Maandbrief salarisbetaling

Hierbij ontvangt u de maandbrief februari 2020
voor medewerkers van onze klanten. Uitgangspunt is u te voorzien van praktische informatie
over actuele zaken rondom uw salarisbetaling.
Tevens informeren wij u over algemene ontwikkelingen op het gebied van onze dienstverlening, de cao en uw arbeidsvoorwaarden.

Salaris
Deze maand wordt aan u het salaris over de
maand februari 2020 uitbetaald. De geplande betaaldatum van het salaris is 25 februari. Alle (vervangings)mutaties die voor 10 februari 17.00 uur
correct en volledig door ons zijn ontvangen, zijn
gegarandeerd verwerkt. De geplande betaaldatum
van het salaris over de maand maart is 25 maart
2020.

Tarief bijzondere beloningen
Het tarief bijzondere beloningen is het loonheffingstarief dat op incidentele betalingen (zoals
vakantie-uitkering, maar ook over de eenmalige
uitkeringen in deze maand) wordt toegepast. Het
tarief wordt uitgedrukt in een percentage en
wordt bepaald op basis van het ontvangen loon
bij uw werkgever in het voorgaande jaar. De loonheffing die in 2020 op uw salaris wordt ingehouden, is de voorheffing van de door u uiteindelijk
af te rekenen inkomstenbelasting 2020.
Als u bij uw huidige werkgever in het kalenderjaar 2019 een belastbaar loon hebt ontvangen
tussen € 10.715 en € 19.844 dan wordt nu 8,54%
loonheffing berekend over incidentele betalingen.
Bent u niet het gehele jaar in dienst geweest dan
wordt dit belastbaar loon omgerekend naar een
jaarbedrag. Indien u in dit jaar een belastbaar
loon gaat verdienen dat ruim hoger is dan het
loon over 2019, dan wordt voor de uiteindelijke
afrekening bij de aangifte inkomstenbelasting, te
weinig loonheffing ingehouden. Wij kunnen en
mogen niet zelf het initiatief nemen om meer
loonheffing in te houden op uw salaris om te
voorkomen dat u volgend jaar wordt geconfronteerd met een aanslag inkomstenbelasting over
dit kalenderjaar. U kunt ons wel zelf verzoeken
meer loonheffing in te houden op uw salaris.
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Eenmalige uitkeringen
primair onderwijs
Onlangs is een nieuwe cao afgesloten voor het
primair onderwijs met een looptijd van 1 maart
2019 tot 1 november 2020. In de cao zijn, naast
de salariswijzigingen per januari 2020, ook twee
eenmalige uitkeringen in februari 2020 opgenomen. De salariswijzigingen zijn vorige maand verwerkt in uw salaris. De twee eenmalige uitkeringen worden deze maand betaald. Voor beide uitkeringen geldt dat u alleen in aanmerking komt
als u in januari 2020 in dienst bent (geweest). Medewerkers met een LIO-aanstelling hebben geen
recht op de uitkeringen. U ontvangt een eenmalige uitkering die gelijk is aan 33% van het brutoloon over de maand januari. Tevens ontvangt u
een eenmalige uitkering van maximaal € 875.
Werkt u parttime dan ontvangt u deze uitkering
naar rato van uw betrekkingsomvang.

Wijziging inhouding pensioenpremie
cao Kinderopvang
Het premiepercentage voor het ouderdomspensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen is met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 gewijzigd. Voor het ouderdomspensioen is dit percentage 10,53% geworden en voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is het percentage vastgesteld
op 0%. Is de cao Kinderopvang op u van toepassing, dan ontvangt u deze maand een kleine nabetaling van het teveel betaalde bedrag aan pensioenpremie over januari.

Onderwijsstaking 30 en 31 januari

Adresgegevens

Op 30 en 31 januari heeft een landelijke staking
plaatsgevonden in het primair- en voortgezet onderwijs. Het doel was om het kabinet op te roepen structureel meer geld vrij te maken voor een
verhoging van de salarissen en het verminderen
van de werkdruk. Indien u heeft deelgenomen aan
deze staking, kan uw werkgever het salaris over
de niet gewerkte uren inhouden. Deze inhouding
wordt apart vermeld op uw salarisspecificatie.
Bent u lid van een van de organiserende vakbonden en is uw salaris gekort in verband met de staking, dan kunt u bij uw vakbond een vergoeding
uit de stakingskas aanvragen. Meer informatie
over de wijze waarop u aanspraak kunt maken op
deze vergoeding, kan uw vakbond u verschaffen.

Voor de bepaling van bijvoorbeeld de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en verzending van
correspondentie aan u persoonlijk, is het van
groot belang dat wij over uw meest recente
adresgegevens beschikken. Mocht u verhuizen,
dan kunt u uw werkgever/leidinggevende vragen
het verhuisbericht naar ons door te sturen via HR
Self Service. Wij verzoeken u de adresgegevens
op uw salarisstrook te controleren en eventuele
correcties te melden bij uw werkgever met het
verzoek dit door te geven aan Dyade.

Aangifte Inkomstenbelasting
Uw aangifte over 2019 moet voor 1 mei 2020 zijn
ingediend bij de Belastingdienst. Via de website
van de Belastingdienst kunt u vanaf 1 maart 2020
de door de Belastingdienst ingevulde aangifte
downloaden. Met deze ingevulde gegevens moet u
de aangifte inkomstenbelasting indienen. Hoewel
de gegevens van de Belastingdienst normaliter
overeenkomen met de gegevens van uw jaaropgave, adviseren wij u altijd te controleren of de
gegevens van de Belastingdienst daadwerkelijk
gelijk zijn. Wijken de gegevens af, pas de gegevens in de aangifte dan aan naar cijfers zoals
deze op uw jaaropgave staan vermeld.

Verzoek om uitstel
aangifte Inkomstenbelasting
Heeft u een aangiftebrief Inkomstenbelasting van
de Belastingdienst ontvangen, dan moet uw aangifte zijn ingediend vóór de inleverdatum die in
deze brief staat. Lukt het u niet voor deze datum
uw aangifte in te dienen, kunt u uitstel aanvragen
bij de Belastingdienst. U krijgt dan langer de tijd
om aangifte te doen. Als u geen uitstel heeft aangevraagd vóór de uiterste inleverdatum, kan dat
niet meer. Het aanvragen van uitstel kunt u doen
via uw persoonlijke inlogpagina bij de Belastingdienst (Mijn Belastingdienst), door middel van het
formulier aanvraag uitstel aangifte inkomstenbelasting of telefonisch via 0800 – 0543.
Krijgt u uitstel en moet u over 2019 nog belasting
betalen, dan brengt de Belastingdienst vanaf 1
juli 2020 4% rente in rekening over de nog te betalen belasting.

Aanmelden voor maandbrief
Kent u personen voor wie de maandbrief salarisbetaling interessant kan zijn, maar die hem nog
niet ontvangen? Attendeer hen er dan op dat ze
zich kunnen inschrijven op de website van Dyade.
Via deze pagina kan men zich aanmelden. Na
aanmelding ontvangen zij de eerstvolgende
maandbrief per e-mail.

Grootste studiedag van Europa
voor onderwijsprofessionals
Op woensdag 18 maart 2020 organiseert ‘Leraren
maken het verschil!’ een studiedag over energiek
lesgeven. Speciaal voor onderwijsprofessionals
die nog meer uit zichzelf en de leerlingen willen
halen, zonder dat het ten koste gaat van de werkprivébalans en het energielevel. Tijdens deze dag
wordt u geïnspireerd door o.a. Erik Scherder en
Mark Tuitert. Op deze website vindt u meer informatie over het programma en de sprekers en
kunt u zich aanmelden.

www.dyade.nl
De website van Dyade biedt ook voor u als medewerker de nodige relevante informatie. Onder de
button personele administratie treft u diverse
aanvraagformulieren aan, zoals voor ouderschapsverlof, verlof voor oudere werknemers of de fietsregeling. Tevens zijn hier alle relevante onderwijs-cao’s digitaal voor u beschikbaar.
Kijkt u regelmatig op onze site en u bent direct
op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het onderwijs.

