Wat verandert er in de wettelijke inhoudingen op uw pensioen?
•

Zorgverzekeringswet

In 2016 is de premie voor de zorgverzekeringswet 5,5%. In 2015 was dit 4,85%. Het maximumbedrag
waarover deze premie in een jaar wordt berekend is € 52.763. In 2015 was het maximumbedrag
€ 51.976.
•

Belastingtarieven

Het totale tarief van de eerste schijf wordt met 0,05 procentpunt verhoogd ten opzichte van 2015. Het
totale tarief van de tweede en derde schijf wordt met 1,80 procentpunt verlaagd ten opzichte van
2015. Daarnaast wordt de derde tariefschijf verlengd tot € 66.422 (2015: € 57.586). Het gevolg
hiervan is, dat u minder snel te maken krijgt met het toptarief van 52% in de vierde schijf.
•

Lagere belastingtarieven vanaf start AOW

De AOW leeftijd gaat versneld omhoog. Wordt u in 2016, uiterlijk 30 juni, 65 jaar, dan start de AOW
uitkering exact zes maanden na uw verjaardag. Vanaf dat moment gelden de lagere belastingtarieven. Daarvóór betaalt u dus nog de hogere belastingtarieven. Wordt u in 2016, na 30 juni, 65
jaar, dan start de AOW uitkering exact 9 maanden na uw verjaardag.
•

Heffingskortingen

Laat u op uw pensioen de heffingskorting toepassen, dan zijn hierin de volgende kortingen verwerkt:
De algemene heffingskorting:
Deze heffingskorting is afhankelijk van uw inkomen. Is uw inkomen lager dan € 19.923, dan is de
algemene heffingskorting:
o € 1.145 (2015: € 1.123) als u al AOW ontvangt;
o € 2.242 (2015: € 2.203) als u nog geen AOW ontvangt.
Is uw inkomen hoger dan € 19.923, dan daalt de algemene heffingskorting met 4,822% van uw
inkomen indien u nog geen AOW ontvangt. De algemene heffingskorting daalt met 2,46% als u wel al
AOW ontvangt. Dit betekent dat de algemene heffingskorting bij een inkomen vanaf € 66.417 nihil is.
Ouderenkorting (alleen als u al AOW ontvangt):
o € 1.187 (2015: € 1.042) als uw inkomen niet hoger is dan € 35.949.
o € 70 (2015: € 152) als uw inkomen hoger is dan € 35.949.
Tijdelijke heffingskorting:
De tijdelijke heffingskorting is per 1 januari 2016 komen te vervallen.
•

Hebt u vragen?

Neemt u gerust contact met ons op. Dat kan per telefoon via 010 – 4002650, op werkdagen van 8.30
tot 17.00 uur. U kunt ons ook een e-mail sturen via pensioenbureau@vopak.com Als u uw
klantnummer bij de hand houdt en opneemt 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.

