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Formulier loonheffingskorting 

Wat is loonheffingskorting? 

Iedere werknemer en uitkeringsgerechtigde heeft recht op korting op de 

belasting. Dit is de loonheffingskorting. Loonheffing is de gecombineerde 

inhouding van loonbelasting en premies volksverzekeringen. De werkgever of 

uitkeringsinstantie houdt dit in op het salaris of de uitkering. Door de 

loonheffingskorting betaalt u minder loonheffing. De loonheffingskorting mag 

maar door één werkgever of uitkeringsinstantie worden verrekend.  

Waar gebruikt u dit formulier voor? 

Met dit formulier kunt u aangeven of Pensioenfonds Rail & OV uw 

loonheffingskorting moet verrekenen of juist niet. Heeft u meerdere inkomens 

van verschillende instanties, zoals pensioen, een uitkering of AOW? Lees dan de 

toelichting.  

  

Pensioenfonds 

Rail & Openbaar Vervoer 

Postbus 2030 

3500 GA Utrecht 

 

Arthur van Schendelstraat 850 

3511 ML Utrecht 

 

E pensioen@railov.nl 

W railov.nl 

T 030 23 29 325 
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Uw persoonsgegevens 
Naam    ________________________________________ 

Adres    ________________________________________ 

    ________________________________________ 

    ________________________________________ 

(Mobiel) telefoonnummer  ________________________________________ 

Geboortedatum   ________________________________________ 

Burgerservicenummer   ________________________________________ 

Uw klantnummer  ________________________________________ 

Loonheffingskorting toepassen? 

Kruis aan wat van toepassing is. 

 Ja, ik wil dat de loonheffingskorting bij Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer 

verrekend wordt, met ingang van _______________ (dag-maand-jaar). 

 Nee, ik wil dat de loonheffingskorting bij Pensioenfonds Rail & Openbaar 

Vervoer niet (langer) verrekend wordt, met ingang van _______________ (dag-

maand-jaar). 

Wilt u de loonheffingskorting met terugwerkende kracht aanpassen? 

Dit kan vanaf 1 januari van het lopende kalenderjaar. Kiest u ervoor om de 

loonheffingskorting met terugwerkende kracht niet meer toe te laten passen? 

Houdt u er dan rekening mee dat uw nettopensioen tijdelijk (fors) lager is.  

 

Ondertekening 
 

Plaats: _______________________________ Datum: ____________________ 

 

Handtekening: _____________________________________________________ 
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Toelichting formulier loonheffingskorting  

Belangrijke informatie als u meerdere inkomens heeft  

Heeft u meerdere inkomsten van verschillende instanties, zoals pensioen, een 

uitkering of AOW? Dan is het mogelijk dat u belasting moet nabetalen. Dit is te 

voorkomen.  

Hoe ontstaat een naheffing?  

Elke instantie moet loonheffing inhouden over de inkomens die ze uitbetalen. 

Instanties houden hierbij rekening met het belastingtarief waar het inkomen in 

valt. De Belastingdienst telt alle inkomens bij elkaar op. Het is dan mogelijk dat 

een deel van uw totale inkomen in een hoger belastingtarief valt. U ontvangt dan 

mogelijk een naheffing van de Belastingdienst.  

Zo voorkomt u een mogelijke naheffing  

Wilt u een naheffing voorkomen? Dan heeft u drie mogelijkheden:  

1. U kunt bij de Belastingdienst een voorlopige aanslag aanvragen. Deze 

kunt u in termijnen betalen.  

2. U kunt de loonheffingskorting laten toepassen bij de werkgever of 

uitkeringsinstantie waarvan u het minst uitgekeerd krijgt.  

3. U kunt nergens loonheffingskorting laten toepassen. U doet na afloop van 

het kalenderjaar aangifte inkomstenbelasting. U heeft dan misschien 

recht op een teruggave.  

Meer informatie  

Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl of bel de Belastingtelefoon tijdens 

werkdagen op 0800 - 0543. 

 

 

 

 

 


