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Maandbrief salarisbetaling 

Hierbij ontvangt u de maandbrief september 

2020 voor medewerkers van onze klanten. Uit-

gangspunt is u te voorzien van praktische infor-

matie over actuele zaken rondom uw salarisbe-

taling. Tevens informeren wij u over algemene 

ontwikkelingen op het gebied van onze dienst-

verlening, de cao en uw arbeidsvoorwaarden.  
 
 

Salaris 
Deze maand wordt aan u het salaris over de 
maand september 2020 uitbetaald. De geplande 
betaaldatum van het salaris is 25 september. Alle 
(vervangings)mutaties die voor 10 september 
17.00 uur correct en volledig door ons zijn ont-
vangen, zijn gegarandeerd verwerkt. De geplande 
betaaldatum van het salaris over de maand okto-
ber is 23 oktober.  
 
 

 

Verlofposters vernieuwd 
Op de website van Dyade (www.dyade.nl) vindt u 
de meest recente cao’s. In de cao primair onder-
wijs en de cao voortgezet onderwijs zijn omstan-
digheden beschreven, waarvoor u eventueel ver-
lof kunt aanvragen bij uw werkgever. Deze om-
standigheden zijn door Dyade samengevat op ver-
lofposters. Aangezien in beide sectoren een 
nieuwe cao is afgesloten, zijn de verlofposters 
beoordeeld en herschreven naar de huidige cao. 
De verlofposter voor het primair onderwijs kunt u 
hier downloaden. Voor het voortgezet onderwijs 
kiest u deze link.  
 

 

Contributie vakbond 
Conform de CAO-PO en VO kunnen werknemers  
hun jaarlijkse vakbondscontributie verrekenen 
met de 13de maand of de structurele eindejaars-
uitkering. Indien u lid bent van een vakbond heeft 
u van uw vakbond een verklaring ontvangen van 
de door u betaalde contributie in 2020. U kunt uw 
aanvraag voor vergoeding van de contributie in-
dienen via uw persoonlijke Youforce-account. 
Kiest u in Self Service onder het tabblad declara-
ties voor “vakbondscontributie”. Bij uw aanvraag 
moet de verklaring van uw vakbond worden toe-
gevoegd met de eventueel benodigde bewijsstuk-
ken (dit is afhankelijk van de vakbond waarbij u 
bent aangesloten). Vriendelijk verzoeken wij u, 
uw aanvraag voor 1 november 2020 in te dienen. 
Alleen bij een correcte aanlevering voor deze da-
tum garanderen wij een tijdige verwerking.  

 

 

Verwachte stijging  
pensioenpremie ABP in 2021 
Het ABP heeft de prognose voor het premieper-
centage van de pensioenpremies per 1 januari 
2021 bekend gemaakt. De premie voor het ouder-
doms- en nabestaandenpensioen (OP/NP) stijgt 
naar verwachting van 24,9% naar 26,6%. De pre-
mie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen 
(AOP) stijgt van 0,82% naar 0,83%. Hiervan wordt 
30% op uw salaris ingehouden. De overige 70% is 
voor rekening van uw werkgever. In de premie 
OP/NP komt daarnaast nog een opslag voor u van 
0,15% voor de premie VPL die uw werkgever moet 
betalen. Voorheen was de VPL-premie ook een 
premie die door zowel werkgever als werknemer 
werd betaald. Eind november worden de defini-
tieve premiepercentages voor 2021 bekend ge-
maakt. 

 
 

Premie PFZW ook hoger in 2021 
Ook het Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft aan-
gekondigd te verwachten het premiepercentage 
van de pensioenpremie te moeten verhogen per 1 
januari 2021. Het PFZW denkt een verhoging van 
2,5% te moeten doorvoeren. Welk deel van de 
pensioenpremie (en dus ook van de verhoging) 
voor uw rekening komt is vastgesteld in de cao 
die van toepassing is op u. 

http://www.dyade.nl/
https://www.dyade.nl/dyadedir/bestanden/personeel/wetenregelgeving/Dyade_verlofposter_cao_2019-2020_PO.pdf
https://www.dyade.nl/dyadedir/bestanden/personeel/wetenregelgeving/Dyade_verlofposter_cao_2020_VO.pdf


 

 

 
 
 
Mutaties nieuwe schooljaar 
Rond het begin van het schooljaar vinden altijd 
veel wijzigingen plaats in benoemingen. Ondanks 
de zorgvuldige verwerking van deze mutaties door 
ons, verzoeken wij u toch om, daar waar sprake is 
geweest van een wisseling van werkgever of 
school, uw salarisspecificatie te controleren op 
een correcte afdracht van aanvullende verzeke-
ringen en arbeidsvoorwaarden. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan het invaliditeitspensioen aanvul-
lingsplan van Loyalis. Controleert u ook uw reis-
kostenvergoeding woon-werkverkeer, adresgege-
vens en tenaamstelling. Wanneer uw betrekkings-
omvang met ingang van het nieuwe schooljaar is 
aangepast, verzoeken wij u te controleren of dit 
overeenkomt met de tussen u en uw directie ge-
maakte afspraken. Als u nog niet het maximum 
van uw functieschaal heeft bereikt, is het ook van 
belang is te controleren of de periodieke verho-
ging waar u doorgaans recht op heeft, is toege-
past.  
 
Mocht u gebruikmaken van een vorm van (gedeel-
telijk) onbetaald verlof, dan moet dit ook op uw 
salarisspecificatie zijn vermeld. Als laatste willen 
we u erop wijzen dat als u bij meerdere werkge-
vers een dienstverband heeft, slechts bij een 
werkgever de loonheffingskorting mag worden 
toegepast. Indien bepaalde wijzigingen nog niet 
zijn verwerkt verzoeken wij u dit te melden bij 
uw leidinggevende. 

 

Registratie e-mailadres 
Veel communicatie verloopt tegenwoordig via e-
mail. Ook het e-mailadres dat geregistreerd is in 
uw persoonlijke Youforce account kan gebruikt 
worden om met u te communiceren. Van belang is 
het dat het juiste e-mailadres geregistreerd is in 
dit account. Indien uw e-mailadres onlangs gewij-
zigd is of u weet u niet zeker met welk adres u 
geregistreerd bent in Youforce, adviseren wij u 
dit te controleren en dit zo nodig te wijzigen. U 
kunt controleren welk e-mailadres geregistreerd 
is door in uw Youforce account onder Self Service 
te kiezen voor de tegel “contactgegevens”. Deze 
tegel vindt u onder het tabblad “Persoon”. Met 
de tegel “contactgegevens” kunt u ook wijzigin-
gen doorvoeren. 

 

Arbeidsovereenkomst  
getekend retour 
Zoals aangegeven onder “mutaties nieuwe school-
jaar” vinden veel wijzigingen in benoemingen 
plaats bij het begin van het schooljaar. Een wijzi-
ging in een benoeming heeft tot gevolg dat u een 
nieuwe arbeidsovereenkomst ontvangt. Deze ar-
beidsovereenkomst moet door zowel de werkge-
ver als door u worden ondertekend. Vriendelijk 
verzoeken wij u de exemplaren van de overeen-
komst die zijn bestemd voor de werkgever en/of 
de administratie, zo spoedig mogelijk na ont-
vangst, getekend te retourneren.  

 
 

Belastingplan 2021 
Op Prinsjesdag (15 september jl.) is het Belasting-
plan 2021 gepresenteerd. In het Belastingplan zijn 
maatregelen opgenomen, waardoor nettosalaris-
sen in het algemeen iets gaan stijgen. Dit wordt 
veroorzaakt doordat het percentage inkomstenbe-
lasting in de 1e schijf wordt verlaagd van 37,35% 
naar 37,1%. Tevens worden in 2021 de arbeidskor-
ting en de algemene heffingskorting verder ver-
hoogd, waardoor er straks minder loonheffing op 
uw salaris wordt ingehouden. Een snelle bereke-
ning leert dat, bij ongewijzigde omstandigheden, 
een werknemer met een bruto-inkomen van circa 
€ 2500 fulltime, in 2021 ongeveer € 40 meer sala-
ris gaat ontvangen. In deze berekening is nog niet 
verwerkt dat de pensioenpremies volgend jaar 
naar verwachting zullen worden verhoogd.  

 
 
 



 

Per 1 november veiliger inloggen 
met 2-factor authenticatie  
In uw Youforce-account zijn privacygevoelige ge-
gevens zoals het BSN, verzuiminformatie en sala-
risinformatie te raadplegen. Om aan te sluiten bij 
de verplichting die de AVG oplegt, wordt de pro-
grammatuur aangepast en moet u vanaf 1 novem-
ber bij het inloggen een extra beveiligingsstap ne-
men door een code in te voeren. In oktober wordt 
u nader geïnformeerd op welke wijze u vanaf 1 
november deze code verkrijgt en nog veiliger 
kunt inloggen op uw Youforce-account. 

 
 

Bekijk uw salarisstrook  
in Raet MyHR 
Met behulp van de MyHR app van Raet kunt u uw 
salarisspecificatie raadplegen op een mobiele te-
lefoon of op een tablet. Hiermee heeft u plaats- 
en tijdonafhankelijk inzicht in uw salarisspecifica-
ties. Om in te loggen op de app gebruikt u de in-
loggegevens die u ook gebruikt om op een pc in te 
loggen op uw persoonlijke Youforce-account. Om 
uw informatie te beveiligen, kunt u daarnaast ge-
bruikmaken van een pincode of door in te loggen 
met uw vingerafdruk. Om van de laatste moge-
lijkheid gebruik te maken, moet uw telefoon ui-
teraard wel beschikken over een sensor om uw 
vingerafdruk te kunnen herkennen. De app is be-
schikbaar in Google Play (Android) en in de App 
Store (IOS).  
 
 

Contante giften vanaf 2021 niet 
meer in de aangifte inkomstenbe-
lasting 
Als u aan specifieke instellingen een bedrag 
schenkt, kunt u deze gift aftrekken bij uw aan-
gifte inkomstenbelasting. Vanaf het kalenderjaar 
2021 mogen contante giften niet meer worden 
meegenomen in de giftenaftrek. De reden hier-
voor is dat contante giften slecht controleerbar 
zijn en hierdoor fraudegevoelig zijn. Tevens is 
aangegeven dat er een alternatief voor een con-
tante gift bestaat, namelijk het overmaken van 
een gift, waarbij de gift aannemelijk gemaakt kan 
worden met een bankafschrift. 

 
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://play.google.com/store/apps/details?id=com.raet.myhr
https://itunes.apple.com/nl/app/raet-myhr/id1030315068?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/raet-myhr/id1030315068?mt=8
http://www.dyade.nl/


 

  

 
 

 


