
VOOR IEDEREEN IN DE CREATIEVE EN DIGITALE SECTOR

MET
PENSIOEN
Praktische informatie over 
betalingen, belastingen,  
partnerpensioen en 
indexatie en wonen in 
het buitenland





We zetten voor u op een rij:

•  hoe we omgaan met pensioenbetalingen aan u;

•  welke belastingregels van belang zijn;

•  hoe u kunt omgaan met de navordering van de Belastingdienst;

•  wat er is geregeld voor uw nabestaanden als u overlijdt;

•  hoe we omgaan met indexatie van uw pensioen en 

•  waar u rekening mee moet houden als u in het buitenland gaat wonen. 

GEFELICITEERD! 
U GAAT MET 
PENSIOEN

Heeft u een vraag over uw pensioen? 

Neem dan contact op met onze 

pensioenspecialisten via 035 702 34 56 of 

pensioenen@pnomedia.nl.

We helpen u graag inzicht te krijgen in dat wat er 

op financieel gebied allemaal verandert. Met deze 

brochure, bijvoorbeeld.



Vakantiegeld

U ontvangt geen aparte vakantiegelduitkering van ons. 

U krijgt elke maand een twaalfde van uw pensioen 

op jaarbasis. De Sociale Verzekeringsbank betaalt wél 

vakantiegeld uit in de maand mei.

Pensioenspecificatie

U ontvangt niet elke maand een specificatie van uw 

pensioen. U ontvangt de specificatie in elk geval: 

•  in de eerste maand dat u pensioen ontvangt;

•  in de maand januari;

•  als uw netto pensioenuitkering meer dan € 1,00 

afwijkt van de maand ervoor.

Jaaropgave

Uiterlijk in de tweede week van februari ontvangt u 

de jaaropgave van het jaar ervoor. Uw jaaropgave is 

digitaal beschikbaar op MijnPNO  

(pensioenportaal.pnomedia.nl) onder  

‘Mijn documenten’.

 

Rekeningnummer wijzigen

U kunt uw rekeningnummer snel en eenvoudig 

wijzigen via MijnPNO.

VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSBANK ONTVANGT U  

WÉL VAKANTIEGELD, VAN PNO MEDIA NIET

BETALINGEN PNO Media maakt uw pensioenuitkering aan het einde van de maand over naar uw 

bankrekening. Op pnomedia.nl vindt u de exacte betaaldata. Het is afhankelijk van uw 

bank hoe lang het duurt voordat het bedrag op uw rekening is bijgeschreven.
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Van bruto naar netto

Het pensioen dat u bij PNO Media heeft opgebouwd, 

is een bruto pensioen. Dat betekent dat over de 

premie, die u en uw werkgever ervoor hebben 

afgedragen, nog geen belasting is betaald. Daarom 

houden we die alsnog in op uw maandelijkse 

pensioenuitkering. 

Omdat de toepassing van de belastingregels voor 

iedereen anders is, ontvangt u als u met pensioen 

gaat op uw eerste loonstrook een persoonlijke 

berekening van bruto naar netto. Zo weet u precies 

wat het verschil maakt tussen uw bruto pensioen dat 

u terugvindt op uw jaarlijkse pensioenoverzicht en de 

maandelijkse bijschrijving op uw bankrekening.

Het verschil tussen uw bruto en netto pensioen bestaat 

uit een tweetal inhoudingen, namelijk de loonheffing en 

bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). 

- Loonheffing

Omdat pensioen uitgesteld loon is, houden we 

loonheffing in. Dat bent u verschuldigd aan de 

belastingdienst. Hoe hoog die heffing precies is, 

hangt af van de hoogte van uw pensioen en vindt u 

in bijlage A. De loonheffing bestaat uit loonbelasting 

en premies voor de volksverzekeringen Algemene 

nabestaanden wet (Anw), Wet langdurige zorg en 

Algemene Ouderdomswet (AOW). Hebt u de AOW-

leeftijd bereikt, dan bent u geen AOW-premie meer 

verschuldigd.  

- Bijdrage Zvw

De Zorgverzekeringswet (Zvw) vormt samen met 

de Wet langdurige zorg (Wlz) het Nederlandse 

zorgstelsel. Naast de premie die u betaalt voor een 

zorgverzekering aan uw zorgverzekeraar, betaalt 

u bovendien een inkomensafhankelijke bijdrage. 

Die houden we in op uw pensioenuitkering en 

dragen die over aan de belastingdienst. De Sociale 

Verzekeringsbank (SVB) houdt bij de betaling van zijn 

uitkeringen eveneens een bijdrage voor de Zvw in. 

Daardoor kan het zijn dat u op jaarbasis te veel betaalt. 

De belastingdienst verrekent dit automatisch met u. 

Heeft u vragen over uw bijdrage voor de Zvw, neem 

dan contact op met de belastingdienst. 

Woont u in het buitenland, dan gelden andere regels. 

Voor meer informatie hierover neemt u contact op met 

onze afdeling Pensioenen of kijk op de website van het 

CAK: hetcak.nl

LET OP: 
HOUD REKENING 
MET EEN 
NAVORDERING!

PNO Media, SVB en andere uitkeringsinstanties houden elk loonheffing in op de uitkeringen die u ontvangt. De hoogte van die 

heffing is gebaseerd op de hoogte van de afzonderlijke uitkeringen. De belastingdienst gaat uit van uw verzamelinkomen. Het 

kan daarom gebeuren dat u op basis van uw verzamelinkomen in een hogere belastingschijf terechtkomt en bij uw aangifte 

inkomstenbelasting een navordering krijgt.

BELASTINGEN Nu u met pensioen gaat, zijn er allerlei fiscale veranderingen waarmee u rekening 

moet houden. Het is verstandig om er even bij stil te staan, dat voorkomt vervelende 

naheffingen achteraf.
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Er zijn een aantal mogelijkheden om de navordering te 

beperken:

•  Zet maandelijks een bedrag apart, zodat u de 

navordering ineens kunt betalen.

•  Laat door geen enkele instantie de algemene 

heffingskorting toepassen.  

De korting houdt u dan tegoed en kunt u bij uw 

aangifte van inkomsten belasting gebruiken om de 

navordering (deels) op te vangen.

•  Vraag een voorlopige aanslag aan bij de 

belastingdienst. De navordering kunt u dan gespreid 

betalen.

•  Verlaag de hypotheekrenteaftrek die u vooraf van 

de belastingdienst ontvangt of zet deze stop. Het 

bedrag dat u tegoed houdt, kunt u dan geheel of 

gedeeltelijk wegstrepen tegen de navordering. 

Naast de inhoudingen op uw pensioen, heeft u als 

pensioengerechtigde mogelijk recht op een drietal 

kortingen, waardoor u minder belasting betaalt. Het 

gaat om de algemene heffingskorting, ouderenkorting 

en alleenstaande ouderenkorting.

- Algemene heffingskorting

Dit is een korting die u krijgt op de loonbelasting en 

premie volksverzekeringen. U kunt de algemene 

heffingskorting slechts op één bron van inkomen laten 

toepassen. Ontvangt u nog geen AOW, dan kunnen 

wij de algemene heffingskorting op uw pensioen 

toepassen. Zo betaalt u minder loonbelasting en 

premies voor volksverzekeringen. Ontvangt u een 

AOW-uitkering, dan moet u zelf aangeven welke 

uitkeringsinstantie de algemene heffingskorting moet 

toepassen.

De algemene heffingskorting is inkomensafhankelijk. 

Voor meer informatie over de heffingskorting verwijzen 

wij u naar het ‘Overzicht heffingskortingen’ op de 

website van de belastingdienst.

- Ouderenkorting

U heeft eventueel recht op een korting op uw 

inkomstenbelasting vanaf het jaar waarin u de AOW-

leeftijd bereikt. De hoogte ervan hangt af van uw 

verzamelinkomen. De korting wordt automatisch 

verrekend als u belastingaangifte doet. 

- Alleenstaande ouderenkorting

Krijgt u in een jaar een AOW-uitkering voor een 

alleenstaande, dan heeft u recht op alleenstaande 

ouderenkorting. Die korting is een vast bedrag en niet 

afhankelijk van uw verzamelinkomen. De korting wordt 

automatisch verrekend als u belastingaangifte doet.

OMDAT PENSIOEN UITGESTELD LOON IS, MOET U ER 

NOG BELASTINGEN EN PREMIES OVER BETALEN
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Partnerpensioen

Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de 

maand na uw overlijden en wordt uitgekeerd totdat 

uw partner zelf overlijdt. Wilt u weten of en hoeveel 

partnerpensioen uw partner krijgt na uw overlijden? 

Kijk dan op het pensioenoverzicht dat u jaarlijks van 

ons ontvangt. Of ga naar MijnPNO en bekijk uw digitale 

pensioenoverzicht. Staan op uw pensioenoverzicht 

geen pensioenbedragen vermeld voor uw partner? 

Dan is er geen partnerpensioen verzekerd. 

Wezenpensioen

Als u overlijdt, ontvangen uw kinderen tot hun 21e 

jaar een wezenpensioen. Wilt u weten hoeveel 

wezenpensioen uw kinderen krijgen na uw 

overlijden? Ga dan naar MijnPNO en bekijk uw digitale 

pensioenoverzicht. Voor kinderen die ouderloos zijn, 

verdubbelt PNO Media het wezenpensioen.  

U hoeft niet aan ons door te geven dat u kinderen 

heeft. Wij krijgen dit door via de Basisregistratie 

Personen (BRP). Ook pleeg- en stiefkinderen kunnen 

in aanmerking komen voor wezenpensioen. Na uw 

overlijden kijkt PNO Media of zij daar aanspraak op 

kunnen maken. Zo moeten zij bijvoorbeeld bij ons 

zijn aangemeld binnen vier weken na de start van de 

verzorging of uw overlijden.

Overlijden

Uw nabestaanden hoeven uw overlijden niet aan 

ons door te geven. Wij ontvangen dit bericht van 

de Basisregistratie Personen, behalve als u in het 

buitenland woont.

Scheiden

Als u gaat scheiden, houdt uw ex-partner recht 

op een deel van het partnerpensioen. Dit heet 

dan bijzonder partnerpensioen. Daarnaast kan uw 

ex-partner aanspraak maken op een deel van uw 

ouderdomspensioen. In beide gevallen geldt dat u de 

relatie moet zijn aangegaan voor uw pensioneren.

Het kan zijn dat uw ex-partner afstand doet van zijn of 

haar aanspraken op door u opgebouwd pensioen. Dit 

is afhankelijk van onderlinge afspraken die u met hem 

of haar maakt.

Wel of niet melden

Scheiden of het beëindigen van uw geregistreerd 

partnerschap hoeft u niet aan ons te melden. 

We krijgen hiervan automatisch bericht van de 

Basisregistratie Personen, behalve als u in het 

buitenland woont en niet in de BRP staat ingeschreven. 

Als u samenwoont en u beëindigt uw relatie, dan 

krijgen we daarvan geen bericht. U moet ons dan wel 

schriftelijk op de hoogte stellen. Afspraken over de 

verdeling van het ouderdoms- en partnerpensioen 

moet u altijd aan ons melden.

OP UW PENSIOEN-

OVERZICHT ZIET U OF EN 

HOEVEEL PENSIOEN UW 

PARTNER VAN ONS KRIJGT 

ALS U OVERLIJDT

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft uw partner dikwijls 

recht op partner pensioen na uw overlijden. Dat is ook het geval als u samenwoont en u uw 

partner voor partnerpensioen heeft aangemeld bij PNO Media. Heeft u bij pensioneren het 

opgebouwde partner pensioen volledig omgezet in extra ouderdomspensioen, dan heeft 

uw partner geen recht op partnerpensioen.

PARTNERPENSIOEN4



Toekenning

Indexeren heeft gevolgen voor de financiële positie 

van het fonds. Daarom is een gezonde dekkingsgraad 

ná indexatie een belangrijk uitgangspunt voor het 

bestuur. De dekkingsgraad geeft de verhouding aan 

tussen de bezittingen (het pensioenvermogen) en de 

pensioenen die een fonds nu en in de toekomst moet 

uitbetalen (de verplichtingen). Als de dekkingsgraad 

hoger is dan 110% kunnen de pensioenen worden 

verhoogd.

Achterstand in indexatie

Met name de laatste jaren lukt het niet de volledige 

indexatieambitie te realiseren. Naar verwachting zal 

uw pensioen ook de eerstkomende jaren niet volledig 

meegroeien met de stijging van de prijzen. 

DE AMBITIE OM DE PENSIOENEN JAARLIJKS TE VERHOGEN, 

KUNNEN WE DE EERSTKOMENDE JAREN NIET VOLLEDIG 

REALISEREN

INDEXATIE PNO Media probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen. Dit noemen we indexatie. 

Wij streven ernaar de pensioenen te laten meegroeien met de stijging van de prijzen. 

Elk jaar bepaalt het bestuur van PNO Media op basis van de financiële positie 

van het fonds of de pensioenen worden geïndexeerd en met welk percentage. 

PNO Media kent een voorwaardelijk toeslagbeleid. Dit betekent dat een eerdere 

verhoging niet vanzelf recht geeft op verhoging in de toekomst. 

Het indexatiebeleid staat uitgebreid 

beschreven in hoofdstuk 10 van het 

pensioenreglement. U vindt het bij 

‘Downloads’ op pnomedia.nl.
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Emigreren

Verhuist u naar het buitenland, dan moet u uw nieuwe 

adresgegevens aan ons doorgeven. Ook als u een 

correspondentieadres in Nederland aanhoudt. Het is 

bovendien noodzakelijk dat wij ieder jaar een bewijs 

van uw in leven zijn ontvangen. Het formulier hiervoor 

sturen wij u automatisch toe.

Het is mogelijk om uw pensioenuitkering bij uw 

buitenlandse bank te ontvangen. Eventuele kosten die 

uw buitenlandse bank hiervoor rekent, zijn voor uw 

eigen rekening.

Inhoudingen op pensioen

Uw verhuizing naar het buitenland heeft gevolgen 

voor de inhouding van de inkomensafhankelijke 

bijdrage Zorgverzekeringswet, de premies die u 

betaalt en eventueel de inhouding van loonbelasting. 

Dit is afhankelijk van het land waar u naartoe verhuist 

en of er hierover verdragen tussen dit land en 

Nederland zijn gesloten. Vrijstelling van loonbelasting 

kunt u aanvragen bij de Belastingdienst in Heerlen. 

AOW

Ontvangt u naast uw pensioen ook een AOW-

uitkering van de SVB, dan is het belangrijk dat u ernaar 

informeert of u uw AOW-uitkering mee kunt nemen 

naar het buitenland. Het kan zijn dat u uw AOW-

uitkering niet of maar gedeeltelijk mee kunt nemen. 

Woont u al in het buitenland, ontvangt u (binnenkort) 

AOW en heeft u nog geen DigiD? Dan kunt u uw 

DigiD aanvragen via de website van de Sociale 

Verzekeringsbank. Kijk voor meer informatie bij svb.nl.

Regel het op tijd

Als u naar het buitenland verhuist, moet er het nodige 

worden geregeld. De administratieve afhandeling 

daarvan kan enige tijd in beslag nemen. We raden u 

dan ook aan om minimaal een half jaar vóór vertrek 

contact met ons op te nemen.

EEN ANDER UW PENSIOEN 
LATEN REGELEN?

Als u een ander, bijvoorbeeld uw partner of 

kind, uw pensioenzaken wilt laten regelen, dan 

werken wij daar niet zonder meer aan mee. 

Moeten er op verzoek van een derde 

geregistreerde gegevens worden aangepast, 

dan zullen we in het kader van 

privacywetgeving altijd vragen om een door u 

ondertekende, schriftelijke toestemming of een 

officieel, notarieel document. Denk daarbij aan 

een algemene volmacht. Bij het ondertekenen 

van een dergelijk document dient u 

wilsbekwaam te zijn. Daarom is het verstandig 

om daar nu al over na te denken. Informeert u 

bij uw notaris naar de mogelijkheden of neem 

contact op met onze pensioenspecialisten.

Woont u in het buitenland of heeft u plannen zich daar te vestigen?  

Dan gelden er soms andere wetten en regels dan die in deze brochure 

staan beschreven. 

 WONEN IN HET 
BUITENLAND

VERHUIST U NAAR HET 

BUITENLAND? NEEM DAN  

ZES MAANDEN VAN TEVOREN 

CONTACT MET ONS OP
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A. TARIEVEN LOONHEFFING 2023

Hebt u de AOW-leeftijd bereikt en bent u geboren vóór 1 januari 1946, dan 

houden wij de volgende tarieven in op uw pensioenuitkering:

Schijf Bruto pensioen per jaar Tarief

Schijf 1 € 0 tot € 38.703 19,03%

Schijf 2 € 38.703 tot € 73.031 36,93%

Schijf 3 € 73.031 en meer 49,50%

7 BIJLAGE A

Bent u jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd, dan houden wij de volgende 

tarieven in op uw pensioenuitkering:

 

Schijf Bruto pensioen per jaar Tarief

Schijf 1 € 0 tot € 73.031 36,93%

Schijf 2 € 73.031 en meer 49,50%

Hebt u de AOW-leeftijd bereikt en bent u geboren in 1946 of later, dan houden wij 

de volgende tarieven in op uw pensioenuitkering:

Schijf Bruto pensioen per jaar Tarief

Schijf 1 € 0 tot € 37.149 19,03%

Schijf 2 € 37.149 tot € 73.031 36,93%

Schijf 3 € 73.031 en meer 49,50%



* Dit is de hoogte van uw AOW-uitkering als u getrouwd bent of samenwoont **  Dit is de hoogte van uw AOW als u alleenstaand bent, dat wil zeggen u bent ongehuwd en heeft geen partner

Loonbelasting

AOW-ongehuwd Maand Jaar

Bruto €  1.430,80 ** € 15.801,60

Loonheffing €  -   € -

Bijdrage Zvw €  77,69  -/- € 932,28 -/-

Netto €  1.353,11 € 16.237,32

  Loonheffingskorting wordt toegepast

Pensioen PNO Media

Pensioen PNO Media Maand Jaar

Bruto € 2.083,33  € 25.000,00

Loonheffing € 395,58 -/- € 4.746,96

Bijdrage Zvw € 113,13 -/- € 1.357,56 -/-

Netto € 1.574,62 € 18.895,48

Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting Maand Jaar

Bruto € 3.514,13  € 42.169,60

Loonheffing € 523,42 -/- € 6.281,04 -/-

Bijdrage Zvw €  190,82  -/- € 2.289,84 -/-

Netto € 2.799,89 € 33.598,72

  Had betaald moeten worden

Loonbelasting

AOW-gehuwd Maand Jaar

Bruto € 973,86 * € 11.686,32

Loonheffing €  -   € -

Bijdrage Zvw €  52,88  -/- € 634,56 -/-

Netto € 920,98 € 11.051,76

  Loonheffingskorting wordt toegepast

Pensioen PNO Media

Pensioen PNO Media Maand Jaar

Bruto € 2.916,67  € 35.000,00

Loonheffing € 554,83   -/- € 6.657,96 -/-

Bijdrage Zvw €  158,38  -/- € 1.900,56 -/-

Netto €  2.203,46 € 26.441,52

Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting Maand Jaar

Bruto € 3.890,53 € 46.686,36

Loonheffing €  731,58   -/- € 8.778,96 -/-

Bijdrage Zvw €  211,26  -/- € 2.535,12 -/-

Netto €  2.947,69 € 35.372,28

  Had betaald moeten worden

8  BIJLAGE B

VOORBEELD 1 (GEHUWDE MET AOW EN PENSIOEN, GEBOREN 1956) VOORBEELD 2 (ONGEHUWDE MET AOW EN PENSIOEN, GEBOREN 1956)
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3 VOOR IEDEREEN IN DE CREATIEVE EN DIGITALE SECTOR

t 035 702 34 56
w pnomedia.nl
e pensioenen@pnomedia.nl

 @PNO_Media

Postadres
Postbus 1340
1200 BH Hilversum

Bezoekadres
Seinstraat 12
Hilversum


