PSA Info Januari 2016
Nieuw e-mailadres afdeling PSA
Vanaf januari 2016 maken wij gebruik van één centraal e-mailadres voor onze afdeling Personeels- en
Salarisadministratie (PSA). U kunt uw vragen omtrent Personeel en Salaris voortaan sturen naar
cvopsa@cvo.nl. Mutaties kunt u ook naar dit nieuwe e-mailadres sturen, maar deze kunt u uiteraard
ook via CVO-insite aanleveren. E-mailberichten die u heeft gestuurd naar onze voormalige emailadressen worden uiteraard nog in behandeling genomen.
Jaaropgave 2015, uitbetaling 13e salarisrun en uitbetalingen 2016
De jaaropgave 2015 wordt in week 3, de week van 18 januari, digitaal voor u klaar gezet. U kunt uw
jaaropgave digitaal ophalen en downloaden via Mijn CVO-Insite (https://49890.afasinsite.nl).
De uitbetaling van de zogenaamde 13e salarisrun wordt door ons gedaan op vrijdag 15 januari 2016.
De salarisuitbetaling in 2016 vindt plaats op de volgende data:
Januari
25 januari
Mei
25 mei
Februari
25 februari
Juni
24 juni
Maart
24 maart
Juli
25 juli
April
25 april
Augustus
25 augustus

September
Oktober
November
December

23 september
25 oktober
25 november
22 december

Belastingplan 2016
In december 2015 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het Belastingplan 2016 van het kabinet
Rutte II. Omdat het nieuwe Belastingplan verschillende wijzigingen met zich meebrengt, zal dit invloed
hebben op de loonbelasting die maandelijks op uw brutoloon wordt ingehouden.
Omdat de onderhandelingen over het Belastingplan pas laat in het jaar zijn afgerond, heeft de
Belastingdienst de loonbelastingtabellen en rekenregels niet op tijd kunnen aanpassen. Daarom
wordt er in de salarisadministratie in de eerste drie maanden van 2016 met andere tarieven gerekend.
Als voorbeeld: in de tweede en derde schijf wordt in het eerste kwartaal 40,2% loonbelasting
ingehouden terwijl het tarief voor 2016 daadwerkelijk 40,4% is. Voor u kan dit betekenen dat in het
eerste kwartaal te weinig loonbelasting op uw salaris wordt ingehouden. Dit wordt in de resterende 9
maanden van het jaar rechtgetrokken. U kunt dus als gevolg hiervan vanaf april 2016 een verandering
in uw nettoloon waarnemen.
Toepassen loonsverhoging 2016 uitgesteld tot nader order
Volgens de afspraak in het loonruimteakkoord is er per 2016 een loonruimte van 3%. De VO-raad
heeft als cao-onderhandelaar namens de VO-schoolbesturen vanzelfsprekend nog steeds de intentie
om de afspraken van het loonruimteakkoord na te komen. Echter, er is momenteel geen zekerheid
over de financiële dekking van de kosten die de verhoging met zich meebrengt. Zolang er geen
nieuwe cao is, wordt er nog geen loonsverhoging uitgekeerd. Daarover is de VO-raad, samen met
andere betrokken partijen, in gesprek met het kabinet.
Premiepercentages ABP Pensioen (RECTIFICATIE)
Vanaf 1 januari 2016 gelden de volgende premiepercentages voor pensioenopbouw bij het ABP:

Keuzepensioen
Arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP)

Werknemersdeel

Werkgeversdeel

5,43%
0,15%

12,67%
0,35%

(was 6,27%)
(was 0,225%)

(was 13,33%)
(was 0,075%)

De premie voor het keuzepensioen is op uw loonstrook aangeduid met ‘Pensioen/NP’ en de premie
voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is aangeduid met ‘Premie AOP’.
De franchise (bedrag waarover geen premie wordt betaald) voor het keuzepensioen is gewijzigd naar
€ 13.000 (was € 12.650).

