Uitleg pensioen- en uitkeringsspecificatie Raet Pensioenexcasso 2019

1

70451-0028181
januari 2019
ZA88-0001-0009901/000001/

Pensioennummer
Periode
Referentie

Raet P&U test
Plotterweg 38 3821 BB Amersfoort
Postbusnummer 1495, 3800BL Amersfoort
Telefoonnummer: (033) 45 06 506
E-mail: mijnuitkering@raet.nl

1b

Heeft u vragen over deze (pensioen)uitkeringsspecificatie?
Neemt u dan contact op met de afdeling Uitkeringsadministratie.
Telefoonnummer: (033) 450 65 06

1c

1a

Brief: Demonstratie materiaal Pensioenfonds Raet test
Afdeling Uitkeringsadministratie (FFA)
Postbusnummer 1495, 3800BL Amersfoort
Loonheffingennummer 99999991L70
Betaaldatum girale betalingen 02-01-2019

Mevrouw P.U. Test
Voorbeeldweg 38
3333 ZZ Amersfoort

Uw pensioen- of uitkeringsorganisatie heeft het uitbetalen van de pensioenen en/of uitkeringen geautomatiseerd via Raet. Op deze voorbeeldspecificatie vindt u uitleg over bedragen en
termen die ook op uw eigen specificatie kunnen voorkomen; niet alle gegevens op deze voorbeeldspecificatie zullen echter op uw eigen specificatie staan. Dit voorbeeld is begin januari
2019 vervaardigd op basis van de gegevens die toen bekend waren. Eventuele wijzigingen
die later bekend zijn geworden, zijn niet verwerkt.
Wilt u doorrekenen wat het effect is op uw netto pensioen/uitkering, als uw bruto pensioen/
uitkering wijzigt, ga dan naar www.raet.nl en kies bruto / netto salaris berekenen of download
de IPhone en IPad app in de app store. Aan de inhoud van deze uitleg kunnen geen rechten
worden ontleend.

1 - Bovenste gedeelte
1a - Algemene gegevens

SPECIFICATIE
Ouderdomspensioen
Totaal bruto bedrag

BRUTO

INHOUDING

800,00

Loonheffing
Ingehouden bijdrage ZVW
Totaal inhoudingen

-149,33
-45,60

Netto
Bijdrage pensioenvereniging
Netto te ontvangen

2

TOTAAL

PERSOONLIJKE GEGEVENS

123456782
Burgerservicenummer
800,00 Datum aanvang uitkering 01-01-2004
18-01-1950
Geboortedatum
nee
Loonheffingskorting
groen
Tabel Loonheffing
ja
-194,93 Code Loonheffing
10376,00
Jaarloon tabel bijz. bel.
18,75
605,07 Perc. LH bijz. tarief
ZVW
-5,00 Code verz. plicht ZVW
€ 600,07

In het bovenste vak links ziet u de naam en adresgegevens van uw pensioen- of uitkeringsorganisatie. Hier kunnen ook extra gegevens staan, zoals het e-mailadres van de organisatie.
In het vak eronder kan uw pensioen- of uitkeringsorganisatie een eigen tekst of andere gegevens laten afdrukken. In dit voorbeeld ziet u de volgende gegevens:
• Loonheffingennummer: identificatienummer waaronder de organisatie bekend is bij de
Belastingdienst.
• Betaaldatum girale betalingen: uw organisatie kan ervoor kiezen om hier de betaaldatum te vermelden.
1b - Administratieve gegevens
In het vak rechtsboven staan de volgende administratieve gegevens.
• Deelnemernummer: uniek identificatienummer waaronder u bekend bent bij uw pensioen- of uitkeringsorganisatie.
• Periode: hier ziet u de maand en het jaar waarop de berekening van de specificatie
betrekking heeft.
• Referentie: administratief gegeven waaronder uw pensioen- of uitkeringsorganisatie
bekend is bij Raet.

2a

1c - Optionele gegevens en adresgegevens
In het bovenste vak kan uw organisatie een eigen tekst laten afdrukken. In het vak eronder
staan uw adresgegevens.
Een bedrag van € 500,07 wordt overgemaakt op rekeningnummer: NL11INGB0000456789
Een bedrag van € 100,00 wordt overgemaakt op rekeningnummer: NL89INGB0000345678

2 - Middengedeelte
2a - Specificatie

TOTAAL T/M DEZE PER WAARDE TOTAAL T/M DEZE PER WAARDE
Bruto uitkering
Loon ZVW (Ongemax.)
Loon in geld
Loon ZVW (Gemax.)

3

800,00
800,00
800,00
800,00

Ingehouden bijdr. ZVW
Ingehouden loonheffing

45,60
149,33

Deze specificatie ontvangt u bij de eerste uitkering van het jaar of indien uw uitkering met meer dan € 5,00
netto wijzigt ten opzichte van uw vorige uitkering.

Hier ziet u de omschrijvingen van de betalingen en inhoudingen waarvan de belaste bedragen
in de kolom Bruto staan.
Ouderdomspensioen: het bedrag van uw pensioen of uitkering.
Totaal bruto bedrag: het bedrag waarover de wettelijke inhoudingen worden berekend en
dat u ziet in de kolom Totaal.
Loonheffing: het bedrag loonheffing dat op uw bruto pensioen of uitkering wordt ingehouden. Dit bedrag is vermeld in de kolom Inhouding.
Ingehouden bijdrage ZVW: de premie voor de Zorgverzekeringswet die u betaalt. Dit bedrag
staat in de kolom Inhouding.

vervolg 2a - Specificatie
SPECIFICATIE

Jaarloon tabel bijz. bel.
605,07 Perc. LH bijz. tarief
-5,00 Code verz. plicht ZVW

Netto
vervolgpensioenvereniging
2c - Persoonlijke gegevens
Bijdrage
BRUTO

Ouderdomspensioen
Totaal bruto bedrag

INHOUDING

TOTAAL

800,00
800,00

Loonheffing
Ingehouden bijdrage ZVW
Totaal inhoudingen

-149,33
-45,60
-194,93

Netto
Bijdrage pensioenvereniging

605,07
-5,00

Netto te ontvangen

PERSOONLIJKE GEGEVENS
123456782
Burgerservicenummer
Datum aanvang uitkering 01-01-2004
18-01-1950
Geboortedatum
nee
Loonheffingskorting
groen
Tabel Loonheffing
ja
Code Loonheffing
10376,00
Jaarloon tabel bijz. bel.
18,75
Perc. LH bijz. tarief
ZVW
Code verz. plicht ZVW

€ 600,07

2a

2b

Code Loonheffing: ja. Staat hier ja, dan is er loonheffing berekend volgens de groene tabel.
Netto te ontvangen
600,07
Jaarloon
tabel bijz bel: dit is het Loon voor de loonheffing van het€ voorgaande
kalenderjaar.
Als u in de loop van een jaar in dienst bent getreden, is dit bedrag herleid tot een jaarinkomen. Op basis van dit jaarinkomen wordt het Percentage loonheffing voor de tabel bijzondere
beloningen (tarief) bepaald (zie hierna).
Perc LH byz. tarief: met het Percentage loonheffing bijzonder tarief wordt de loonheffing
over bijzondere beloningen berekend. Dit percentage bepaalt de hoogte van de in te houden
loonbelasting op bijvoorbeeld vakantiegeld, nabetalingen over verstreken perioden, etc.
Cd verz. plicht ZVW: dit is de Code verzekeringsplicht ZVW. Staat hier ZVW, dan bent u
verzekerd voor de Zorgverzekeringswet.
2d - Overboekingsgegevens

2c

Totaal inhoudingen: dit is de som van de wettelijke inhoudingen Loonheffing en premie Zorgverzekeringswet.
Netto: dit betreft hier het netto resultaat uit de bruto naar netto berekening van uw pensioenof uitkering vóór aftrek/optelling van onbelaste inhoudingen/uitkeringen. Het netto bedrag is
vermeld in de kolom Totaal.
Bijdrage pensioenvereniging: dit is een onbelaste inhouding die in de kolom Totaal is
vermeld.
Een bedrag
van € 500,07 wordtdit
overgemaakt
op rekeningnummer:
NL11INGB0000456789
Netto
te ontvangen:
is de som
van het netto
bedrag (zie hiervoor bij Netto) plus de onbeEen bedrag
van € 100,00
wordt overgemaakt
op rekeningnummer:
NL89INGB0000345678
laste
uitkeringen
minus
de onbelaste
inhoudingen;
hier dus de Bijdrage Pensioenvereniging.

Een bedrag van € 500,07 wordt overgemaakt op rekeningnummer: NL11INGB0000456789
Een bedrag van € 100,00 wordt overgemaakt op rekeningnummer: NL89INGB0000345678

2d

Hier kunnen meerdere rekeningnummers staan, waarnaar elk een deel van uw netto pensioen
TOTAAL
T/M DEZE
WAARDE TOTAAL
DEZE PERwordt
WAARDE
of
uitkering
wordtPER
overgemaakt.
In ditT/M
voorbeeld
iedere periode een bedrag naar twee
Ingehouden
bijdr. ZVW
45,60
800,00
verschillende
overgemaakt.
In ditNL11INGB0000456789
vak
is plaats voor drie regels.
Brutobedrag
uitkering
Een
van €rekeningnummers
500,07 wordt
overgemaakt
op rekeningnummer:
Ingehouden
loonheffing
149,33
800,00
Loonbedrag
ZVW (Ongemax.)
Een
van € 100,00 wordt
overgemaakt
op rekeningnummer:
NL89INGB0000345678
800,00
Loon in geld
800,00
Loon ZVW (Gemax.)

3 - Onderste gedeelte

TOTAAL T/M DEZE PER WAARDE TOTAAL T/M DEZE PER WAARDE
45,60
800,00 Ingehouden bijdr. ZVW
Bruto uitkering
Ingehouden
loonheffing
149,33
800,00
Loon
(Ongemax.)
Deze ZVW
specificatie
ontvangt u bij
de eerste
uitkering van
het jaar of indien
uw uitkering met meer dan € 5,00
800,00
Loon
geld ten opzichte van uw
netto in
wijzigt
vorige uitkering.
3a
800,00
Loon ZVW (Gemax.)

2b - Kolommen Bruto, Inhouding en Totaal
TOTAAL T/M DEZE PER WAARDE TOTAAL T/M DEZE PER WAARDE

In de kolom Bruto ziet u de belaste bedragen. Deze kunnen belast zijn via de Tijdvaktabel of
45,60
800,00 Ingehouden bijdr. ZVW
Bruto uitkering
via
de Tabel bijzondere
beloningen. Het kunnen zowel
positieve als negatieve bedragen zijn.
800,00 Ingehouden loonheffing
Loon ZVW (Ongemax.)
800,00
Loon in geld
In
de
kolom
Inhouding
staan de bedragen van
800,00
Loon ZVW (Gemax.)

heffing en de premie Zorgverzekeringswet.

149,33

de wettelijke inhoudingen. Hier dus de Loon-

In de kolom Totaal ziet u de volgende totaalbedragen: Totaal bruto bedrag, Totaal inhoudinDeze specificatie
ontvangt (=
u bijresultaat
de eerste uitkering
het jaar
of indien uw uitkering met
€ 5,00
gen,
Netto bedrag
brutovan
netto
berekeningpagina
2)meer
, dedanonbelaste
inhoudingen/
netto wijzigt ten en
opzichte
uw vorige uitkering.
uitkeringen
het van
uiteindelijke
Netto te ontvangen bedrag.
2c - Persoonlijke gegevens

Hier ziet u gegevens over u en uw pensioen of uitkering. Niet elk item hoeft op uw uitkeringsspecificatie voor te komen. Naast uw geboortedatum en de datum waarop uw pensioen of
uitkering is ingegaan, ziet u in dit voorbeeld de volgende gegevens:
Burgerservicenummer: ook wel getoond als BSN. Onder dit unieke nummer bent u bekend
bij bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV, de gemeente en steeds meer andere instanties.
Loonheffingskorting: ja/nee. Dit is een korting op de te betalen belasting. Deze korting mag
tegelijkertijd maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie worden toegepast.
Tabel loonheffing: wit/groen. De verschuldigde belasting over uw inkomsten wordt berekend
via de belastingtabellen. De witte tabellen zijn voor inkomsten uit een huidige inkomstenverhouding (zoals salaris). De groene tabellen zijn voor inkomsten uit vroegere inkomstenverhoudingen, zoals pensioen, lijfrente of WAO-uitkering. Omdat er verschillende tabellen bestaan,
ziet u hier welke tabel in uw situatie van toepassing is. Het verschil tussen deze tabellen is of
er wel of geen recht op arbeidskorting is.

Deze specificatie ontvangt u bij de eerste uitkering van het jaar of indien uw uitkering met meer dan € 5,00
netto wijzigt ten opzichte van uw vorige uitkering.

3b

3a - Totalen t/m deze periode

Hier staan cumulatieve bedragen. Op deze voorbeeldspecificatie ziet u de Bruto uitkering,
het Loon ZVW (Ongemax.), Loon in geld en het Loon ZVW (Gemax.), in dit voorbeeld dus t/m
januari.
Welke cumulatieve gegevens hier staan, verschilt per pensioen/uitkeringsspecificatie.
3b - Persoonlijke teksten
In dit vak kan de pensioen/uitkeringsorganisatie een persoonlijke tekst voor u laten afdrukken.

Verklaring afkortingen
ANW = Algemene nabestaandenwet
AOW = Algemene ouderdomswet
WLZ = Wet langdurige zorg
WIA = Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WW = Werkloosheidswet
ZVW = Zorgverzekeringswet
ZW = Ziektewet
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