Toelichting op uw pensioenspecificatie 2021
Wijziging netto pensioenbedrag in 2021
Begin januari ontvangt u uw eerste pensioen van 2021. Het
pensioen dat u op uw rekening gestort krijgt, wijkt af van
uw netto pensioenbedrag in 2020. Dit komt door de nieuwe
belastingregels en bedragen die door de overheid zijn
vastgesteld. Als pensioenfonds passen we deze regels toe,
maar we hebben er zelf geen invloed op.
Hoeveel lager of hoger uw pensioen is, hangt af van
uw leeftijd en de hoogte van uw pensioen. Ook speelt een
rol of u gebruikmaakt van de heffingskorting. Voor iedereen
geldt dat de algemene heffingskorting is verhoogd en de
belastingdruk in de laagste schijf met 0,25% is verlaagd.
Daarentegen is de inkomensafhankelijke bijdrage
Zorgverzekeringswet (Zvw) gestegen van 5,45% naar
5,75%.
Op www.philipspensioenfonds.nl/inhoudingen vindt u meer
informatie over de inhoudingen op uw pensioen.

MijnPPF
U kunt uw persoonlijke pensioeninformatie inzien in
MijnPPF. Dit is uw persoonlijke en beveiligde omgeving op
onze website. Ga hiervoor naar
www.philipspensioenfonds.nl/mijnppf en log in. Hier kunt
u uw persoonlijke gegevens inzien en een aantal daarvan
direct aanpassen. In MijnPPF onder Profiel kunt u uw
bankrekeningnummer wijzigen.
Actueel pensioen op www.mijnpensioenoverzicht.nl
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien hoeveel
pensioen u van Philips Pensioenfonds ontvangt. En u ziet
het eventuele nabestaandenpensioen waar uw partner recht
op heeft na uw overlijden. Die informatie krijgt u ook via het
pensioenoverzicht dat u elk jaar ontvangt, maar de
informatie op www.mijnpensioenoverzicht.nl wordt vier keer
per jaar geactualiseerd. Ook ziet u op
www.mijnpensioenoverzicht.nl het AOW-bedrag dat u
ontvangt.

Indexatiebesluit 2021
Het Algemeen Bestuur van Philips Pensioenfonds heeft
de ambitie om de pensioenen te verhogen in verband met
prijsstijgingen. De beleidsdekkingsgraad is in 2020 gedaald.
Eind november was de beleidsdekkingsgraad 109,8%. Bij
deze beleidsdekkingsgraad (eind 2020) is het niet mogelijk
uw pensioen in 2021 te verhogen door indexatie.

Inhoudingen
Hieronder vindt u meer informatie over de inhoudingen op
uw pensioen.

Wanneer is indexatie mogelijk?
In onze zogenoemde indexatiestaffel is vastgelegd wanneer
indexatie kan plaatsvinden. Dat is afhankelijk
van de beleidsdekkingsgraad, die weergeeft hoe het
gesteld is met de financiële gezondheid van het Fonds. En
als er geïndexeerd wordt, geeft de hoogte van diezelfde
beleidsdekkingsgraad aan in welke mate uw pensioen
kan meestijgen met de prijsstijgingen. Volledige indexatie
is mogelijk bij een beleidsdekkingsgraad van 123% of
hoger. Gedeeltelijke indexatie als de beleidsdekkingsgraad
tussen de 110% en 123% ligt.

Loonheffingskorting
Iedereen in Nederland heeft recht op korting op de te
betalen belasting. Dit is de zogenoemde loonheffingskorting.
Loonheffingskorting is de verzamelnaam voor verschillende
heffingskortingen die wij op uw pensioen kunnen toepassen.
De loonheffingskorting kan onder meer bestaan uit de
algemene heffingskorting en de ouderenkorting.

Alle belanghebbenden krijgen in maart 2021 persoonlijk
bericht met informatie over de financiële situatie van Philips
Pensioenfonds en over het indexatiebesluit.
Op www.philipspensioenfonds.nl/indexatiebeleid vindt u
meer informatie over ons indexatiebeleid.

Loonheffing
Op uw pensioen wordt loonheffing ingehouden. Loonheffing
bestaat uit loonbelasting en premie volksverzekeringen.

U kunt met een loonbelastingverklaring aangeven
of u de loonheffingskorting wilt laten toepassen op
uw pensioenuitkering of op een ander inkomen. De
loonheffingskorting kan namelijk op slechts één inkomen
worden toegepast. Staat op uw pensioenspecificatie
‘Loonheffingskorting: nee’? Dan passen wij de
heffingskorting niet toe op uw pensioen, maar past mogelijk
een andere instantie waarvan u een inkomen ontvangt de
korting toe. Als op uw pensioenspecificatie
‘Loonheffingskorting: ja’ staat, passen wij de heffingskorting
wel toe op uw pensioen. Bij de meeste gepensioneerden die
de AOW-leeftijd hebben bereikt, wordt de heffingskorting
toegepast op de AOW. Bij de AOW krijgt u namelijk altijd de
maximale korting.
De loonheffingskorting is afhankelijk van de hoogte van uw
inkomen. Personen met een hoger inkomen krijgen minder
korting op hun belasting. Kijk voor de actuele informatie op
onze website www.philipspensioenfonds.nl/inhoudingen

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
Vanwege de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt op uw
pensioeninkomen een inkomensafhankelijke bijdrage
ingehouden. De hoogte van deze bijdrage vindt u op
www.philipspensioenfonds.nl/inhoudingen. Voor specifieke
vragen over de wettelijke bijdrage zorgverzekering
verwijzen wij u naar de Belastingdienst:
www.belastingdienst.nl.
Overige inhoudingen
Op uw pensioen kunnen ook andere bedragen ingehouden
worden. Dit kan bijvoorbeeld de premie zijn die u aan Aon
moet betalen voor de zorgverzekering, uw bijdrage aan
KWF Kankerbestrijding of uw bijdrage voor een van de
verenigingen van Philips-gepensioneerden.
Overige informatie

Nabestaandenpensioen
Is er voor uw eventuele partner een nabestaandenpensioen
verzekerd? Dan ziet u in uw pensioenoverzicht hoe hoog dit
pensioen is. Dit overzicht ontvangt u in mei.
Betaaldata 2021
Uw pensioen betalen wij vooruit op de eerste werkdag van
de maand. Het moment waarop uw pensioen wordt
bijgeschreven op uw rekening verschilt per bank. De
betaaldata voor 2021 zijn hieronder weergegeven en vindt u
op www.philipspensioenfonds.nl/betaaldata
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Jaaropgave 2020
Begin januari 2021 ontvangt u de jaaropgave over
het jaar 2020. U kunt deze uiterlijk 1 februari 2021 ook
downloaden via MijnPPF. Op deze jaaropgave vindt u de
pensioenbedragen die u heeft ontvangen in de periode van
1 januari tot en met 31 december 2020. Ook ziet u welke
bedragen zijn ingehouden op uw pensioen. Deze gegevens
heeft u nodig, als u uw belastingaangifte doet over 2020.

Verhuizen/emigreren en wijzigingen in de
burgerlijke staat
Als u in Nederland woont:
Gaat u binnen Nederland verhuizen? Geef dan uw
adreswijziging correct door bij de gemeente (de gemeente
waarbinnen u verhuist of de gemeente waar u gaat wonen).
Deze informatie ontvangen wij vervolgens via de gemeente.
Adreswijzigingen binnen Nederland en wijzigingen in de
burgerlijke staat (huwelijk, echtscheiding en overlijden)
krijgen wij namelijk automatisch door via de gemeente.
Wijzigingen in ongehuwd samenwonen krijgen wij niet
automatisch door.
Als u in het buitenland woont:
Woont u in het buitenland en verhuist u? Dan vragen wij
u om zelf uw adres aan te passen op de profielpagina in
MijnPPF. Ga hiervoor naar
www.philipspensioenfonds.nl/mijnppf. Wijzigt uw
burgerlijke staat (bij huwelijk of echtscheiding)? Of
gaat u samenwonen? Geef dat dan direct aan Philips
Pensioenfonds door. Hiervoor kunt u op onze website
onder Downloads het formulier ‘Partnerregistratie’
downloaden. Vul dit formulier in en stuur het ondertekend
terug.
Overlijden
Woont u in Nederland en komt u te overlijden? Dan worden
wij hierover geïnformeerd via de gemeente. Woont u in het
buitenland? Dan is het belangrijk dat uw nabestaanden
Philips Pensioenfonds schriftelijk informeren over uw
overlijden. Dit kan door ons een kopie van de
overlijdensakte of een rouwkaart te sturen.
Heeft u vragen?
U ontvangt de pensioenspecificatie per post op 2 januari
2021. U kunt deze dan ook downloaden via MijnPFF. Heeft u
vragen over uw pensioenspecificatie of over deze
toelichting? Neemt u dan gerust contact op met onze
Klantenservice. Let op! De contactgegevens van onze
Klantenservice zijn gewijzigd. Ons nieuwe telefoonnummer
is 088 – 015 79 00. U bereikt ons op werkdagen tussen
09.00 en 17.00 uur. Natuurlijk kunt u ons ook bereiken via
info@philipspensioenfonds.nl of per brief.

Elke maand wordt een nieuwe pensioenspecificatie in MijnPPF geplaatst. Als het nettobedrag van de
desbetreffende maand afwijkt van de vorige maand ontvangt u een bericht hierover.
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Informatie over digitaal communiceren in Generaties
In januari sturen wij u ons magazine Generaties met
belangrijke informatie over digitale pensioeninformatie.
Houdt u uw brievenbus in de gaten?

