
  

april 
2021 

 

Maandbrief salarisbetaling 

Hierbij ontvangt u de maandbrief april 2021 

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 2021 uitbetaald. De geplande betaal-
datum van het salaris is 23 april. Alle (vervangings) 
mutaties die voor 8 april 17.00 uur correct en volle-
dig door ons zijn ontvangen, zijn gegarandeerd 
verwerkt. De geplande betaaldatum van het salaris 
over de maand mei is 25 mei.  
 

Tarief bijzondere beloningen 
In de maandbrief van februari hebben wij toege-
licht op welke wijze het tarief bijzondere belonin-
gen wordt vastgesteld, dat op incidentele betalin-
gen, zoals vakantie-uitkering, wordt toegepast. Het 
tarief wordt uitgedrukt in een percentage en wordt 
bepaald op basis van het ontvangen loon bij uw 
werkgever in het voorgaande jaar. De loonheffing 
die in 2021 op uw salaris wordt ingehouden, is de 
voorheffing van de door u uiteindelijk af te rekenen 
inkomstenbelasting 2021. Wij kunnen en mogen 
niet zelf het initiatief nemen om meer loonheffing in 
te houden op uw salaris om te voorkomen dat u 
volgend jaar wordt geconfronteerd met een aan-
slag inkomstenbelasting over dit kalenderjaar. U 
kunt ons wel zelf verzoeken meer loonheffing in te 
houden op uw salaris. Volgende maand wordt aan 
u de vakantie-uitkering uitbetaald. Mocht er aanlei-
ding voor zijn een hoger tarief bijzonder belonin-
gen te laten toepassen op de vakantie-uitkering 
dan verzoeken wij u ons dit voor 5 mei te melden.  
Wij verwerken dit dan in de salarisadministratie in 
de maand mei. 

 
STAP-budget 2022 
Vanaf 2022 is het de bedoeling dat iedere persoon 
met een band met de arbeidsmarkt in Nederland, de 
mogelijkheid krijgt een budget van € 1000,00 aan te 
vragen om een scholingsactiviteit te financieren. Dit 
budget wordt het STAP-budget genoemd. Het voor-
stel voor het STAP-budget is ingediend bij de 

Tweede Kamer. Het UWV gaat volgend jaar de aan-
vragen voor toekenning van het budget in behande-
ling nemen. Zodra het STAP-budget van kracht 
wordt kan een aanvraag ingediend worden via een 
portaal van het UWV. 
 

Reiskostenvergoeding 2021 
In de maandbrief van februari hebben wij aangege-
ven dat de Belastingdienst werkgevers verplicht 
vanaf 1 april rekening te houden met dagen dat er 
thuis gewerkt wordt bij het onbelast vaststellen van 
de reiskostenvergoeding. Eind maart is bekend ge-
maakt dat dit besluit weer is uitgesteld. De nieuwe 
datum is nu 1 juli 2021. Uw werkgever kan uiter-
aard op grond van de cao de reiskostenvergoeding 
nu al vaststellen op basis van het werkelijk aantal 
reisdagen. Heeft uw werkgever dit besloten, dan 
heeft dit effect op de hoogte van uw reiskostenver-
goeding. 
 

Veiliger inloggen met 2-factor au-
thenticatie  
De algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG) schrijft voor dat persoonsgegevens moeten 
worden beschermd, rekening houdend met de hui-
dige technische mogelijkheden. Om deze reden 
zijn wij verplicht uw account (met privacygevoelige 
gegevens) te voorzien van 2 factor authenticatie. 
Vanaf eind vorig jaar hebben wij aandacht besteed 
aan dit onderwerp en u verzocht uw account te 
voorzien van een extra beveiligingsstap met de 
PingID app. Op dit moment is het nog mogelijk 
zonder deze extra stap in te loggen. Vanaf 1 juli 
vervalt deze mogelijkheid.  
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Heeft u uw account nog niet beveiligd met de extra 
beveiligingsstap, dan verzoeken wij u dit alsnog te 
doen.  
Op deze pagina vindt u alle relevante informatie 
over het instellen van 2-factor authenticatie op uw 
Youforce account. Hier vindt u ook een document 
met veel gestelde vragen en antwoorden op deze 
vragen. Mocht u na het lezen van de informatie 
nog problemen ondervinden met het activeren van 
uw account dan kunt u dit via deze pagina melden.  
 

Registratie partner voor ABP-nabe-
staandenpensioen 
Als u pensioen opbouwt bij het Algemeen Burgerlijk 
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 buiten-
land, dan moet u uw partner hiervoor zelf aanmel-
den. U kunt uw partner aanmelden via mijnabp.nl. 
Mocht hier aanleiding voor zijn, dan kunt u uw part-
ner ook via deze website afmelden.   
 

Aanmelden voor maandbrief salaris-
betaling 
Kent u personen voor wie de maandbrief salaris-
betaling interessant kan zijn, maar die hem nog 
niet ontvangen? Attendeer hen er dan op dat ze 

zich kunnen inschrijven via deze pagina. Na aan-
melding ontvangen zij de eerstvolgende maand-
brief per e-mail.  

www.dyade.nl 
Op de website van Dyade vindt u onder Personele 
administratie veel informatie en diverse aan-
vraagformulieren, zoals voor ouderschapsverlof, 
verlof voor oudere werknemers of de fietsrege-
ling. Ook zijn hier alle relevante actuele onder-
wijs-cao’s digitaal voor u beschikbaar. 
 

Voordelen speciaal voor personeel 
in het onderwijs 
Voor medewerkers in het onderwijs is voordeel te 
behalen via meesterlijkevoordelen.nl. Meesterlijke-
voordelen.nl heeft meer dan 80 voordelen voor on-
derwijspersoneel. Zij kijken altijd naar de beste 
voordelen, zoals korting op vakantie in het hoogsei-
zoen. Na de gratis registratie op de website kan di-
rect geprofiteerd worden van deze voordelen.  
Bekijk de nieuwe voordelen. 
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