Alstublieft…
uw eerste
maandspecificatie

Uw pensioen in 2022
Hierbij uw eerste maandspecificatie van uw pensioen in 2022. U ziet
daarop dat uw pensioenuitkering een beetje anders uitvalt dan vorig jaar.
Hoe komt dat? En wat moet u verder weten over uw pensioen in 2022.
In deze folder zetten we dat graag voor u op een rij.

Wat is er dit jaar
veranderd in uw pensioen?
Indexatie: uw bruto pensioen
iets omhoog
We zijn blij dat we op 1 januari 2022 uw
bruto pensioen kunnen verhogen met
1,02%.

Wilt u nalezen hoe het precies zit met
de indexatie van uw pensioen? Kijk dan
op railov.nl.

Bij Rail & OV proberen we ieder jaar uw
pensioen mee te laten groeien met de
prijsstijgingen in Nederland. Indexatie,
noemen we dat. Dat is belangrijk
voor de koopkracht van uw pensioen.
Maar: we mogen die indexatie alleen
toekennen als we er financieel goed
genoeg voorstaan. De laatste jaren was
dat niet steeds het geval. De verhoging
met 1,02% is geen volledige indexatie;
de prijzen zijn namelijk gestegen met
2,57%.

Wijziging inhoudingen op
uw pensioen
Uw bruto pensioen is dus iets gestegen
door de indexatie. Maar er is meer van
invloed op de hoogte van uw pensioen
uitkering. Zo hanteert de belasting
dienst dit jaar andere tarieven. Over
het inkomen tot € 69.399 bruto per jaar
betaalt u 0,03% minder belasting. Dat
is gunstig voor uw netto pensioen (uw
pensioen ‘in handen’) omdat er minder
loonheffing wordt ingehouden. Ook is
de premie zorgverzekeringswet (ZVW)
gedaald met 0,25%.

Voor een volledige indexatie staan we
er nog altijd niet goed genoeg voor.
Maar het is wel weer een stap in de
goede richting.

Dit alles zorgt ervoor dat u dit jaar
een ander bedrag aan pensioen op uw
bankrekening krijgt bijgeschreven dan
vorig jaar.

Meer weten?
Wilt u meer weten over uw bruto en netto pensioen, over de belastingtarieven
of over de AOW in 2022? Kijk dan op railov.nl/geld-en-belasting.
Hier kunt u ook terecht:
▶ Informatie over de AOW: svb.nl/aow
▶ Informatie over de belastingen: belastingdienst.nl

Waar moet u op letten?
Uw vakantiegeld zit al
in uw pensioen
Belangrijk om te weten: het pensioen
bedrag dat u op uw rekening krijgt
bijgeschreven, is inclusief het vakantie
geld. U krijgt het vakantiegeld dus
niet in één keer uitgekeerd, maar in
maandelijkse delen.
Wanneer een specificatie?
U ontvangt van ons alleen een maand
specificatie als er iets verandert aan
uw pensioen. Verandert er de rest
van 2022 voor u niets? Dan geldt uw

maandspecificatie van januari voor het
hele jaar. U kunt uw maandspecificatie
trouwens altijd terugvinden in
Mijn Rail & OV (niet toegankelijk voor
nabestaanden).
Tip: ANW-uitkering?
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 Rail & OV.

Uw pensioendocumenten liever digitaal?
Ontvangt u de maandopgave en jaar
opgave voortaan liever alleen digitaal?
Geen probleem! Het is zo geregeld. Log in
met uw DigiD op Mijn Rail & OV en geef
daar uw e-mailadres aan ons door. Log
ook even in op MijnOverheid.nl en vink
Stichting Pensioenfonds Rail & Openbaar
Vervoer aan in de lijst van instanties. Dan
krijgt u voortaan automatisch een e-mail
als er iets voor u klaarstaat in Mijn Rail &
OV. Wel zo praktisch toch?
Blijft u onze post liever door de brievenbus
ontvangen? Dat kan ook. U hoeft daarvoor
niets te doen.

Uw pensioen jaaropgave
In april kunt u uw belastingaangifte 2021 indienen. Wij sturen u binnenkort
de jaaropgave van uw pensioen in 2021, die u voor uw aangifte kunt gebruiken.
U ontvangt hem rond 10 februari.
Tip: Naheffing belastingdienst?
Houdt u er rekening mee dat u eventueel een naheffing van de belastingdienst
kunt krijgen als u meerdere uitkeringen ontvangt, bijvoorbeeld AOW en pensioen. De
uitkeringen apart zijn dan lager dan € 35.473. Maar bij elkaar opgeteld komen ze er
wel bovenuit.
De uitkeringsinstanties zijn verplicht belasting en premies in te houden zonder
rekening te houden met uw andere inkomsten. Daardoor kan er in totaal te weinig
ingehouden worden. Als dat voor u geldt, zult u bij uw belastingaangifte merken
dat u moet bijbetalen.
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