Uw pensioen in 2019
Iedere maand krijgt u pensioen van Pensioenfonds KPN. In de jaarlijkse specificatie ziet u hoeveel
uw pensioen in 2019 is. Hierna leest u meer over uw pensioen in 2019.
Uitbetaling en hoogte van uw pensioen
Wanneer krijgt u uw pensioen?
In 2019 krijgt u uw pensioen betaald rond:
23 januari
23 mei
23 september

21 februari
20 juni
23 oktober

21 maart
23 juli
21 november

23 april
22 augustus
20 december

Uw pensioen gaat omhoog met een toeslag
We hebben goed nieuws voor u. Uw pensioen gaat in 2019 omhoog met een toeslag van 1,16%.
De toeslag is bedoeld om uw pensioen op peil te houden, omdat de prijzen ook ieder jaar stijgen. Of
de pensioenen omhoog gaan, is afhankelijk van onze financiële situatie. Die is nu goed genoeg voor
een toeslag. Heeft u een variabel pensioen? Dan geldt de toeslag niet voor dit pensioen. Lees meer
op bladzijde 3 bij Verhoging en verlaging van uw pensioen.
Ontvangt u een WAO-aanvulling?
Ontvangt u naast een arbeidsongeschiktheidspensioen ook een WAO-aanvulling? Dan gaat deze
uitkering vanaf 1 januari 2019 met 1,35% omhoog.
Vakantiegeld zit al bij uw pensioen in
Mensen die werken, krijgen hun vakantiegeld meestal apart betaald. Dit is anders als u pensioen
krijgt. Uw vakantiegeld zit al in het pensioen dat u iedere maand van ons ontvangt.
Krijgt u dit jaar (voor het eerst) AOW?
Vanaf uw AOW-leeftijd ontvangt u AOW. Dit heeft gevolgen voor uw pensioen. Wij houden namelijk
minder belasting (loonheffing) in op uw pensioen. Dit komt omdat wij geen AOW-premie meer
inhouden. Wilt u meer weten over AOW en belasting? Kijk dan op www.belastingdienst.nl.
Informatie over loonheffingskorting en zorgverzekering
Loonheffingskorting
U betaalt belasting over uw inkomen. Ook over uw pensioen. Maar door de loonheffingskorting
(korting op de belasting) houdt u meer geld over per maand. Vraag de loonheffingskorting voor één
inkomen aan. Anders krijgt u te veel korting en moet u later belasting bijbetalen.
Woont u niet in Nederland? Dan krijgt u in 2019 minder loonheffingskorting. Daardoor betaalt u meer
belasting. Lees hierover meer op www.belastingdienst.nl.
Op uw uitkeringsspecificatie staat of wij rekening houden met de loonheffingskorting. Verandert er
iets in uw inkomen(s)? Dan is het goed om na te gaan waar u de loonheffingskorting aanvraagt.
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Krijgt u bijvoorbeeld dit jaar voor het eerst AOW? Dan is het afhankelijk van de hoogte van uw
pensioen van Pensioenfonds KPN waar u de loonheffingskorting het beste kunt aanvragen. Bepaal
wat voor u gunstig is op www.svb.nl/loonheffingskorting.
Heeft u nog andere inkomsten? Kijk dan op www.belastingdienst.nl om na te gaan welke keuze voor
u het gunstigst is.
Heeft u een partner met een eigen inkomen? Dan heeft uw partner ook recht op de
loonheffingskorting.
Uw zorgverzekering
In Nederland heeft iedereen een zorgverzekering. De premie voor uw zorgverzekering bestaat uit
twee delen:
1. De premie die u zelf betaalt aan uw zorgverzekeraar.
2. Een bijdrage die wij inhouden op uw pensioen. In 2019 is deze bijdrage 5,70% van uw bruto
jaarinkomen. Dit jaar betaalt u maximaal € 265,65 per maand. Is uw bruto jaarinkomen hoger
dan € 55.927? Dan houden wij over het hogere bedrag niks in. Op de specificatie ziet u hoeveel
wij op uw pensioen inhouden.
Verandert er iets?
Welke veranderingen moet u aan ons doorgeven?
Geef de volgende veranderingen aan ons door:
 Een scheiding of beëindiging van uw geregistreerd partnerschap als u niet in Nederland woont.
 U woont niet in Nederland en u overlijdt. Uw familie of een vriend(in) moet dit dan aan ons
doorgeven.
 U krijgt een wezenpensioen en u stopt met studeren.
Verhuist u naar het buitenland? Dan moet u zich bij uw gemeente laten uitschrijven. Wij ontvangen
dan uw buitenlandse adres automatisch via de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).
Verhuist u in het buitenland? Geef dan uw nieuwe adres door aan de RNI. Wij krijgen uw nieuwe
adres van de RNI. U ontvangt onze post op uw nieuwe adres. U hoeft dus zelf niets aan ons door te
geven.

Heeft u vragen?
We helpen u graag. Op www.kpnpensioen.nl vindt u veel informatie over uw pensioen. Bellen kan
ook via (050) 582 79 00 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur). Of stuur een e-mail
naar pensioendesk@kpnpensioen.nl.
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Extra informatie over verhoging of verlaging van uw pensioen

Verhoging en verlaging van uw pensioen
Wij proberen ieder jaar uw pensioen mee te laten groeien met de prijzen. Dit heet indexatie of
toeslagverlening. Dit vindt alleen plaats als:
 de financiële positie van het pensioenfonds goed genoeg is; en
 het bestuur van het pensioenfonds besluit om toeslag te verlenen.
Verhoging
In de afgelopen vijf jaar hebben wij de pensioenen voor pensioengerechtigden als volgt verhoogd:
 2018: 1,16% - de prijzen stegen toen van september 2017 t/m september 2018 met 1,47%
 2017: 0,81% - de prijzen stegen toen van september 2016 t/m september 2017 met 1,47%
 2016: 0,00% - de prijzen daalden toen van september 2015 t/m september 2016 met 0,01%
 2015: 0,00% - de prijzen stegen toen van september 2014 t/m september 2015 met 0,39%
 2014: 0,97% - de prijzen stegen toen van september 2013 t/m september 2014 met 0,88%
Variabel pensioen
Bent u begin 2019 met pensioen gegaan en heeft u voor uw pensioen uit de beschikbarepremieregeling en/of Individueel pensioensparen gekozen voor een variabel pensioen? Dit variabele
pensioen gaat niet omhoog met een toeslag. Dit pensioen kan wel omhoog gaan door
beleggingsrendementen. Als het slecht gaat met het pensioenfonds, verlagen we dit pensioen ook
niet. Het pensioen kan wel omlaag gaan door tegenvallende beleggingsresultaten.
Verlaging
Het pensioenfonds komt met een herstelplan als er een tekort is. Herstelt onze financiële positie niet
snel genoeg, dan moeten wij uw pensioen misschien verlagen. Dat doen wij alleen als de andere
maatregelen uit ons herstelplan niet voldoende zijn. In de afgelopen vijf jaar hebben wij de
pensioenen voor pensioengerechtigden niet verlaagd.
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