Betaalspecificatie
januari 2020
Uw klantnummer:

Uw bruto
bruto
Anw compensatie
bruto per jaar
bruto per maand
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Van bruto naar netto
bruto
loonheffing
bijdrage Zvw
netto
Diversen
loonheffingskorting
loon Zvw

Heerlen,
januari 2020
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Deze maand
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Wat ontvangt u netto deze maand?
€ [bedrag] maken wij over op bankrekening NL ABNA
Uw vorige betaalspecificatie ontving u in januari 2019.
Wilt u meer weten?
Lees eerst de toelichting op de achterzijde.
Uw betaalspecificatie en jaaropgave kunt u ook op MijnABP bekijken.
Op abp.nl leest u antwoorden op veelgestelde vragen.
Hebt u daarna nog vragen, bel dan gerust onze Klantenservice:
045 579 62 65 op werkdagen van 8.00 uur tot 17.30 uur.

De uitvoering van de ABP-pensioenregeling wordt verzorgd door APG.

.

Stichting Pensioenfonds ABP is gevestigd te Heerlen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 41074000.

Postbus 4803, 6401 JL Heerlen

Toelichting januari 2020
U ontvangt deze specificatie omdat:
- u voor het eerst pensioen of een uitkering krijgt;
- uw persoonlijke situatie is gewijzigd;
- er per 1 januari wijzigingen zijn.
Kijk hieronder voor de toelichting.
Loonheffing
Er gelden nieuwe belastingtabellen. Hierdoor verandert
de loonheffing en ook uw nettopensioen of -uitkering.
De nieuwe belastingtabellen vindt u op belastingdienst.nl.
Zorgverzekeringswet (Zvw)
De wettelijke bijdrage Zvw is verlaagd van 5,7% naar 5,45%.
Het maximumbedrag waarover u de inkomensafhankelijke
bijdrage Zvw betaalt, stijgt van € 55.927 naar € 57.232.
De inhouding kan dus wijzigen ook als uw brutopensioen
of -uitkering niet wijzigt.
Als u in het buitenland woont gelden andere regels. Zie
hiervoor hetcak.nl/regelingen.

Pensioen in 2020 niet verhoogd
Uw pensioen of uitkering van ABP is per 1 januari 2020 niet
verhoogd. Het kan zelfs zijn dat er moet worden verlaagd
in de loop van 2020. Meer actuele informatie over het
verhogen of verlagen van uw pensioen vindt u op abp.nl
Betaaldatums 2020
Wij maken uw pensioen of uitkering over op de volgende
datums:
23-1 23-3 20-5 23-7 23-9 23-11
24-2 23-4 23-6 24-8 22-10 21-12
Het verschilt per bank of u uw geld dezelfde dag ook op uw
rekening ontvangt.

AOW/Anw
De bedragen van de AOW en Anw zijn aangepast.
Meer informatie hierover krijgt u van de
Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zie ook svb.nl.
Loonheffingskorting "ja"
Woont u in het buitenland dan ontvangt u geen
heffingskorting op de loonbelasting.
Op eventuele premies volksverzekeringen (AOW, Anw en
WLZ) ontvangt u wel heffingskorting.
Neem voor nadere informatie in uw situatie contact op
met de belastingdienst.

Enkele begrippen die u kunt aantreffen
Uw bruto
Hier staat de hoogte van uw bruto recht vermeld. Het bruto
maandbedrag betreft altijd een volledige maand. Hebt u recht
op een gedeelte van de maand, dan staat het bruto resultaat
hiervan onder 'Van bruto naar netto'.
Hebt u meer dan één pensioen of uitkering, dan zijn op de
voorkant meerdere kolommen opgenomen.
Hieronder vindt u een korte omschrijving.
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Van bruto naar netto
Deze maand
Hier ziet u de normale maandelijkse betaling
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MijnABP
MijnABP is uw persoonlijke digitale dossier. Op MijnABP
kunt u uw betaalspecificatie en eventuele jaaropgave
bekijken. U vindt MijnABP op abp.nl
Inloggen in MijnABP kan met behulp van DigiD.

