Maandbrief salarisbetaling

Hierbij ontvangt u de maandbrief maart 2017
voor medewerkers van onze klanten. Uitgangspunt is u te voorzien van praktische informatie
over actuele zaken rondom uw salarisbetaling.
Tevens informeren wij u over algemene ontwikkelingen op het gebied van onze dienstverlening, de cao en uw arbeidsvoorwaarden.

Salaris
Deze maand wordt aan u het salaris over de maand
maart 2017 uitbetaald. De geplande betaaldatum
van het salaris is 24 maart. Alle (vervangings)mutaties die voor 9 maart 2017 correct en volledig
door ons zijn ontvangen, zijn verwerkt. De geplande boekingsdatum van het salaris over de
maand april 2017 is 25 april 2017.

Salarisspecificatie maandelijks per
e-mail ontvangen
Via uw persoonlijke Youforce-account heeft u inzage in uw salarisspecificaties en jaaropgaven. U
kunt in uw account instellen dat u de salarisspecificatie en jaaropgave in het vervolg per e-mail ontvangt als een nieuw document is gepubliceerd in
uw Youforce-account. Dit e-mailadres kan het zakelijk e-mailadres zijn, maar ook uw privé e-mailadres. De manier waarop u dit kunt instellen, is
beschreven in de handleiding “Mijn dossier”. Dit
document vindt u op de website van Dyade
(www.dyade.nl) onder Bedrijfsvoering → Personele Administratie → Handleidingen & Instructies
of direct via deze hyperlink.
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Pensioenpremies ABP verhoogd
Bent u voor 1 januari 2017 in dienst gekomen bij
een werkgever waarvan u in 2017 loon ontvangt,
dan worden in maart 2017 de pensioenpremies die
op uw salaris worden ingehouden verhoogd. De
verhoging is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 doorgevoerd. Het ABP heeft in 2016 aangekondigd dat salarisverhogingen die met terugwerkende kracht worden doorgevoerd als gevolg
van cao-onderhandelingen moeten doorwerken in
de grondslag voor de opbouw van het pensioen in
het volgende kalenderjaar. De premie die wordt
ingehouden op uw salaris is afhankelijk van deze
premiegrondslag. Omdat in 2015 en 2016 salarisverhogingen zijn doorgevoerd in het onderwijs
heeft het ABP aangegeven dat voor het primair onderwijs de pensioengrondslag moet worden verhoogd met 2,0287% per 1 januari 2017. Voor het
voortgezet onderwijs is dit percentage vastgesteld
op 2,2903%. Voor bestuurders in het voortgezet onderwijs geldt een afwijkend percentage van
2,8416%. Deze percentages zijn inclusief de eenmalige uitkering die in 2016 betaald is als gevolg
van de salarisverhoging met terugwerkende
kracht. Het effect van de eenmalige uitkering 2016
is door ons al eerder In de pensioengrondslag 2017
meegenomen. Bent u op 1 januari 2017 of later in
dienst gekomen bij uw huidige werkgever, dan
wordt de pensioengrondslag niet verhoogd.

Uitleg salarisspecificatie
Een salarisspecificatie geeft over het algemeen
heel veel informatie over de berekening van het
bruto-netto traject van uw salaris. Om meer inzicht te verschaffen over de wijze waarop het
bruto-netto traject verloopt, heeft Dyade twee
documenten gepubliceerd op de website
(www.dyade.nl). In Hoe lees ik mijn salarisspecificatie? wordt heel kort de salarisspecificatie
beschreven. Een gedetailleerde uitleg vindt u in
Uitgebreide uitleg salarisspecifcatie. De twee
documenten vindt u onder Bedrijfsvoering →
Personele Administratie → Handleidingen & Instructies.

Pensioenupdate ABP
Regelmatig publiceert het ABP een update met
betrekking tot de ontwikkelingen bij het pensioenfonds. In de laatste gepubliceerde pensioenupdate (voorjaar 2017) wordt onder andere stil
gestaan bij de financiële situatie van het pensioenfonds, het doorwerken van salarisverhogingen
in uw pensioenopbouw en de pensioen aangroei
voor uw aangifte inkomstenbelasting. De pensioenupdate van het voorjaar 2017 vindt u hier.

www.dyade.nl
Hypotheek aanvragen
zonder werkgeversverklaring
In 2016 zijn onder andere de Hypotheker en Florius gestart met een pilot waarbij een aanvraag
voor een hypotheek zonder werkgeversverklaring
kan worden ingediend. De pilot wordt HANDIG genoemd. Vanaf 1 maart is de pilot uitgebreid en
kunt u ook bij de ING, ABN/AMRO en de Rabobank
een aanvraag indienen zonder werkgeversverklaring. De deelnemende hypotheekverstrekkers beoordelen de aanvraag op basis van een digitaal
bericht van het UWV. Het digitaal bericht bevat
de loongegevens en het verleden van de aanvrager. Dit document kunt u zelf downloaden via
mijnuwv.nl. Verwacht wordt dat hiermee het
aanvragen van een hypotheek eenvoudiger wordt
gemaakt en dat bij het aanvragen minder fouten
worden gemaakt. Bent u van plan een hypotheek
aan te vragen, informeer dan bij uw hypotheekverstrekker of deze deelneemt aan de pilot HANDIG en u hier ook gebruik van kunt maken.

De website van Dyade biedt ook voor u als medewerker de nodige relevante informatie. Onder de
button personele administratie treft u diverse
aanvraagformulieren aan, zoals voor ouderschapsverlof, verlof voor oudere werknemers of de fietsregeling. Tevens staan hier alle relevante onderwijs-cao’s digitaal voor u beschikbaar. De site
wordt regelmatig aangepast en aangevuld. Kijkt u
regelmatig op onze site en u bent direct op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het
onderwijs.

