
De veranderingen in je netto pensioen in 2019

Je betaalt maandelijks een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) en loonheffing. Dat 
houden we in op je bruto pensioen. Het bedrag dat overblijft, is je netto pensioen. Dit krijg je op 
je bankrekening.

De bijdrage voor de ZVW stijgt
De ZVW-bijdrage stijgt vanaf 1 januari 2019 en wordt 5,7% van je bruto pensioen. In 2018 was 
dit 5,65%. Je netto pensioen wordt hierdoor iets lager. Je betaalt maximaal € 265,65 per 
maand. Over je bruto jaarpensioen boven € 55.927 betaal je geen bijdrage.

De loonheffing wijzigt per belastingschijf
De loonheffing bestaat uit loonbelasting en de premie volksverzekeringen. Vanaf 1 januari
2019 stijgt de 1e schijf met 0,1%. In de 2e en de 3e schijf daalt de loonheffing met 2,75%. In de 
laatste schijf wordt het tarief 0,2% lager.

Hieronder zie je de nieuwe percentages.

AOW-leeftijd en geboren in 1946 of later

hoogte inkomen
maar je inkomen is 

niet hoger dan belastingtarief 2019
% was in 2018

(indien afwijkend)

- € 20.384 18,75% 18,65%

€ 20.385 € 34.300 20,20% 22,95%

€ 34.301 € 68.507 38,10% 40,85%

€ 68.508 - 51,75% 51,95%

AOW-leeftijd en geboren in 1945 of eerder

hoogte inkomen
maar je inkomen is 

niet hoger dan belastingtarief 2019
% was in 2018

(indien afwijkend)

- € 20.384 18,75% 18,65%

€ 20.385 € 34.817 20,20% 22,95%

€ 34.818 € 68.507 38,10% 40,85%

€ 68.508 - 51,75% 51,95%

Jonger dan de AOW-leeftijd

hoogte inkomen
maar je inkomen is 

niet hoger dan belastingtarief 2019
% was in 2018

(indien afwijkend)

- € 20.384 36,65% 36,55%

€ 20.385 € 34.300 38,10% 40,85%

€ 34.301 € 68.507 38,10% 40,85%

€ 68.508 - 51,75% 51,95%

Woon je in het buitenland en liet je eerder door ons de loonheffingskorting toepassen? 
Vanaf 2019 heb je geen recht meer op de loonheffingskorting als je in het buitenland woont. In 
deze situatie ontvang je dan een lager netto pensioen.



De grensbedragen stijgen in de eerste drie belastingschijven 
De grensbedragen zijn iets gestegen. Daardoor betaal je langer het percentage van de vorige 
schijf. Alleen het grensbedrag van de 4e schijf is gelijk gebleven.

Grensbedragen in 2018 Grensbedragen in 2019
€ 20.142 € 20.384
€ 33.994 € 34.300
€ 34.404 € 34.817
€ 68.507 € 68.507

.


