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Keuzeformulier Loonheffingskorting 

a.u.b. volledig invullen en retour sturen  

 
 

Ondergetekende 

Naam en voorletter(s)  

Straat en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Geboortedatum  

BSN/sofinummer  

Deelnemersnummer  

 

 

Loonheffingskorting 

De loonheffingskorting is een korting op het bedrag aan loonbelasting/premie volksverzekeringen dat wordt 

ingehouden op uw pensioen. Als u de loonheffingskorting toepast, betaalt u dus minder belasting.  

 

Let op! 

De loonheffingskorting mag maar door één uitkeringsinstantie of werkgever worden toegepast. Indien u een 

ander inkomen heeft waarop de loonheffingskorting al wordt toegepast, dan moet u hier voor ‘niet’ kiezen. 

  

Waarschijnlijk zult u van de Sociale Verzekeringsbank(SVB) een AOW-uitkering ontvangen. Vaak past SVB 

automatisch de loonheffingskorting toe. Het is ook mogelijk, dat u van een andere pensioenuitvoerder tevens 

een uitkering ontvangt. Om naheffingen te voorkomen, adviseren wij u slechts bij één uitkeringsinstantie de 

loonheffingskorting te laten toepassen. 

 

 

 

Ondergetekende wenst dat de loonheffingskorting 

 

 

Vanaf:                                                        WEL                                                 NIET 

 

wordt toegepast op het pensioen van Stichting CRH Pensioenfonds 

 

   

                                                     

 

Handtekening deelnemer Datum 
 

 

Na ondertekening kunt u dit formulier terugsturen naar: 

Stichting CRH Pensioenfonds 

Postbus 51091 

1007 EB  AMSTERDAM 

 

mailto:info@crhpensioenfonds.nl


 

 

  

Loonheffingskorting 

Op grond van fiscale voorschriften is Stichting CRH Pensioenfonds verplicht loonheffing op 

uw uitkering in te houden en af te dragen aan de Belastingdienst. 

 

Loonheffing is de gecombineerde inhouding van loonbelasting en premies 

volksverzekeringen die op uw uitkering wordt ingehouden. Loonheffingskorting is een 

korting op de loonheffing. Hierdoor betaalt u dus minder loonheffing. 

 

U mag maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie de loonheffingskorting tegelijkertijd 

laten toepassen. Wordt dit door meerdere instanties gedaan, dan zal de Belastingdienst de 

teveel toegepaste korting van u terugvorderen. 

 

In veel gevallen is het raadzaam om de loonheffingskorting toe te laten passen bij de 

werkgever of uitkeringsinstantie waarvan u de hoogste uitkering ontvangt. 

 

Als u geen gebruik maakt van de de loonheffingskorting, kunt u de eventueel te veel betaalde 

beslasting na afloop van het kalenderjaar terugvragen via uw aangifte 

inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. 

 

Waarschijnlijk zult u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een AOW-uitkering ontvangen. 

Vaak past SVB automatisch de loonheffingskorting toe. Het is ook mogelijk, dat u van een 

andere pensioenuitvoerder tevens een uitkering ontvangt. Om naheffingen te voorkomen, 

adviseren wij u slechts bij één uitkeringsinstantie de loonheffingskorting te laten toepassen. 

 

Zorgverzekeringswet 

Vanwege de Zorgverzekeringswet, zijn wij verplicht de inkomensafhankelijke bijdrage op de 

pensioenuitkeringen in te houden en af te dragen aan de belastingdienst. Voor 2022 geldt 

hiervoor een percentage van 5,5% over een maximum inkomen van € 59.706,00. Stichting 

CRH pensioenfonds houdt voor de inhouding van de inkomensafhankelijke bijdrage reeds 

rekening met deze bovengrens.  

 

Het is mogelijk dat u nog andere bronnen van inkomsten heeft, waarover ook de 

inkomensafhankelijke bijdrage wordt ingehouden. Elke werkgever of uitkeringsinstantie moet 

echter aannemen dat u geen andere inkomstenbronnen heeft.  

 

Het kan zijn dat u wel uit meerdere bronnen inkomen heeft. Daardoor kan de voorheffing te 

hoog zijn. De Belastingdienst zal dit zelf constateren en de teveel ingehouden Zvw-premie in 

het volgende jaar restitueren. 
 


