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Pensioenbetaling

U ontvangt straks elke maand pensioen. In deze folder leest u allerlei praktische zaken die daarmee te maken 
hebben. Bewaar deze informatie voor later.

Uitbetaling

U ontvangt uw pensioen elke maand rond de 23ste.

Betalingsspecificatie

Wij berekenen uw bruto pensioen per maand. Hierop worden nog bedragen ingehouden. Vervolgens 
betalen wij uw netto pensioen per maand aan u uit. Elke maand ziet u de specificatie van deze betaling op 
uw bankafschrift. Omdat hierop weinig ruimte is, gebruiken wij de volgende afkortingen:

BR   Uw bruto pensioen

LH    Loonheffing, dit is de loonbelasting die u betaalt over uw pensioen en de premies  
voor de volksverzekeringen

INH. ZVW  Inhouding Zorgverzekeringswet, dit is uw betaling voor de zorgverzekering

Loonheffingskorting
De loonheffingskorting is een korting op de loonheffing. Iedereen die in Nederland belasting betaalt, 
ontvangt deze korting. U mag er op één inkomen gebruik van maken. Veel mensen ontvangen naast hun 
pensioen nog een ander inkomen, bijvoorbeeld AOW of salaris. Hierop passen de Sociale Verzekeringsbank 
of uw werkgever de loonheffingskorting al toe. Daarom passen wij bij de berekening van uw netto pensioen 
geen loonheffingskorting toe.

Soms is het gunstiger om wel de loonheffingskorting op uw pensioen toe te passen. Bespreek dit 
met uw financieel adviseur. Besluit u om de heffing toe te passen? Geef dit dan aan op het formulier.

Zorgverzekeringswet
Iedereen in Nederland betaalt voor de Zorgverzekeringswet. Een deel van wat u hiervoor betaalt, houden 
wij in op uw pensioen en dragen wij af aan de Belastingdienst. Het gaat om een percentage van uw bruto 
pensioen, tot een wettelijk maximum. Daarnaast betaalt u ook een vaste premie.



Jaarlijkse opgaven

Elk jaar in januari ontvangt u een jaaropgave. Die kunt u gebruiken voor uw aangifte inkomstenbelasting. 
U ontvangt ook elk jaar een pensioenoverzicht. Zo weet u wat u nog aan pensioen kunt verwachten. Bewaar 
de opgaven goed.

Woont u in het buitenland?

Dan kunnen wij uw pensioen alleen betalen als we het volgende van u ontvangen:

 S Een geldig ‘bewijs van in leven zijn’ (attestatie de vita). Wij zullen u elk jaar zo’n bewijs sturen. U kunt dit 
dan laten ondertekenen door een notaris of door de plaatselijke autoriteiten. Als u het daarna naar ons 
terugstuurt, blijven wij uw pensioen betalen.

 S Een Burgerservicenummer (sofinummer). Heeft u dat niet? U kunt het nummer opvragen bij 
Belastingdienst Limburg/kantoor Heerlen.

Gaat u verhuizen?

Verhuist u binnen Nederland, geef dat dan door aan de gemeente. ING CDC Pensioenfonds ontvangt uw 
nieuwe adres vervolgens automatisch. U hoeft dat niet aan ons door te geven.

Verhuist u naar of in het buitenland, geef uw nieuwe adres dan wel aan ons door. Geef ook andere relevante 
zaken, zoals een scheiding in het buitenland, aan ons door.



Toelichting

Ad 1. Uw gegevens 
Klopt er iets niet? Geef onjuistheden in naam, adres en Burgerservicenummer door aan uw gemeente. Automatisch 
ontvangen wij de gegevens zoals de gemeente die geregistreerd heeft. Alleen als u wijzigingen daar doorgeeft, wijzigen 
de gegevens bij ons ook. Zijn deze gegevens compleet dan mag ING CDC Pensioenfonds aan u uitkeren.

Ad 2. Uw rekeningnummer 
Help ons misverstanden te voorkomen. Stuur een kopie van uw bankpas of bankafschrift mee, waarop uw 
rekeningnummer duidelijk zichtbaar is. U vindt uw IBAN-nummer op uw bankafschrift. Krijgt u die niet meer,  
omdat u via internet bankiert? Dan vindt u uw IBAN-nummer op internet terug.

Ad 3. Loonheffingskorting 
Bij de berekening van uw netto pensioen passen wij standaard geen loonheffingskorting toe. Wilt u hiervan afwijken 
en wilt u dat wij de korting wel toepassen op uw pensioen, kruis dat dan hier aan. 

Ad 4. Vrijstellingsverklaring 
Het kan een verklaring zijn van de volgende instanties: 
College van Zorgverzekeringen, Belastingdienst, SVB, CZ of van een Europese organisatie als de EU, Eurocontrol of ESA.

Ad 5. Ondertekening 
Heeft u het formulier volledig ingevuld en gecontroleerd? Zet dan aan de voorzijde de datum en uw handtekening en 
stuur het formulier dan in de antwoordenvelop terug naar ING CDC Pensioenfonds.

Uw pensioenbetaling



Uw pensioenbetaling

Binnenkort krijgt u pensioen van ING CDC Pensioenfonds. Met dit formulier geeft u aan op welk rekeningnummer  
wij uw pensioen kunnen overmaken. Op de achterzijde van dit formulier staat aanvullende informatie. 

1. Uw gegevens

Naam

Geboortedatum

dag maand jaar

Klantnummer

Burgerservicenummer

Adres

Postcode + woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

2. Uw rekeningnummer

Uw pensioen maken we over op:

3. Loonheffingskorting

Ja, pas de loonheffingskorting toe op dit pensioen. Lees eerst de toelichting op de  achterkant van  
dit formulier voordat u deze keuze maakt.

4. Vrijstellingsverklaring

Heeft u een een actuele wettelijke verklaring die u vrijstelt voor de inhouding van loonbelasting, premie AWBZ,  
premie ANW en/of ZVW, stuur dan een kopie van de wettelijke verklaring van deze vrijstelling mee.

5. Ondertekening

Datum

dag maand jaar

Uw handtekening

IBAN-nummer

P
SF

: 0
2.0

8.0
3.0

1



Heeft u vragen?

Op ing.cdcpensioen.nl vindt u belangrijke pensioeninformatie. 
U kunt er ook het pensioenreglement downloaden. 
Heeft u na het lezen van deze folder nog een vraag over de betaling van uw pensioen? Of wilt u meer informatie?  
U kunt ons bellen op 088 – 1162 411 of stuur een e-mail naar pensioenloket@ing.cdcpensioen.nl. 
Als u belt of mailt, houd dan uw klantnummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.




