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Met de Dyade nieuwsflits brengen wij u regel-

matig op de hoogte van wijzigingen op het ge-

bied van de onderwijs-cao’s en overige wet- en 

regelgeving. Tevens staan we stil bij de gevol-

gen van deze wijzigingen voor uw administratie 

en de samenwerking met Dyade. 

 

 

Salarisbetaling en aanlevering  
mutaties mei 
De salarisbetaling in de maand mei zal volgens 

planning plaatsvinden op 25 mei. Mutaties die ui-

terlijk 7 mei voor 17.00 uur worden ingeleverd, 

verwerken wij gegarandeerd in het salaris van die 

maand. Wilt u dat een salaris van een medewer-

ker wordt geblokkeerd, dan ontvangen wij dit be-

richt graag voor 19 mei 12.00 uur van u. De jaar-

planning van de salarisbetaling kunt u hier down-

loaden.  

 
Foutmeldingen Belastingdienst 
Door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), die op 

1 januari 2020 is ingevoerd, is een aantal gege-

vens toegevoegd aan de aangifte loonheffingen 

die wij voor u indienen. De Belastingdienst con-

troleert maandelijks de ingediende aangiftes 

loonheffingen. Bij de aangifte van januari is door 

de Belastingdienst geconstateerd dat nog niet alle 

nieuwe gegevens worden aangeleverd, zoals dit is 

voorgeschreven. U kunt hier een brief van krijgen 

met een foutcode (L1614, L1615, L2021, L2023 en 

L2024). Deze foutcodes zijn onderzocht en de 

programmatuur voor de aangifte wordt aange-

past, zodat de vereiste gegevens worden aangele-

verd en de Belastingdienst de aangifte volledig 

kan verwerken. Over de maanden waarvoor al 

aangifte is ingediend, dienen wij dan correcties 

in. Mocht u nog een brief met foutcodes ontvan-

gen, dan is dat normaliter het gevolg van het feit 

dat de aangifte al ingediend is, voor de program-

matuur werd aangepast. Wij ontvangen dan graag 

een afschrift van deze brief. Ook voor deze situa-

ties wordt door ons uiteraard een correctie inge-

diend.  
 

Reiskostenvergoeding woon-werk-
verkeer 
In nieuwsflits 102 hebben we aangegeven dat 

een medewerker op grond van de cao PO en VO 

geen aanspraak kan maken op een reiskostenver-

goeding voor het woon- werkverkeer als er gedu-

rende langere tijd (VO na 1 week en PO na 2 we-

ken) niet wordt gereisd naar de werkplek, anders 

dan wegens vakantie. Vanaf 16 maart zijn de 

scholen gesloten voor de leerlingen. Wij hebben 

geen inzicht welke medewerkers nog werkzaam-

heden op school verrichten en kunnen de reiskos-

tenvergoeding alleen stoppen als wij hiervoor van 

u een opgave ontvangen. Onze ervaring is ook dat 

werkgevers heel divers omgaan met het stoppen 

van de reiskostenvergoeding.  

Naast de bepalingen in de cao is er ook een fis-

cale regel voor het doorbetalen van een vergoe-

ding tijdens langere afwezigheid. Volgens de ge-

bruikelijke voorschriften van de Belastingdienst 

moet een onbelaste reiskostenvergoeding worden 

gestopt per de 1e van de maand nadat een mede-

werker 6 weken niet meer heeft gereisd. Indien 

een medewerker vanaf 16 maart daadwerkelijk 

niet meer heeft gereisd, zou de onbelaste reiskos-

tenvergoeding normaliter gestopt moeten worden 

per 1 mei 2020. Onlangs heeft de staatsecretaris 

van Financiën een besluit gepubliceerd met fis-

cale maatregelen als gevolg van de Coronacrisis. 

Hierin is opgenomen dal een reiskostenvergoeding 

nog steeds netto mag worden uitbetaald als er 

een wijziging in de reisbewegingen van de mede-

werker heeft plaatsgevonden als gevolg van het 

sluiten van de scholen door de Coronacrisis. De 

algemene regel is hiermee tijdelijk buiten wer-

king gesteld. 

Mocht u de bepaling uit de cao wel willen door-

voeren en de reiskostenvergoeding bij medewer-

kers willen stopzetten, dan ontvangen wij hier 

graag van u een opgave van. 
 

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 tekst van de cao. Inmiddels is dit gebeurd en 

kunt u de volledige cao tekst hier raadplegen. 
 

Dyade nieuwsflits 

https://www.dyade.nl/dyadedir/bestanden/personeel/Jaarplanning_salarisbetaling_2020.pdf
https://www.dyade.nl/dyadedir/bestanden/personeel/Jaarplanning_salarisbetaling_2020.pdf
https://www.dyade.nl/dyadedir/bestanden/personeel/Nieuwsflits/2020/nieuwsflits_102.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/14/beleidsbesluit-fiscale-tegemoetkomingen-naar-aanleiding-van-de-coronacrisis
https://www.dyade.nl/dyadedir/bestanden/personeel/wetenregelgeving/CAO/cao_po_2019-2020_definitieve_tekst.pdf


 

Heroverweging/actualisering  
functies directie en OOP  
in het primair onderwijs 
In nieuwsflits 102 hebben wij u gemeld dat werk-

gevers in het primair onderwijs verplicht zijn voor 

1 augustus 2020 het functiegebouw te actualise-

ren voor de functies in de categorie onderwijson-

dersteunend personeel (OOP) en directie. Dit pro-

ces moet in principe afgerond zijn voor deze da-

tum, maar mag eerder plaatsvinden. De PO-raad 

heeft aangegeven dat, als gevolg van de huidige 

crisissituatie, bepaalde deadlines uit de cao mo-

gelijk slecht zijn te halen voor werkgevers. De fo-

cus gaat op dit moment vooral uit naar andere za-

ken. De PO-raad treedt in overleg met de vakbon-

den of onverkort vastgehouden moet worden aan 

de gestelde termijnen. Wij baseren ons op de hui-

dige regelgeving zoals die is opgenomen in de 

cao. Via uw contactpersoon Personeel ontvangt u 

een overzicht van de personeelsleden met een di-

rectiefunctie of een onderwijsondersteunende 

functie. Dit overzicht kan u helpen wanneer u be-

zig bent met het actualiseren van de functies. Zo-

dra u het actualiseren van de functies hebt afge-

rond, ontvangen wij het overzicht met wijzigin-

gen graag van u retour en verwerken wij deze 

wijzigingen in de personeels- en salarisadmi-

nistratie.  

Indien u ondersteuning wenst bij het heroverwe-

gen en actualiseren van de functies voor uw di-

rectieleden en medewerkers met een OOP-func-

tie, neem dan contact op met een van onze advi-

seurs (Wilma Rijndorp, Bertine Heijink, Bettina 

van der Meijden of Hanneke Westening). Hun con-

tactgegevens vindt u op deze pagina.  

 

 

Onderhandelaarsakkoord  
cao voortgezet onderwijs 
Onlangs hebben de onderhandelende partijen een 

akkoord bereikt over een nieuwe cao in het 

Voortgezet Onderwijs voor het kalenderjaar 2020. 

In het akkoord is overeengekomen dat de salaris-

sen met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 

worden verhoogd met 2,75%. De eindejaarsuitke-

ring wordt met 0,6% verhoogd naar 8% en in juni 

wordt een eenmalige uitkering van 750 euro be-

taald. Als het principeakkoord is omgezet in een 

definitief akkoord, worden deze wijzigingen door-

gevoerd in de salarisadministratie. 
 
 
 

Cao Kinderopvang 
De achterban van de onderhandelende partijen 

voor een nieuwe cao, heeft positief ingestemd 

met het in februari afgesloten principeakkoord. 

De teksten van de cao worden nu voorgelegd bij 

het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-

heid om ervoor te zorgen dat de cao algemeen 

verbindend wordt verklaard. In de cao is een sala-

risverhoging van 3% overeengekomen per 1 juli 

2020. Ter compensatie van de periode 1 januari 

2020 tot 1 juli 2020 wordt een eenmalige uitke-

ring van 3% betaald. Dit percentage wordt bere-

kend over het brutosalaris dat in deze maanden is 

verdiend. Naast deze verhoging van de salarissen 

is een structurele eindejaarsuitkering van 2% 

overeengekomen. Deze wordt in december 2020 

voor het eerst betaald en wordt berekend over 

het in dit jaar verdiende brutosalaris.  
 
 

 
 
Tijdelijke wijziging regels Vervan-
gingsfonds door Coronacrisis 
In verband met de Coronacrisis heeft het Vervan-

gingsfonds (VF) aangekondigd een aantal tijde-

lijke wijzigingen door te voeren in het declareren 

en verantwoorden van de kosten van vervanging. 

U mag de kosten van vervanging declareren van 

een personeelslid dat niet ziek is, maar uit voor-

zorg thuis moet blijven. Mocht deze situatie zich 

voor hebben gedaan, dan kunt u dit melden 

(naam van afwezige en vervanger, de periode van 

vervanging en de omvang van de vervanging) bij 

uw contactpersoon Personeel. Voor de salarisbe-

taling van de vervanger volgt u het reguliere pro-

ces. 

Volgens het reglement VF moet een declaratie 

worden ingediend binnen 3 maanden en 5 werk-

dagen. Deze termijn is nu verlengd naar 6 maan-

den en 5 werkdagen. 

https://www.dyade.nl/dyadedir/bestanden/personeel/Nieuwsflits/2020/nieuwsflits_102.pdf
https://www.dyade.nl/dyade-adviesh/personeel/functiebeschrijvingen-en-waarderingen-fuwa/functiebeschrijven-en-waarderen-in-het-primair-onderwijs-fuwa-po
https://www.vfpf.nl/vraagstukken/hr-en-arbo/het-coronavirus-worden-mijn-vervangingskosten-vergoed


 

Als er voor u een declaratie is ingediend kan het 

VF vragen om aanvullende informatie. Deze infor-

matie moet u normaliter binnen 8 weken aanleve-

ren. Deze termijn wordt tijdelijk losgelaten. 

De laatste maatregel die genomen is, betreft het 

inzetpercentage van een door het VF bekostigde 

vervangingspool. Gedurende de Coronacrisis 

wordt het inzetpercentage door het VF op 100% 

gesteld. Hierdoor ontstaan er voor u geen nade-

lige financiële gevolgen in het geval dat u onvol-

doende vervangingswerkzaamheden kunt laten 

uitvoeren door de vervangingspool.  
 
 

Wijziging subsidieregeling  
lerarenbeurs 
De subsidieregeling lerarenbeurs stelt bevoegde 
leraren in staat een geaccrediteerde bachelor- of 
masteropleiding te volgen om daarmee hun kwali-
ficatieniveau te verhogen. De leraar ontvangt een 
tegemoetkoming in de kosten van studie, studie-
middelen en reiskosten. U kunt daarnaast subsidie 
ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen 
en een vervanger aan te stellen. Onlangs is een 
wijziging op de subsidieregeling gepubliceerd. 
Het subsidieplafond is verlaagd. Als reden voor 
deze verlaging is aangegeven dat door de intensi-
vering van de aanpak van het lerarentekort er 
meer geld gaat naar de regionale aanpak perso-
neelstekorten, de regeling subsidie zij-instroom 
en de subsidieregeling onderwijsassistenten oplei-
ding tot leraar en naar het Samen Opleiden via de 
opleidingsscholen. De financiële dekking voor 
deze intensivering heeft de Tweede Kamer gevon-
den ten koste van het budget voor de leraren-
beurs. Met het verlaagde budget kunnen in 2020 
alle aanvragen voor een tweede of derde studie-
jaar nog gehonoreerd worden. Dat betekent dat 
alle leraren die nu al een lerarenbeurs krijgen 
hun opleiding met de beurs kunnen vervolgen of 
afmaken. Het budget voor de lerarenbeurs dat 
vervolgens nog over is voor leraren die in 2020 
willen starten met een bachelor- of masteroplei-
ding, is hierdoor beperkt. Een aanvraag van een 
werknemer wordt alleen toegekend als u met de 
aanvraag hebt ingestemd.  

Meer cybercrime met thuiswerken: 
is uw school al verzekerd?  
Cybercriminelen grijpen het coronavirus en thuis-
werken aan om extra actief te zijn. Is uw onder-
wijsinstelling verzekerd tegen de gevolgen? Speci-
aal voor het onderwijs introduceren wij de cyber-
verzekering. Er is een ruime dekking van o.a. pri-
vacy-aansprakelijkheid, digitale afpersing en be-
drijfsschade en wordt aangeboden tegen een 
scherp tarief met daarnaast 10% onderwijskor-
ting. Bekijk voor meer informatie onze pagina 
over de cyberverzekering.  
Voor overige voordelen kunt u de website van 
Dyade voordeelservice raadplegen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-19721.html
https://www.dyade.nl/voordeelservice/verzekeringen/cyberverzekering?utm_source=nieuwsflits&utm_medium=nieuwsflits&utm_campaign=Cyber-4-2020
https://www.dyade.nl/voordeelservice/verzekeringen/cyberverzekering?utm_source=nieuwsflits&utm_medium=nieuwsflits&utm_campaign=Cyber-4-2020
https://www.dyade.nl/voordeelservice?utm_source=nieuwsflits&utm_medium=nieuwsflits&utm_campaign=4-2020

