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Maandbrief salarisbetaling 

Hierbij ontvangt u de maandbrief april 2020 

voor medewerkers van onze klanten. Uitgangs-

punt is u te voorzien van praktische informatie 

over actuele zaken rondom uw salarisbetaling. 

Tevens informeren wij u over algemene ontwik-

kelingen op het gebied van onze dienstverle-

ning, de cao en uw arbeidsvoorwaarden.  

 
 

Salaris 
Deze maand wordt aan u het salaris over de 
maand april 2020 uitbetaald. De geplande betaal-
datum van het salaris is 24 april. Alle (vervan-
gings)mutaties die voor 9 april 17.00 uur correct 
en volledig door ons zijn ontvangen, zijn gegaran-
deerd verwerkt. De geplande betaaldatum van 
het salaris over de maand mei is 25 mei.  

 

 
Reiskostenvergoeding  
bij langdurige afwezigheid 
Door de sluiting van scholen sinds 16 maart jl. be-
staat de mogelijkheid dat u niet meer reist naar 
de school. In de cao primair en voortgezet onder-
wijs is een bepaling opgenomen over het betalen 
van de reiskostenvergoeding als er gedurende lan-
gere tijd, anders dan wegens vakantie, niet wordt 
gereisd. In het voortgezet onderwijs bestaat na 1 
week geen recht meer op een reiskostenvergoe-
ding en in het primair onderwijs na 2 weken. In-
dien uw werkgever Dyade gemeld heeft dat door 
u, als gevolg van de Coronacrisis, niet meer wordt 
gereisd, is de reiskostenvergoeding gestopt.  

Cao primair onderwijs gepubliceerd 
Eerder dit jaar is een akkoord bereikt voor een 
nieuwe cao in het primair onderwijs. De uitwer-
king van het akkoord moest verwerkt worden in 
de cao tekst. Inmiddels is dit gebeurd en kunt u 
de volledige cao tekst hier raadplegen. 

 
 

Definitief akkoord  
cao kinderopvang 
In de maandbrief van maart hebben wij aangege-
ven dat de onderhandelende partijen een princi-
peakkoord bereikt hadden voor een nieuwe cao in 
de sector kinderopvang. De achterbannen van de 
onderhandelende partijen hebben ingestemd met 
het akkoord, zodat dit nu definitief is.  De tek-
sten van de cao worden nu voorgelegd bij het mi-
nisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
om ervoor te zorgen dat de cao algemeen verbin-
dend wordt verklaard. In de cao is een salarisver-
hoging van 3% overeengekomen per 1 juli 2020. 
Ter compensatie van de periode 1 januari 2020 
tot 1 juli 2020 wordt een eenmalige uitkering van 
3% betaald. Dit percentage wordt berekend over 
het brutosalaris dat in deze maanden is verdiend. 
Naast deze verhoging van de salarissen is een 
structurele eindejaarsuitkering van 2% overeenge-
komen. Deze wordt in december 2020 voor het 
eerst betaald en wordt berekend over het in dit 
jaar verdiende brutosalaris.  

 

 
Onderhandelaarsakkoord  
cao voortgezet onderwijs 
Onlangs hebben de onderhandelende partijen een 
akkoord bereikt over een nieuwe cao in het voort-
gezet onderwijs voor het kalenderjaar 2020. In 
het akkoord is overeengekomen dat de salarissen 
met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 wor-
den verhoogd met 2,75%. De eindejaarsuitkering 
wordt met 0,6% verhoogd naar 8% en in juni wordt 
een eenmalige uitkering van 750 euro betaald. Als 
het principeakkoord is omgezet in een definitief 
akkoord, worden deze wijzigingen doorgevoerd in 
de salarisadministratie. 

 
 

https://www.dyade.nl/dyadedir/bestanden/personeel/wetenregelgeving/CAO/cao_po_2019-2020_definitieve_tekst.pdf


 

Vooraf ingevulde aangifte  
niet altijd volledig  
De Belastingdienst heeft aangegeven dat in som-
mige situaties, inkomsten die wel namens uw 
werkgever zijn gemeld, niet altijd zijn overgeno-
men door de Belastingdienst in de voor-ingevulde 
aangifte inkomstenbelasting. Dit kan het geval 
zijn als u bij 1 werkgever meerdere dienstverban-
den hebt gehad in 2019 en deze dienstverbanden 
zijn geregistreerd op verschillende registratie-
nummers, waarbij het totale belastbaar loon 
meer dan € 34.060,00 is geweest. Het is altijd 
raadzaam om de door de Belastingdienst inge-
vulde gegevens te controleren en eventueel te 
corrigeren. Is er sprake van meerdere dienstver-
banden bij uw werkgever geweest, dan adviseren 
wij u hier nadrukkelijk op te controleren. Mocht u 
de aangifte al hebben ingediend en constateert u 
nu dat uw aangifte niet volledig is geweest dan 
kunt u, tot de aanslag inkomstenbelasting is vast-
gesteld, een gecorrigeerde aangifte insturen.  

 
 

Registratie partner  
voor ABP-nabestaandenpensioen 
Als u pensioen opbouwt bij het Algemeen Burger-
lijk Pensioenfonds en gaat trouwen of een geregi-
streerd partnerschap aangaat, is uw partner auto-
matisch aangemeld voor het ABP Nabestaanden-
pensioen. Woont u samen of woont u in het bui-
tenland, dan moet u uw partner hiervoor zelf 
aanmelden. U kunt uw partner aanmelden via 
mijnabp.nl. Mocht hier aanleiding voor zijn, dan 
kunt u uw partner ook via deze website afmelden.   

 

Subsidieregeling lerarenbeurs  
gewijzigd 
De Subsidieregeling lerarenbeurs is onlangs gewij-
zigd. De regeling stelt bevoegde leraren in staat 
een geaccrediteerde bachelor- of masteropleiding 
te volgen om daarmee hun kwalificatieniveau te 
verhogen. De leraar ontvangt een tegemoetko-
ming in de kosten van studie, studiemiddelen en 
reiskosten. In de gewijzigde regeling is het subsi-
dieplafond verlaagd. Met het verlaagde budget 
kunnen in 2020 alle aanvragen voor een tweede of 
derde studiejaar nog gehonoreerd worden. Dat 
betekent dat alle leraren die nu al een leraren-
beurs krijgen hun opleiding met de beurs kunnen 
vervolgen of afmaken. Het budget voor de lera-
renbeurs dat vervolgens nog over is voor leraren 
die in 2020 willen starten met een bachelor- of 
masteropleiding, is hierdoor beperkt.  
Uw werkgever moet instemmen met uw aanvraag 
en kan subsidie krijgen voor het verlenen van ver-
lof en het aanstellen van een vervanger voor u. 

 
 

www.dyade.nl 
De website van Dyade biedt ook voor u, als mede-
werker, de nodige relevante informatie. Onder de 
button personele administratie treft u diverse 
aanvraagformulieren aan, zoals voor ouderschaps-
verlof, verlof voor oudere werknemers of de fiets-
regeling. Tevens zijn hier alle relevante onder-
wijs-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 bin-
nen het onderwijs. 

 
 

 
 

https://mijn.abp.nl/account/login?TAM_OP=login
http://www.dyade.nl/

