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Dyade nieuwsflits  
Alles wat u moet weten voor uw administratie: 
over cao's, wet- en regelgeving en meer. Hulp no-
dig of vragen? Bel of mail uw contactpersoon bij 
Dyade. 
 

Salarisbetaling en aanlevering mu-
taties december 
De salarisbetaling in de maand december zal vol-
gens planning plaatsvinden op 23 december. Mu-
taties die uiterlijk 8 december 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 20 december 12.00 uur.  
 
De jaarplanning van de salarisbetaling kunt u hier 
downloaden.  
 

 
 

Beperkte telefonische bereikbaar-
heid tijdens de kerstvakantie 2021 
Van 25 december tot 10 januari is het kerstvakan-
tie in alle regio’s in Nederland. Tenzij er sprake is 
van een noodgeval zijn wij van 27 december 2021 
tot 3 januari 2022 telefonisch niet bereikbaar. 
Voor noodgevallen kunt u het telefoonnummer 
bellen dat via het telefonisch antwoordapparaat 
kenbaar wordt gemaakt. Vanaf 3 januari 2022 zijn 
we weer normaal telefonisch bereikbaar. 

 

Voldoende saldo op betaalrekening 
In sommige maanden moet op de bankrekening 
van de werkgever een hoger bedrag staan voor de 

salarisbetaling. In de maand december worden 
eindejaarsuitkeringen betaald en cao-wijzigingen 
doorgevoerd. Dit betekent dat in december een 
groter bedrag wordt afgeschreven van uw bankre-
kening. Wij adviseren u op de datum van betaling 
van de salarissen en de afdracht aan de Belasting-
dienst voldoende saldo op uw betaalrekening te 
hebben. Op deze wijze bent u ervan verzekerd 
dat uw personeelsleden op tijd het salaris ontvan-
gen en de afdracht aan de Belastingdienst tijdig 
plaatsvindt. Als werkgever heeft u via de betaal-
staten in het salarisdossier van Youforce inzicht 
welke bedragen afgeschreven gaan worden naar 
aanleiding van de uitgevoerde salarisrun. 

 

Akkoord cao Primair Onderwijs 
Het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao 
in het Primair Onderwijs is omgezet in een defini-
tief akkoord. Overeengekomen is dat de brutosala-
rissen met terugwerkende kracht tot 1 januari 
2021 worden verhoogd met 2,25%. Daarnaast wordt 
de algemene eindejaarsuitkering eenmalig ver-
hoogd van 6,3% naar 6,5%. Dit percentage wordt 
berekend over het uitbetaalde brutosalaris aan uw 
werknemers in dit kalenderjaar. De salaristabellen 
die vanaf 1 januari 2021 van toepassing zijn, kunt 
u hier downloaden. 
Door het late moment waarop het akkoord defini-
tief is geworden, worden bovengenoemde aanpas-
singen verwerkt in het salaris van de maand de-
cember bij uw personeelsleden.  
 

Akkoord cao Voortgezet Onderwijs 
Ook voor het Voortgezet Onderwijs is het onder-
handelaarsakkoord omgezet in een definitief ak-
koord. Werknemers in het VO ontvangen een sala-
risverhoging van 1,5% per 1 oktober 2021. Daar-
naast wordt de eindejaarsuitkering verhoogd van 
8% naar 8,33% en ontvangt iedere medewerker een 
eenmalige uitkering van € 800,00 bruto bij een vol-
ledig dienstverband. Naar verwachting wordt ook 
dit akkoord verwerkt in het salaris van de maand 
december. 
 

Spreadsheet berekening nettosala-
ris aangepast 

Op de website van Dyade (www.dyade.nl) vindt u 
een spreadsheet waarmee, op eenvoudige wijze, 
een pro-forma berekening kan worden gemaakt 

Dyade nieuwsflits 

https://dyade.nl/wp-content/uploads/2014/02/Jaarplanning_salarisbetaling_2021.pdf
https://dyade.nl/wp-content/uploads/2014/02/Jaarplanning_salarisbetaling_2021.pdf
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/cao-akkoord-voor-primair-onderwijs-2021-ondertekend
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/cao-akkoord-voor-primair-onderwijs-2021-ondertekend
https://dyade.nl/wp-content/uploads/2021/11/salaristabellen_per_1-1-2021_-_cao_po_2021.pdf
https://www.vo-raad.nl/nieuws/leden-vo-raad-stemmen-in-met-cao-akkoord-211baca5-9e6b-4c43-8b9e-ffa5665595bf
https://www.vo-raad.nl/nieuws/leden-vo-raad-stemmen-in-met-cao-akkoord-211baca5-9e6b-4c43-8b9e-ffa5665595bf
http://www.dyade.nl/


 

van het nettosalaris. Dit spreadsheet is gebaseerd 
op de salarisregelingen in het primair- en het 
voortgezet onderwijs. De wijziging van de salaris-
sen in het Primair Onderwijs is verwerkt in het 
spreadsheet. Mocht een medewerker willen we-
ten wat de financiële consequentie is van, bij-
voorbeeld een wijziging in de taakomvang, dan 
kan dit zelf worden berekend.  
Zodra de nieuwe salaristabellen voor het Voortge-
zet Onderwijs zijn gepubliceerd, worden deze ook 
verwerkt in het spreadsheet. Het spreadsheet kan 
hier worden gedownload. 

 

Storing Dienst Justis 
Van 15 oktober tot 1 november is het niet moge-
lijk geweest een Verklaring Omtrent het Gedag 
(VOG) aan te vragen bij de Dienst Justis. Deze 
storing had betrekking op iedere wijze van aan-
vragen (dus ook aanvragen die via het Gemeente-
huis werden ingediend). Door de storing van 2 we-
ken is er een achterstand ontstaan bij het verwer-
ken van de aanvragen. Uw accountant controleert 
of een nieuwe medewerker bij indiensttreding in 
het bezit is van een geldige VOG. Van het ontbre-
ken van een VOG en/of het niet tijdig afgeven, 
moet uw accountant een aantekening maken in 
het controledossier. Mocht een VOG door de sto-
ring bij de Dienst Justis niet tijdig zijn afgegeven, 
adviseren wij u dit te registreren als eventuele 
onderbouwing voor uw accountant. 

 

Afsluiten fiscaal jaar 
Het einde van het kalenderjaar nadert. Voor zowel 
u als uw werknemers is het van belang dat loon en 
vergoedingen (bijvoorbeeld van gemaakte kosten 
voor dienstreizen) die betrekking hebben op het 
kalenderjaar 2021 worden verwerkt in het fiscale 
jaar 2021. Vriendelijk verzoeken wij u om uw me-
dewerkers te wijzen op het tijdig indienen van hun 
declaraties. Tevens verzoeken wij u mutaties die 
betrekking hebben op het lopende jaar voor 3 ja-
nuari 2022 in te dienen bij uw contactpersoon van 
de afdeling Personeel. Mutaties die later worden 
aangeleverd kunnen niet meer verwerkt worden in 
het fiscale jaar 2021. 
Indien u dit wenst kunnen wij voor u inrichten dat 
medewerkers hun declaratie voor dienstreizen in 
het vervolg via het persoonlijke Youforce account 
kunnen aanvragen. Het aanvragen via het You-
force account kan op elk gewenst moment. De 
voortgang van de afhandeling van de declaratie is 
zowel voor de medewerker als de leidinggevende 
in te zien. Mocht u geïnteresseerd zijn om dit te 
laten inrichten, dan kunt u contact opnemen met 
uw contactpersoon van Dyade Personeel. 

 

Uitruilregeling 2022 
Via de landelijke uitruilregeling van Dyade, hebben 
uw medewerkers de mogelijkheid (een deel van) 
hun bruto eindejaarsuitkering in 2022 uit te ruilen 
tegen een netto reiskostenvergoeding. Maakt u ge-
bruik van de landelijke uitruilregeling, dan kunnen 
uw medewerkers de aanvraag op eenvoudige wijze 
indienen via het persoonlijke Youforce account. 
Medewerkers die vorig jaar al een aanvraag hebben 
ingediend voor de uitruilregeling 2021 hoeven ech-
ter geen actie meer te ondernemen voor het ka-
lenderjaar 2022. Zij hebben vorig jaar een aan-
vraag ingediend zonder einddatum, zodat deze ook 
in de jaren na dit kalenderjaar van toepassing is.  
Medewerkers die nog niet deelnemen in het hui-
dige kalenderjaar kunnen het aanvraagformulier 
voor het kalenderjaar 2022 (en later) indienen in 
hun Youforce account. Om dit in te dienen hoeven 
zij uitsluitend het formulier “aanvraag uitruil reis-
kosten” dat te vinden is onder het tabblad “decla-
raties”, op te starten en na “verder” te kiezen voor 
“verzenden”. Leidinggevenden hoeven de aan-
vraag niet goed te keuren, tenzij u anders heeft 
beslist. Heeft u aangegeven dat de leidinggevende 
iedere aanvraag nog steeds moet goedkeuren dan 
is het van belang dat de aanvraag vervolgens door 
hem/haar, namens de werkgever, wordt goedge-
keurd. Ingediende aanvragen vindt u dan in uw 
Selfservice account onder “te doen”.  
 

 
 
Ongeacht of de goedkeuringsstap moet worden 
doorlopen, is iedere aanvraag door de leidingge-
vende te raadplegen in het archief in Selfservice 
en wordt een aanvullende overeenkomst (zoals 
voorheen de overeenkomst op papier) automatisch 
gegenereerd en per mail naar de medewerker ge-
stuurd.  
Nieuwe aanvragen moeten voor het begin van het 
kalenderjaar 2022 bij u worden ingediend. Aanvra-
gen die later worden ingediend, mogen conform de 
regeling en richtlijnen van de Belastingdienst niet 
in behandeling worden genomen. 

https://dyade.nl/wp-content/uploads/2014/02/Bruto-netto-berekening-november-2021.xlsx


 

 

Arbeidsmarkttoelage 
De regeling rond de arbeidsmarkttoelage is on-
langs gepubliceerd. Deze maand ontvangt u de 
aanvullende bekostiging over de eerste 5 maan-
den van dit schooljaar.  
De richtlijnen voor de arbeidsmarkttoelage zijn 
opgesteld door de PO- en VO-raad en vindt u hier. 
Deze richtlijnen moeten in principe worden ge-
volgd. De hoogte van de arbeidsmarkttoelage en 
het moment waarop deze betaald moet worden, 
wordt in overleg met de GMR door u bepaald. Zijn 
er meerdere scholen binnen uw werkgever waar 
de aanvullende bekostiging aan wordt toegekend, 
dan kan de hoogte van de toelage per school af-
wijken. Nadat wij uw opgave hebben ontvangen 
over de per personeelslid toe te kennen arbeids-
markttoelage verwerken wij deze in de salarisad-
ministratie. De arbeidsmarkttoelage wordt als 
aparte toelage vermeld op de salarisspecificatie 
van uw medewerkers. 
Standaard wordt uitgegaan van een maandelijkse 
toelage. Op deze manier worden de kosten van de 
arbeidsmarkttoelage verantwoord in de juiste 
maanden. Mocht u besluiten om de arbeidsmarkt-
toelage niet maandelijks te betalen, maar op an-
dere momenten in het jaar, dan maken wij hier 
graag aanvullende afspraken over met u. 
De uitbetaalde arbeidsmarkttoelage wordt mee-
genomen in de periodieke gegevensuitwisseling 
met DUO.  
 

 
 
Premie Participatiefonds 
In de begroting van het Participatiefonds (PF) is 
voor het kalenderjaar 2021 uitgegaan van een 
groter beroep op het fonds dan nu in de praktijk 
is gebeurd. Het bestuur van het PF heeft aange-
geven dat deze situatie leidt tot een ongewenst 
vermogensoverschot. Zo’n vermogensoverschot 
kan bij een nieuw kabinet leiden tot het afromen 
van het vermogen van het PF. Om dit risico te 
vermijden heeft het bestuur van het PF besloten 

over de maanden november en december van dit 
jaar geen premie in rekening te brengen bij de 
aangesloten werkgevers. Hoewel de premie PF op 
basis van nota’s wordt betaald, vindt er ook een 
berekening van de premie plaats in de salarisad-
ministratie. In november en december wordt deze 
premie niet berekend. 
Voor het volgende kalenderjaar is het premieper-
centage vastgesteld op 2,6%. Dit is een aanzien-
lijke daling ten opzichte van het huidige premie-
percentage van 3,5%.  
 

Premie Vervangingsfonds 
Het bestuur van het Vervangingsfonds (VF) heeft 
het premiepercentage voor het kalenderjaar 2022 
bekend gemaakt. Er is besloten de premie te 
handhaven op het huidige niveau. Dit betekent 
dat een werkgever die nog volledig is aangesloten 
bij het VF 6,05% premie verschuldigd is en een 
werkgever die gekozen heeft voor het eigen risi-
codragerschap 0,05%. Heeft u gekozen voor een 
financiële variant, dan gelden afwijkende premie-
percentages. De premiepercentages voor het vol-
gende kalenderjaar kunt u hier raadplegen. 

 

Controle van de premie Werkher-
vattingskas (Whk) 
Het moment waarop de Whk-beschikking 2022 

wordt verstuurd nadert. In de periode eind no-

vember tot en met begin december 2021 ver-

stuurt de Belastingdienst de nieuwe beschikking 

Werkhervattingskas 2022 naar alle werkgevers.  

 

Dyade heeft afgelopen jaren grote besparingen 

gerealiseerd op de kosten van de Werkhervat-

tingskas, door controles uit te voeren op afgege-

ven beschikkingen. Om de Whk-controle uit te 

kunnen voeren dienen wij binnen de bezwaarter-

mijn van zes weken de Whk-beschikking 2022 te 

ontvangen. Laat deze kans niet voorbijgaan en 

stuur ons direct na ontvangst de beschikking toe. 

Wij brengen eerst kosteloos advies uit of bezwaar 

en controle zinvol is. Op basis van dit advies kunt 

u besluiten of verdere acties nodig zijn. Indien 

bezwaar zinvol is, kunnen wij op basis van “no 

cure no pay” het gehele traject van controle tot 

bezwaar voor u uitvoeren.  

 

Welke werkzaamheden verricht Dyade bij deze 

dienstverlening?  

 Indienen pro forma bezwaar Belastingdienst 

 Opvragen instroomlijsten Belastingdienst  

 Inventariseren informatie 

 Regelen van machtiging 

 Controle toerekening  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-44436.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-sNOs35_0AhUEgv0HHaMzBhQQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.poraad.nl%2Ffile%2F44458%2Fdownload%3Ftoken%3DnyhH9Iko&usg=AOvVaw2fnhBvAJk0ptFrH-SK-X4s
https://www.vfpf.nl/actueel/premievrijstelling-participatiefonds-2021
https://www.vfpf.nl/actueel/premies-vf-en-pf-voor-2022-bekend


 

 Indienen van gronden bezwaar  

 Bezwaartermijnen bewaken  

 Indien nodig aanvragen van uitstel en intrek-

ken van bezwaar 

 Monitoren proces behandeling Belasting-

dienst, behandeltermijnen en uitkomst bewa-

ken  

 

Heeft u belangstelling voor deze dienstverlening 

van Dyade? Neem dan contact op met Ronald van 

Rooijen, Senior-Adviseur Dyade. Hij kan u vrijblij-

vend uitleg geven over de premie Werkhervat-

tingskas, de financiële gevolgen daarvan en de 

mogelijkheden voor schadelastreductie.  

Telefoonnummer is 030-3035130 of email ro-

nald.van.rooijen@dyade.nl.  

 

Lichte stijging dekkingsgraad Pensi-
oenfonds Zorg en Welzijn 
Het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn (PFZW) is 

het pensioenfonds voor onder andere werknemers 

in de Kinderopvang. Onlangs heeft het PFZW de 

cijfers van het 3e kwartaal gepubliceerd met be-

trekking tot de (beleids)dekkingsgraad. De (be-

leids)dekkingsgraad geeft het vermogen weer, te 

kunnen voldoen aan huidige en toekomstige ver-

plichtingen van een pensioenfonds.  

De beleidsdekkingsgraad is in het 3e kwartaal ge-

stegen van 93,2% naar 96,5%. De beleidsdekkings-

graad is het gemiddelde van de actuele dekkings-

graden van de laatste twaalf maanden. De actu-

ele dekkingsgraad is in het derde kwartaal geste-

gen van 100,9% naar 102,0%. Wettelijk is voorge-

schreven dat de beleidsdekkingsgraad tenminste 

104,3% moet zijn. Is dit lager dan bestaat de kans 

dat pensioenen moeten worden verlaagd. Dit jaar 

maakt het PFZW gebruik van een tijdelijke maat-

regel van de minister van Sociale Zaken en Werk-

gelegenheid. Deze maatregel maakt het mogelijk 

de pensioenen bij een actuele dekkingsgraad van 

minimaal 90% niet te verlagen. Eind 2021 kan 

PFZW beslissen weer gebruik te maken van deze 

maatregel in 2022 om pensioenverlagingen te 

voorkomen. 
 

Dyade Visma Onderwijs Experience 
Center 
Op 2 februari opent Dyade het grootste Onderwijs 

Experience Center van de Benelux. Met ruim 

1.000 m2 onderwijsinspiratie biedt het Dyade 

Visma Onderwijs Experience Center een constante 

bron aan mogelijkheden om het onderwijs te ver-

rijken. 

 
 

Door continu in gesprek te gaan met trendwat-

chers, professionals uit het bedrijfsleven, de we-

tenschap, de sport én uiteraard uit het onderwijs 

is het mogelijk om de meest actuele kennis, tech-

nologie en inspiratie te bundelen en aan te bie-

den op deze plek. Ervaring is de beste leermees-

ter! 
 

 

mailto:ronald.van.rooijen@dyade.nl
mailto:ronald.van.rooijen@dyade.nl
https://www.pfzw.nl/over-ons/dit-presteren-we/kwartaalberichten.html?utm_source=wg&utm_medium=email&utm_campaign=enb-wg-okt21&utm_content=Kwartaalbericht
https://onderwijsexperiencecenter.nl/
https://onderwijsexperiencecenter.nl/
https://onderwijsexperiencecenter.nl/
https://www.dyade.nl/voordeelservice

