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Maandbrief salarisbetaling 

In deze Maandbrief salarisbetaling van maart 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 maart 2022 uitbetaald. De geplande be-
taaldatum van het salaris is 25 maart. Alle (ver-
vangings)mutaties die voor 10 maart 17.00 uur 
correct en volledig door ons zijn ontvangen, zijn 
gegarandeerd verwerkt. De geplande betaaldatum 
van het salaris over de maand april is 25 april.  
 

Aangepast uiterlijk dossier 
Vanaf deze maand is het uiterlijk van uw dossier 
iets aangepast. De beschikbare documenten wor-
den nu onder elkaar getoond, gegroepeerd per ka-
lenderjaar. Door naar beneden te scrollen of te 
swipen wordt er steeds een ouder jaar getoond zo-
lang er salarisspecificaties of jaaropgaven beschik-
baar zijn.  
Met deze aanpassing worden de beschikbare docu-
menten ook overzichtelijker weergegeven op een 
mobiel apparaat. 
 

 

 
Vanaf mei weer STAP-budget  
Het STAP-budget is een subsidieregeling voor STi-
mulering van de Arbeidsmarkt Positie. Vanaf 1 
maart kunnen volwassenen met een band tot de 
Nederlandse arbeidsmarkt een budget van maxi-
maal 1.000 euro aanvragen voor scholing en ont-
wikkeling. Deze aanvraag kan ingediend  
worden via het digitale portaal bij het UWV 

(www.stapuwv.nl) met uw DigiD account. Het toe-
gekende budget kunt u gebruiken voor het volgen 
van een training, cursus of opleiding. In 2022 is er 
€ 160 miljoen beschikbaar. Dit budget is verdeeld 
over 5 aanvraagperiodes. Voor de eerste aanvraag-
periode die op 1 maart is ingegaan is er veel be-
langstelling geweest. Hierdoor kunnen aanvragen 
niet meer gehonoreerd worden, omdat het budget 
van de eerste aanvraagperiode is uitgeput.  
Vanaf 1 mei kunt u een nieuwe aanvraag indienen. 
In 2023 wordt het budget verhoogd tot € 200 mil-
joen en zijn er 6 aanvraagperiodes. Meer informa-
tie over het STAP-budget vindt u op de website van 
de Rijksoverheid. 
 

Middeling inkomstenbelasting bij 
sterk wisselende inkomens 
Indien u in een aantal opeenvolgende jaren een 
sterk wisselend inkomen hebt, kan dit betekenen 
dat u over deze jaren samengeteld meer belasting 
heeft betaald dan wanneer u dat inkomen gelijk-
matig verdeeld over deze jaren zou hebben ont-
vangen. Is dit in uw situatie het geval, dan kunt u 
mogelijk in aanmerking komen voor de zoge-
naamde middelingsregeling. 
Met de middelingsregeling berekent u uw gemid-
delde inkomen over 3 aaneengesloten kalenderja-
ren. Dit is het middelingstijdvak. Vervolgens be-
rekent u hoeveel belasting u per jaar moet beta-
len. Zijn de nieuwe belastingbedragen lager dan 
die van de eerdere aanslagen? Dan hebt u moge-
lijk recht op een teruggaaf. 
 
In de volgende situaties kan deze middeling op u 
van toepassing zijn: 

 U heeft na uw afstuderen een vaste baan 
gekregen en u had naast uw studie een 
bijbaan. 

 U heeft een ontslagvergoeding gekregen. 

 U bent in de afgelopen jaren gestart of 
gestopt met werken. 

 U heeft onbetaald verlof opgenomen. 

 U bent minder gaan werken. 
 
Om in aanmerking te komen voor de middelings-
regeling moet u aan een aantal voorwaarden vol-
doen. Op de website van de Belastingdienst zijn 
deze voorwaarden opgesomd. Een van de voor-
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waarden is dat u moet middelen over 3 aaneenge-
sloten kalenderjaren. Het middelingsverzoek 
moet u binnen 36 maanden indienen bij de Belas-
tingdienst nadat de aanslag inkomstenbelasting 
van het laatstgekozen jaar definitief is geworden. 
Het bedrag dat u teveel aan inkomstenbelasting 
heeft betaald, moet tenminste € 545,00 zijn om 
in aanmerking te komen voor teruggave. Alle 
voorwaarden vindt u via deze hyperlink. 
 

 
 
Via internet zijn diverse hulpmiddelen beschik-
baar, waarmee u kunt berekenen of u in aanmer-
king komt voor de middelingsregeling. Ook vindt u 
hier voorbeeldbrieven waarmee u de aanvraag 
kunt indienen bij de Belastingdienst. 
 

Registratie e-mailadres 
Veel communicatie verloopt tegenwoordig per e-
mail. Het is dan ook van belang dat uw correcte 
e-mailadres is geregistreerd in de personeelsad-
ministratie. Mocht uw e-mailadres (recentelijk) 
zijn gewijzigd, dan verzoeken wij u dit via uw 
Youforce account aan ons te melden. Via het for-
mulier “contactgegevens” dat u in Selfservice 
kunt oproepen, ziet u welke gegevens zijn geregi-
streerd. Een eventuele wijziging kunt u via dit 
formulier aan ons melden.  
 

Hulp bij inloggen Youforce 
Om uw salarisspecificatie te raadplegen, heeft u 
een persoonlijk Youforce account. Op de website 
van Dyade is een speciale pagina gemaakt waar u 
een handleiding vindt voor het inloggen op dit ac-
count. De handleiding kunt u hier downloaden. 
Mocht u na het lezen van de handleiding nog pro-
blemen ondervinden bij het inloggen, dan kunt u 
dit via deze pagina melden. Wij zullen u, na ont-
vangst van uw bericht, zo spoedig mogelijk probe-
ren te helpen bij het vinden van een oplossing voor 
uw inlogproblemen. 

ABP extra pensioen 
Als de fiscale ruimte dit toelaat heeft u de moge-
lijkheid een extra storting te doen bij het ABP en 
op deze wijze extra pensioen op te bouwen. Dit 
doet u via het product “ABP Extra Pensioen”. De 
fiscale ruimte is per persoon verschillend. De 
hoogte van uw fiscale ruimte voor 2022 vindt u 
vanaf midden april in Mijn ABP. Op deze pagina is 
meer informatie te lezen over het ABP Extra Pen-
sioen. 
 

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! 
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