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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 oktober 
De salarisbetaling in de maand oktober zal vol-
gens planning plaatsvinden op 25 oktober. Muta-
ties die uiterlijk 10 oktober voor 17.00 uur cor-
rect en volledig worden ingeleverd, verwerken 
wij gegarandeerd in het salaris van die maand. 
Wilt u dat een salaris van een medewerker wordt 
geblokkeerd, dan ontvangen wij van u dit bericht 
graag voor 22 oktober 12.00 uur. De jaarplanning 
van de salarisbetaling kunt u hier downloaden.  
 
 

BSN niet meer op salarisspecificatie  
Het BSN is een middel om te communiceren tus-
sen een persoon en de overheid. De salarisspecifi-
catie is een communicatiemiddel tussen u en uw 
werknemers. Om deze reden stelt de overheid het 
BSN niet langer verplicht als gegeven op de sala-
risspecificatie.  
 
Indien kwaadwillende personen beschikken over 
een BSN bestaat het risico op identiteitsfraude. 
Men kan bijvoorbeeld aankopen doen op naam 
van de houder van het BSN of toeslagen aanvra-
gen alsof men deze persoon is. Daarom wordt 
vanaf de maand oktober het BSN niet meer ver-
meld op de salarisspecificatie. Bent u van mening 
dat het BSN gehandhaafd moet blijven op de sala-
risspecificatie van uw werknemers, dan vernemen 
wij dat graag schriftelijk of per e-mail vóór 1 ok-
tober. De jaaropgave is een communicatiemiddel 
tussen de werknemer en de Belastingdienst. Op 
de jaaropgave blijft het BSN wel vermeld. 
 

 

Vraag eHerkenning tijdig aan 
Vanaf 1 november 2019 kan op het portaal van 
het UWV uitsluitend ingelogd worden door middel 
van eHerkenning. U kunt eHerkenning aanvragen 
bij een erkende leverancier, die u kunt vinden op 
de website eherkenning.nl. Daar kunt u de kos-
ten en aangeboden diensten van leveranciers met 
elkaar vergelijken en zelf een keuze maken. 
Mocht u nog geen eHerkenning hebben aange-
vraagd, is het zaak nu actie te ondernemen. Zon-
der eHerkenning op 1 november 2019 heeft u 
geen toegang tot het portaal van het UWV en mist 
u mogelijk essentiële informatie. 
 
 

Definitief akkoord cao Sociaal Werk  
In nieuwsflits 95 hebben wij gemeld dat er een 
onderhandelaarsakkoord is bereikt om te komen 
tot een nieuwe cao in de sector Sociaal Werk. In 
augustus is dit onderhandelaarsakkoord omgezet 
in een definitief akkoord. Per 1 september 2019 
zijn de lonen verhoogd met 3,25%. Daarnaast is 
vanaf 1 september 2019 de betaling van de pensi-
oenpremie gelijk verdeeld tussen de werkgever 
en de werknemer. Werknemers gaan hierdoor 
meer bijdragen aan de totale pensioenpremie. 
Bovengenoemde wijzigingen zijn verwerkt in de 
salarisadministratie. 
 

Dyade nieuwsflits 

https://www.dyade.nl/dyadedir/bestanden/personeel/Jaarplanning-salarisbetaling-2019.pdf
https://www.eherkenning.nl/
https://www.dyade.nl/dyadedir/bestanden/personeel/Nieuwsflits/2019/Nieuwsflits-95.pdf


 

Transitievergoeding vanaf 2020 
In het kader van de Wet arbeidsmarkt in balans 
heeft iedere medewerker waarvan het dienstver-
band op initiatief van de werkgever wordt beëin-
digd, vanaf 2020 recht op een transitievergoe-
ding. In nieuwsflits 94 hebben wij hier al aan-
dacht aan besteed. Tot en met dit jaar is alleen 
een transitievergoeding verschuldigd als het 
dienstverband op initiatief van de werkgever 
wordt beëindigd en dit dienstverband tenminste 2 
jaar heeft geduurd. Doordat de beperking van de 
lengte van het dienstverband in 2020 niet meer 
van toepassing is, hebben straks meer werkne-
mers recht op een vergoeding. Stopt een vervan-
ger bijvoorbeeld met de werkzaamheden omdat 
de reden van vervanging eindigt (de afwezige 
keert weer terug), dan moet u ook aan deze 
werknemer een transitievergoeding uitkeren. 
Hoewel de hoogte van de transitievergoeding bij 
een kortdurend dienstverband relatief laag is 
(1/3e maandsalaris voor een dienstverband van 
een jaar), leidt deze aanpassing van de wet wel 
tot een verhoging van uw loonkosten. Wij advise-
ren u in uw begroting voor 2020 en later een post 
op te nemen voor eventueel te betalen transitie-
vergoedingen. 
 
 

Compensatie transitievergoeding 
Vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen bij het UWV 
worden ingediend voor de betaalde transitiever-
goeding na langdurige arbeidsongeschiktheid.  
Compensatie kan worden verstrekt als u een tran-
sitievergoeding heeft betaald na opzegging of 
ontbinding van de arbeidsovereenkomst of het 
niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereen-
komst, maar ook als de werkgever een vergoeding 
heeft betaald op grond van een tussen hem en de 
werknemer gesloten beëindigingsovereenkomst. 
Om in aanmerking te komen voor de compensatie 
moet de arbeidsongeschiktheid van de ontslagen 
werknemer ten minste twee jaar hebben ge-
duurd. 
 
Voor transitievergoedingen die u hebt betaald in 
de periode 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2020 
moet de aanvraag tussen 1 april 2020 en 1 okto-
ber 2020 zijn aangevraagd. Aanvragen voor tran-
sitievergoedingen betaald vanaf 1 april 2020 moe-
ten worden ingediend binnen zes maanden na be-
taling. Bepalend hiervoor is het moment dat de 
vergoeding is afgeschreven van uw bankrekening.  
Aanvragen die te vroeg of te laat worden inge-
diend, worden afgewezen. Als binnen de aan-

vraagtermijn een incomplete aanvraag is inge-
diend en die aanvraag na afloop van de aanvraag-
termijn, maar binnen de door UWV gestelde her-
steltermijn wordt aangevuld, is sprake van een 
tijdig ingediende aanvraag. Op de beslissing van 
het UWV op de aanvraag staat bezwaar en (hoger) 
beroep open. 
 
Het UWV stelt uiterlijk 1 april 2020 een aanvraag-
formulier beschikbaar. Zodra bekend is op welke 
wijze de aanvraag moet worden ingediend, zullen 
wij u informeren hoe Dyade u kan ondersteunen 
bij het indienen. In ieder geval zullen bij de aan-
vraag de volgende gegevens moeten worden ver-
strekt: 

 De arbeidsovereenkomst met de betreffende 
werknemer. 

 Wanneer de arbeidsovereenkomst niet van 
rechtswege is geëindigd: documenten waaruit 
blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëin-
digd wegens langdurige arbeidsongeschikt-
heid. Dit kan zijn: 
o De beschikking van het UWV, waarmee 

toestemming wordt verleend voor opzeg-
ging van de arbeidsovereenkomst wegens 
langdurige arbeidsongeschiktheid; 

o De beschikking van de kantonrechter 
waaruit blijkt dat de arbeidsovereen-
komst om die reden is ontbonden; of  

o De beëindigingsovereenkomst waaruit 
blijkt dat de arbeidsovereenkomst wegens 
langdurige arbeidsongeschiktheid is beëin-
digd.  

 Bij beëindiging zonder toestemming van UWV: 
een verklaring van de werkgever dat de werk-
nemer ziek was op het moment dat de ar-
beidsovereenkomst eindigde, de periode ge-
durende welke de werknemer ziek is geweest 
en de naam van de behandelend bedrijfsarts. 

 Loonstroken m.b.t. het doorbetaalde loon tij-
dens ziekte. 

 De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte 
van de transitievergoeding te berekenen. 

 Bewijs van betaling van de (transitie)vergoe-
ding. Bij betaling in termijnen zullen beta-
lingsbewijzen moeten worden overlegd waar-
uit blijkt dat de gehele vergoeding is voldaan. 

 
Mogelijk wilt u de vordering op het UWV al opne-
men in uw jaarrekening. Uw accountant zal nor-
maliter bovengenoemde documenten als onder-
bouwing van de vordering willen zien.  
 
 
 

https://www.dyade.nl/dyadedir/bestanden/personeel/Nieuwsflits/2019/Dyade-nieuwsflits-94.pdf


 

Contributie vakbond 
Conform de CAO-PO en VO hebben werknemers 
de mogelijkheid hun jaarlijkse vakbondscontribu-
tie te verrekenen met de 13de maand of de struc-
turele eindejaarsuitkering. Personeel dat lid is 
van een vakbond heeft een verklaring van de vak-
bond ontvangen van de over 2019 betaalde contri-
butie. Uw medewerkers kunnen de aanvraag voor 
vergoeding van de contributie indienen via het 
persoonlijke Youforce-account. Onder Self Service 
kan gekozen worden voor “vakbondscontributie” 
onder het tabblad declaraties. Personeelsleden 
moeten de aanvraag voor 1 november 2019 indie-
nen. Alleen bij een correcte aanlevering voor 
deze datum garanderen wij een tijdige verwer-
king.  
 
 

Gevolgen lage dekkingsgraad ABP 
Pensioenfondsen geven de mate waarin ze kun-
nen voldoen aan de huidige en de toekomstige 
verplichtingen aan in de zogenaamde beleidsdek-
kingsgraad. Het Algemeen Burgerlijk Pensioen-
fonds (ABP) heeft gemeld dat hun dekkingsgraad 
in juli is gedaald tot 99,7%. Wettelijk is geregeld 
dat pensioenaanspraken alleen mogen worden 
overgedragen als de dekkingsgraad van de pensi-
oenfondsen tenminste 100% is. Het dalen tot on-
der de kritische grens van 100% heeft onder an-
dere tot gevolg dat een personeelslid, dat van 
werkgever en van pensioenfonds wijzigt, de opge-
bouwde pensioenaanspraken niet kan overdragen 
naar het nieuwe fonds. Daarnaast heeft het ABP 
aangegeven dat door de verslechterde financiële 
positie, zij niet uitsluiten de pensioenen in 2020 
te moeten verlagen. 
 
 

Overgangsregeling levensloop 
Vanaf 1 januari 2012 is het niet meer mogelijk 
om deel te gaan nemen aan de levenslooprege-
ling. Voor mensen die op 31 december 2011 een 
saldo van tenminste € 3000 op de levensloopreke-
ning hadden staan, geldt een overgangsregeling.  
Zij mogen nog steeds, via het salaris, geld inleg-
gen op de levenslooprekening en dit opnemen op 
het moment dat hier behoefte aan is. Een voorge-
schreven bestedingsdoel, zoals dat in het verle-
den van toepassing was, is er niet meer. Men kan 
vrij beschikken over het tegoed. De overgangsre-
geling stopt op 1 januari 2022. Vanaf dat moment 
is het voor niemand meer mogelijk te sparen in 
de levensloopregeling en komen de gespaarde be-
dragen vrij. Hoe de spaarders hun geld dan krij-
gen is afhankelijk van de spaarinstelling.  

BRAVO bestuursbokaal 
Als onderwijsinstelling, gefinancierd met publieke 
middelen, is het belangrijk om verantwoording af 
te leggen richting uw stakeholders over uw ambi-
ties en plannen, hoe u die probeert te realiseren 
en hoe u de daarvoor beschikbare middelen inzet. 
In het bestuursverslag geeft u aan wat u het afge-
lopen jaar heeft gedaan, wat u heeft bereikt en 
wat dit heeft gekost. BRAVO is de branchevereni-
ging voor onderwijsbedrijfsvoering. Jaarlijks 
wordt door BRAVO de bestuursbokaal uitgereikt 
voor het beste bestuursverslag. Indien u kans wilt 
maken op de bestuursbokaal 2019, kunt u uw be-
stuursverslag 2018 inzenden voor 1 oktober 2019. 
De uitreiking van de bokaal vindt plaats op 25 no-
vember 2019. Meer informatie over de bestuurs-
bokaal vindt u hier. 
 
 

 

 
Persoonlijk ontwikkelbudget straks 
door iedereen aan te vragen 
Onlangs is een conceptregeling gepubliceerd 
waarmee het op termijn mogelijk is een persoon-
lijk ontwikkelbudget aan te vragen. Naar ver-
wachting zal deze regeling in 2021 ingevoerd 
gaan worden en is bekend onder de naam STAP-
budget. STAP staat voor Stimulans Arbeidsmarkt 
Positie. Wie een opleiding wil volgen, kan zich 
dan aanmelden voor het STAP-budget en aange-
ven welke opleiding men wil volgen. Jaarlijks 
kunnen 100.000 tot 200.000 mensen aanspraak 
maken op een persoonlijk ontwikkelbudget van 
€1000 tot €2000 per persoon. Iedereen kan in 
aanmerking komen voor het STAP-budget, waar-
bij wel wordt gekeken of iemand niet al recht 
heeft op studiefinanciering of andere vormen van 
publieke financiering van onderwijs. Bovendien 
geldt dat als het totale budget is uitgeput, 
nieuwe aanvragen in die periode niet meer zullen 
worden toegekend. Het UWV zal naar alle waar-
schijnlijkheid de regeling gaan uitvoeren. Meer 
informatie over het STAP-budget vindt u hier. Zo-
dra de regeling definitief is vastgesteld, zullen 
wij u nader informeren.

https://www.bravo-onderwijs.nl/bestuursbokaal-1/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/03/kamerbrief-voortgang-individuele-leerbudgetten-en-enkele-onderwerpen-rond-flexibilisering-aanbod


 

Gedifferentieerde premies WGA en 
Ziektewet 2020 
De parameters en premies voor de berekening 
van de gedifferentieerde premie WGA en Ziekte-
wet 2020 zijn op 2 september 2019 bekendge-
maakt.   
De gemiddelde Ziektewetpremie stijgt fors. Vol-
gens het UWV zal 74% van de bij UWV verzekerde 
werkgevers te maken krijgen met een stijging van 
de Ziektewetpremie. Het gemiddeld premieper-
centage WGA stijgt licht. Het UWV geeft aan dat 
voor 56% van de publiek verzekerde werkgevers 
de WGA-premie zal stijgen.  
In onderstaande tabel zijn de premies en parame-

ters opgenomen en vergeleken met 2019.  

 

 

De meeste werkgevers krijgen in 2020 te maken 
met een stijging van de gedifferentieerde pre-
mie.  Gelukkig zijn er voor de grote en middel-
grote werkgevers mogelijkheden om dit te beïn-
vloeden, en kunt u ervoor kiezen om eigenrisico-
drager te worden. Werkgevers hebben namelijk 
de keuze zich voor het Ziektewet en WGA-risico 
publiek te verzekeren (bij UWV) of het eigen ri-
sico zelf te dragen, al dan niet privaat herverze-
kerd.  
 

Door eigenrisicodrager te worden verlaat u het 
publieke bestel, betaalt u geen premie meer aan 
de Belastingdienst, maar draagt u zelf de uitke-
ringslasten en bent u zelf verantwoordelijk voor 
de re-integratie.  
 
Hoe hoog uw gedifferentieerde premie Werkher-
vattingskas 2020 precies zal zijn, wordt pas begin 
december 2019 bekend gemaakt via de Beschik-
king Werkhervattingskas. De premie is afhankelijk 
van de loonsom, in veel gevallen de sectorinde-
ling en de schadelast.  
 
Wilt u nu alvast weten wat dit voor uw organisa-
tie betekent en wat de nieuwe premie Whk voor 
2020 wordt? Wij kunnen voor u een berekening 
maken van uw gedifferentieerde premie voor 
2020. Hiermee kunnen wij bovendien zien of het 
aantrekkelijk is om eigenrisicodragerschap verder 
te laten onderzoeken. Bij de afweging over het 
eigenrisicodragerschap, kunnen wij u adviseren.   
Wilt u meer weten? Maak gebruik van onze exper-
tise en neem contact op met Ronald van Rooijen, 
Senior-Adviseur Dyade. Hij kan u vrijblijvend uit-
leg geven over de premie Werkhervattingskas, de 
afweging eigenrisicodragerschap en de mogelijk-
heden om te besparen op de WGA en Ziektewet 
kosten. Telefoon: 030-3035130, of per email :  
ronald.van.rooijen@dyade.nl 

Dyade relatiemiddag 
In het najaar van 2018 organiseerden wij de eer-
ste Dyade OBV- relatiemiddag. Met meer dan 110 
klanten, enthousiaste partners en een inspire-
rende gastspreker kijken wij terug op een succes-
volle dag! Dit jaar organiseren wij wederom een 
relatiedag op 5 november as. in Akoesticum in 
Ede. Tijdens deze dag volgt u onder andere een 
tweetal inspirerende kennissessies over een door 
u zelf gekozen onderwerp. Zo stelt u uw eigen 
programma samen dat precies aansluit op uw be-
hoefte. Meer informatie over de relatiedag vindt 
u op deze pagina. Mocht u zich nog niet hebben 
aangemeld, dan kunt u dat ook hier doen. 
 

 

 

WGA 2019 2020 Conclusie

Gemiddeld percentage 0,75% 0,76% Lichte stijging

Maximumpremie (grote werkgever) 3,00% 3,04% Lichte stijging

Minimumpremie (grote werkgever) 0,18% 0,19% Lichte stijging

Gemiddeld werkgevers risico 0,41% 0,48% Forse stijging

Correctiefactor 1,42 1,18 Daling

Ziektewet 

Gemiddeld percentage 0,43% 0,52% Forse stijging

Maximumpremie (grote werkgever) 1,72% 2,08% Forse stijging

Minimumpremie (grote werkgever) 0,10% 0,13% Lichte stijging

Gemiddeld werkgevers risico 0,26% 0,32% Forse stijging

Correctiefactor 1,39 1,21 Daling

mailto:ronald.van.rooijen@dyade.nl
https://www.dyade.nl/diensten/relatiemiddag-obv

