
 

 

 
 
 
Toelichting op uw jaaropgave 2017 en uw pensioen per 1 januari 2018 
 
Jaaropgave 2017 
U ontvangt hierbij de jaaropgave over 2017. Deze hebt u nodig bij het invullen van uw 
belastingaangifte over 2017 of voor het aanvragen van huurtoeslag, zorgtoeslag of andere 
toeslagen. Bewaar deze jaaropgave goed. 
 
Overzicht van uitkeringen en inhoudingen vanaf 1 januari 2018 
Onderaan de jaaropgave ziet u een overzicht van de pensioenbetaling over januari 2018. 
Daar leest u wat uw bruto pensioen is, welke bedragen worden ingehouden en wat u 
netto ontvangt. U ontvangt deze specificatie, omdat per 1 januari 2018 verschillende zaken 
veranderd zijn. 
 
Wat verandert er per 1 januari 2018 in de wettelijke inhoudingen op uw pensioen? 
 
Zorgverzekeringswet 
In 2018 is de premie voor de zorgverzekeringswet 5,65%. In 2017 was dit 5,4%. Het 
maximumbedrag waarover deze premie in een jaar wordt ingehouden, is € 54.614. 
In 2017 was dat € 53.701. 
 
Woont u buiten Nederland in de EU of in een verdragsland? Dan bepaalt het CAK of wij op 
uw pensioen een bijdrage voor de Zvw en de premie Wlz moeten inhouden. 
 
Belastingtarieven 
Het totale tarief van de tweede en derde schijf wordt met 0,05 procentpunt verhoogd ten 
opzichte van 2017. Het tarief van de vierde schijf gaat met 0,05 procentpunt omlaag. Het 
tarief van de eerste schijf verandert niet. De eerste, tweede en derde schijf worden 
verlengd. 
 
Lagere belastingtarieven vanaf start AOW 
Wordt u in 2018 66 jaar? Dan start de AOW op uw verjaardag. Vanaf dat moment gelden 
voor u de lagere belastingtarieven. Daarvóór betaalt u dus nog de hogere belastingtarieven. 
 
Ontvangt u AOW? Dan zijn dit de bedragen voor de heffingskorting en de 
ouderenkorting 
De heffingskorting: 
• Is uw jaarinkomen lager of gelijk aan € 20.142, dan is de heffingskorting € 1.157 

(2017: € 1.151); 
• Is uw jaarinkomen hoger dan € 20.142, dan daalt de heffingskorting met 2,389%. 
 
De ouderenkorting: 
• Is uw jaarinkomen lager of gelijk aan € 36.346, dan is de ouderenkorting € 1.418 

(2017: € 1.292); 
• Is uw jaarinkomen hoger dan € 36.346, dan is de ouderenkorting € 72 (2017: € 71). 
  



 

 
 
Ontvangt u nog geen AOW? Dan zijn dit de bedragen voor de heffingskorting 
• Is uw jaarinkomen lager of gelijk aan € 20.142, dan is de heffingskorting € 2.265 

(2017: € 2.254). 
• Is uw inkomen hoger dan € 20.142, dan daalt de heffingskorting met 4,683% van uw 

inkomen. 
 
U hebt alleen recht op ouderenkorting als u AOW ontvangt. 
 
Inkomsten uit meerdere bronnen? 
Bij inkomsten uit meerdere bronnen kan het zijn dat er te weinig belasting wordt 
ingehouden en dat u een naheffing krijgt. Hebt u vragen over belastingen? Bel dan de 
Belastingdienst: 0800 – 0543, of kijk op www.belastingdienst.nl. 
 
Hebt u vragen? 
Meer informatie over pensioen vindt u op onze website, www.mijnwerkerspensioen.nl. 
U kunt ons bellen op 088 – 116 3054. Dat kan op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. 
U kunt ook mailen naar mp-voorlichting@azl.eu. Als u uw klantnummer bij de hand houdt of 
vermeldt in uw e-mail, kunnen wij u sneller van dienst zijn. U vindt het klantnummer op de 
voorkant van de specificatie. Wij helpen u graag. 


