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Maandbrief salarisbetaling 

In deze Maandbrief salarisbetaling februari 2022 

vindt u praktische informatie over actuele zaken 

rondom uw salarisbetaling. Ook leest u over de 

dienstverlening van Dyade en algemene ontwikke-

lingen op het gebied van de cao en uw arbeidsvoor-

waarden.  
 

Salaris 
Deze maand wordt aan u het salaris over de maand 

februari 2022 uitbetaald. De geplande betaalda-

tum van het salaris is 25 februari. Alle (vervan-

gings)mutaties die voor 10 februari 17.00 uur cor-

rect en volledig door ons zijn ontvangen, zijn ge-

garandeerd verwerkt. De geplande betaaldatum 

van het salaris over de maand maart is 25 maart.  
 

Tarief bijzondere beloningen 
Het tarief bijzondere beloningen is het loonhef-

fingstarief dat op incidentele betalingen, zoals va-

kantie-uitkering, wordt toegepast. Het tarief 

wordt uitgedrukt in een percentage en wordt be-

paald op basis van het ontvangen loon bij uw werk-

gever in het voorgaande jaar. De loonheffing die in 

2022 op uw salaris wordt ingehouden, is de voor-

heffing van de door u uiteindelijk af te rekenen in-

komstenbelasting 2022.  

Als u bij uw huidige werkgever in het kalenderjaar 

2021 een belastbaar loon hebt ontvangen tussen € 

11.180,00 en € 20.701,00 dan wordt nu 8,61% loon-

heffing berekend over incidentele betalingen. Bent 

u niet het gehele jaar in dienst geweest dan wordt 

dit belastbaar loon omgerekend naar een jaarbe-

drag. Gaat u in dit jaar een belastbaar loon verdie-

nen dat ruim hoger is dan het loon over 2021, dan 

wordt voor de uiteindelijke afrekening bij de aan-

gifte inkomstenbelasting, te weinig loonheffing in-

gehouden. Wij kunnen en mogen niet zelf het ini-

tiatief nemen om meer loonheffing in te houden op 

uw salaris om te voorkomen dat u volgend jaar 

wordt geconfronteerd met een aanslag inkomsten-

belasting over dit kalenderjaar. U kunt ons wel zelf 

verzoeken meer loonheffing in te houden op uw sa-

laris.  
 

Aangifte Inkomstenbelasting 
Uw aangifte over 2021 moet voor 1 mei 2022 zijn 
ingediend bij de Belastingdienst. Via de website 
van de Belastingdienst kunt u vanaf 1 maart 2022 
de door de Belastingdienst, ingevulde aangifte 
downloaden. Met de door de Belastingdienst inge-
vulde gegevens moet u de aangifte inkomstenbe-
lasting indienen. Hoewel de gegevens van de Be-
lastingdienst normaliter overeenkomen met de ge-
gevens van uw jaaropgave, adviseren wij u altijd 
te controleren of de gegevens van de Belasting-
dienst daadwerkelijk gelijk zijn. Wijken de gege-
vens af, pas de gegevens in de aangifte aan naar 
cijfers zoals deze staan vermeld op uw jaaropgave. 
 

Verzoek om uitstel aangifte Inkom-
stenbelasting 
Heeft u een aangiftebrief Inkomstenbelasting van 
de Belastingdienst ontvangen, dan moet uw aan-
gifte vóór de inleverdatum die in uw aangiftebrief 
staat, zijn ingediend. Indien het u niet lukt voor 
deze datum uw aangifte in te dienen, kunt u uit-
stel aanvragen bij de Belastingdienst. U krijgt dan 
langer de tijd om aangifte te doen. Als u geen uit-
stel heeft aangevraagd vóór de uiterste inleverda-
tum, kan dat niet meer.  
Het aanvragen van uitstel kunt u doen via uw per-
soonlijke inlogpagina bij de Belastingdienst (Mijn 
Belastingdienst), door middel van het formulier 
aanvraag uitstel aangifte inkomstenbelasting, of 
telefonisch via tel. 0800–0543.    
Wordt aan u uitstel verleend en moet u over 2021 
nog belasting betalen, dan zal de Belastingdienst 
vanaf 1 juli 2022 4% rente in rekening brengen 
over de nog te betalen belasting. 
 

Onderwijssubsidies 
Dyade helpt ook om subsidies en projectmanage-

ment voor uw plannen te vinden. Kijk voor meer 

informatie en inschrijven voor de kwartaalnieuws-

brief op onze website. 

 
 

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/aanvr_indiv_uits_aangifte_ib_ib1041z3fol.pdf
https://dyade.nl/advies/po-advies/financiering-en-management-voor-uw-onderwijsproject/


 

Adresgegevens 

Voor de bepaling van bijvoorbeeld de reiskosten-
vergoeding woon-werkverkeer en verzending van 
correspondentie aan u persoonlijk, is het van groot 
belang dat Dyade over uw meest recente adresge-
gevens beschikken. Mocht u verhuizen, dan kunt u 
uw verhuizing melden via uw Selfservice account. 
Wij verzoeken u de adresgegevens op uw salaris-
strook te controleren en eventuele correcties door 
te geven. 
 

Aanmelden voor maandbrief salaris-
betaling 
Heeft u collega’s voor wie de maandbrief salaris-
betaling interessant kan zijn, maar die hem nog 
niet ontvangen? Attendeer hun er dan op dat ze 
zich kunnen inschrijven op de website van Dyade. 
Via deze pagina kan men zich aanmelden. Na aan-
melding ontvangen zij de eerstvolgende maand-
brief per e-mail.  
 

Cao akkoord voor bestuurders in het 
PO en VO 
Op 17 januari is het onderhandelingsakkoord voor 
de Cao bestuurders in het Primair en Voortgezet 
Onderwijs omgezet in een definitief akkoord. In 
het akkoord is overeenstemming bereikt over een 
algemene salarisverhoging van 2,0%, met ingang 
van 1 januari 2021. Deze maand wordt de nabeta-
ling vanaf januari 2021 verwerkt in het salaris. Om-
dat de betaling pas in februari kan plaatsvinden, 
werkt de verhoging pas door in de pensioengrond-
slag van 2023. 
 
 

 

 
 

VR kennisevent op 4 april 
In samenwerking met VRinSCHOOL organiseert 
Dyade op 4 april van 15.00 uur tot 17.15 uur een 
event over de toepassing van Virtual Reality in het 
onderwijs. Diverse sprekers presenteren voor-
beeldcases. Tevens bestaat er de mogelijkheid live 
vragen te stellen. U kunt gratis deelnemen aan het 
event. Aanmelden voor het event kan via deze link.  
 

www.dyade.nl 
De website van Dyade biedt ook voor u veel rele-
vante informatie. Zo vindt u onder ‘Formulieren 
Personeel’ diverse aanvraagformulieren, zoals 
voor ouderschapsverlof, verlof voor oudere werk-
nemers of de fietsregeling. Ook alle relevante on-
derwijs-cao’s vindt u op www.dyade.nl  
 

Meesterlijke voordelen 
Kent u de exclusieve voordelen voor leraren en ie-
dereen die in het onderwijs werkt? Met Meesterlij-
kevoordelen.nl bespaart u tot 50% op honderden 
merken, maar ook op uw vakantie in het hoogsei-
zoen. U kunt gratis lid worden en gebruik maken 
van de beste deals en alle up-to-date voordelen op 
meesterlijkevoordelen.nl! 
 

 

https://dyade.nl/bedrijfsvoering/maandbrief-salarisbetaling/
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