
 
 

 

 
  

  

   

2 november 2020  

  
 

P-Direkt Servicebrief november 2020 
Dit jaar is door Covid-19 anders dan vorige jaren. Veel rijksambtenaren werken 
thuis. Collega’s met een vitale of cruciale functie werken, volgens de richtlijnen 
‘ingerichte werkplek’, op kantoor. Covid-19 of niet, de Rijksoverheid werkt door. 
Ook bij P-Direkt gaat de dienstverlening door. Wij werken hard om al uw 
aanvragen in behandeling te nemen. 
 
De laatste maanden van het jaar staan voor de deur. Dit is vaak ook een periode 
om na te denken over uw verlof. Of wat de laatste datum is om IKB aan te vragen. 
P-Direkt helpt u graag en zet een aantal veelgestelde vragen voor u op een rijtje. 
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Hoe stel ik mijn vervangingsregel in?  

   

 

Werken de links niet?  
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Wettelijke vakantie-uren uit 2019 vervallen  
 

De wettelijke vakantie-uren van 2019 vervallen op 1 januari 2021 als u deze niet in 
2020 opneemt. Is het door dienstbelang of langdurige ziekte niet mogelijk om 
vakantie-uren op te nemen? Dan kunt u deze uren mee te nemen naar het 
volgende jaar. 
 
Wilt u de geldigheidsduur van de vakantie-uren uit 2019 verlengen? Dan vraagt u 
aan uw manager om een opdracht naar P-Direkt te sturen. De manager stuurt de 
opdracht via een e-mail naar P-Direkt via de e-mailknop in het P-Direktportaal. 
 
In de e-mail voegt de manager een schriftelijke en ondertekende brief toe als 
bijlage. Deze brief: 
•    is aan u gericht; 
•    vermeldt de reden; 
•    geeft toestemming voor het aantal mee te nemen uren. 
De wettelijke vervaltermijn van 2 jaar wijzigt hierdoor naar 5 jaar. De einddatum 
van de vakantie-uren uit 2019 wijzigt in 31 december 2024. 
 
Indienen van een opdracht kan vanaf 14 december 2020. Na 2 januari 2021 
verwerkt P-Direkt deze opdracht in het verlofoverzicht. 



 
Let op! Overhevelen van wettelijke vakantie-uren uit 2019 naar IKB-spaarverlof is 
niet mogelijk. Dit geldt ook voor wettelijke vakantie-uren van volgende jaren. 
 
Meer informatie 
Zie voor meer informatie Vervaltermijnen vakantie-uren. 
  

 

  

 

Waar staan mijn IKB-
gekochte uren in het 
verlofoverzicht?  
Heeft u IKB-uren gekocht? Dan 
registreert P-Direkt deze uren als ‘IKB 
gekochte uren’ in uw verlofoverzicht. 
U neemt deze uren op in het jaar dat u 
de uren koopt. 
 
In uw verlofoverzicht staat 31 
december 2020 als einddatum bij de 
‘IKB gekochte uren’. De uren vervallen 
niet na de einddatum. P-Direkt hevelt 
deze uren automatisch over naar uw 
‘IKB-Spaarverlof’. 

 

 

Vervaldatum IKB gekregen uren & IKB gekochte uren  
 

‘IKB-Gekregen uren’ krijgt u aan het begin van een jaar of vanaf de datum waarop 
uw arbeidsovereenkomst ingaat. U neemt de uren op in het jaar waarin u de uren 
krijgt. In uw verlofoverzicht staat 31 december 2020 als einddatum bij deze uren. 
Vervallen de uren als u deze niet opneemt voor de einddatum? Nee, niet 
opgenomen ‘IKB-Gekregen uren’ vervallen niet. Heeft u op 31 december 2020 niet 
alle uren opgenomen? Dan hevelt P-Direkt deze automatisch over naar uw ‘IKB-
Spaarverlof’. 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101054/zuvsdwnvvfhbp3btzqbrtewiuasxhuymbrbu45rpfrnit65zajma/xl4vsimhuevvxtdn5cti2egiie


 
Meer informatie 
Zie voor meer informatie IKB-uren en IKB-spaarverlof. 

 

 

Vervalt IKB-spaarverlof?  
Nee, IKB-spaarverlof vervalt niet. U 
spaart IKB-uren op in uw IKB-
spaarverlof. Uitbetaling van IKB-
spaarverlof is niet mogelijk. Dit 
gebeurt alleen bij ontslag of overlijden. 
Maximaal kunt u 1800 uur verlof 
sparen bij een arbeidsduur van 36 uur. 
Heeft u een totaal verlofsaldo 
(wettelijke vakantie-uren, 
overwerkverlof en IKB-spaarverlof) dat 
hoger is dan het maximum van 1800 
uur? Dan betaalt P-Direkt deze uren 
aan u uit. 
  
Werkt u meer of minder? Dan 
berekent P-Direkt het maximaal aantal 
te sparen uren aan de hand van uw 
arbeidsduur. 
 
Meer informatie 
Zie voor meer informatie IKB-uren en 
IKB-spaarverlof. 

 

 

 

 

Overhevelen niet opgenomen compensatie-uren naar 
IKB-spaarverlof?  

 

Heeft u niet alle ‘Compensatie-uren’ opgenomen? Dan hevelt P-Direkt deze niet 
over naar ‘IKB-spaarverlof’. Compensatie-uren neemt u op in het jaar waarin u de 
uren krijgt. 
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Voor niet opgenomen compensatie-uren kunt u een aanvraag ‘Meer uren werken’ 
indienen in het P-Direktportaal. P-Direkt betaalt de compensatie-uren dan aan u 
uit. Ga naar 'Verlof en Werktijd > Werktijd > Meer uren werken’. U bespreekt de 
aanvraag vooraf met uw leidinggevende. 
  
Let op! Wilt u de uitbetaling van de compensatie-uren in december 2020 
ontvangen? Dan moet uw manager de aanvraag vóór 11 december 2020 
beoordelen in het P-Direktportaal. 
  
Meer informatie 
Zie voor meer informatie Vergoeding voor meer uren werken. 

 

Negatieve compensatie-uren verrekenen met IKB-
spaarverlof?  

 

Nee, verrekenen van negatieve compensatie-uren met IKB-spaarverlof is niet 
toegestaan. P-Direkt verrekent de negatieve uren aan het einde van het jaar 
waarin dit is ontstaan. Dit gebeurt door deze uren af te halen  van de wettelijke 
vakantie-uren van het volgende jaar. 
  
Het is mogelijk om negatieve compensatie-uren in te halen. Dit doet u door, buiten 
uw werktijd om, extra uren te werken. U vraagt dit aan in het P-Direktportaal. Ga 
naar 'Verlof en Werktijd > Verlof > Verrekenen negatieve compensatie-uren’. 
 
Ook negatieve compensatie-uren verrekenen met de wettelijke vakantie-uren van 
het huidige jaar is een optie. 
 
Meer informatie 
Zie voor meer informatie Min-uren. 
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Registreren verlof in 2020  
Registreer uw verlof van 2020 vóór 31 
december 2020 in het P-Direktportaal. 
Hiermee voorkomt u een 
aanpassing  op het verlof in 2021. 

 

  

 

  

 

Verlofrechten 2021  
In het P-Direktportaal staan uw 
verlofrechten voor 2021. Ga hiervoor 
naar ‘Verlof en Werktijd> Verlof 
registreren, verlofsaldo en 
teamkalender’. Dit zijn nog niet uw 
definitieve verlofrechten. Deze zijn op 
1 januari 2021 bekend.  

 

 

Geregistreerd verlof wijzigen of verwijderen  
 

Wilt u een geregistreerde verlofdag of verlofperiode wijzigen of verwijderen? Dan 
geeft u dit door in het P-Direktportaal. Wijzigen of verwijderen is mogelijk tot 1 
jaar terug vanaf het moment waarop u dit doorgeeft. 
 
Voorbeeld 
U heeft op 1 november 2019 verlof geregistreerd en wilt dit wijzigen. Op 15 
oktober 2020 geeft u deze wijziging door in het P-Direktportaal. P-Direkt verwerkt 
deze wijziging. 
 
Geeft u deze wijziging door op 15 november 2020? Dan verwerkt P-Direkt deze 
wijziging niet. Op 15 november 2020 kunt u alleen verlof wijzigen dat geregistreerd 
is na 15 november 2019. 
 
Verlof wijzigen of verwijderen in het P-Direktportaal? Ga naar 'Verlof en Werktijd > 
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Verlof registreren, verlofsaldo en teamkalender > Verlofoverzicht weergeven'. 
Open het ‘Verlofoverzicht’. U klikt op het verlof dat u wilt wijzigen of verwijderen. 
Onder in het scherm geeft u uw keuze aan. Daarna registreert u de gewenste 
periode opnieuw in het P-Direktportaal. 
 
Let op! Bij verlof in de toekomst past P-Direkt uw verlofsaldo binnen een uur aan. 
Bij verlof in het verleden moet uw manager de aanvraag goedkeuren. De manager 
krijgt hiervoor een taak in de takenlijst. Nadat de manager de taak goedkeurt, 
worden uw verlofrechten en verlofuren aangepast. 
 
Meer informatie 
Zie voor meer informatie Vakantie-uren opnemen, wijzigen of verwijderen. 

 

 

Thuiswerkvergoeding  
Een thuiswerkvergoeding aanvragen in 
het P-Direktportaal kan vanaf 19 
november 2020. Ga naar ‘Financiën en 
salaris > Overige kosten’. 
U vindt vanaf deze datum meer 
informatie op Rijksportaal Personeel. 
 
Let op! Eerder aanvragen van de 
thuiswerkvergoeding is niet mogelijk. 

 

 

 

 

Uitbetaling aanvullende reiskostenvergoeding  
 

Ontvangt u of heeft u tot 1 oktober 2020 een vaste vergoeding woon-werkverkeer 
ontvangen voor het reizen naar uw werk? En is dit geregistreerd in het P-
Direktportaal? Dan betaalt P-Direkt de aanvullende reiskostenvergoeding voor 
woon-werkverkeer in november 2020 automatisch aan u uit. 
 
Reist u door de coronacrisis niet meer of niet alle dagen naar de werklocatie? Dan 
is de vaste vergoeding woon-werkverkeer beëindigd of gewijzigd. P-Direkt 
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berekent de aanvullende vergoeding dan tot 1 oktober 2020. Ook de aangepaste 
vergoeding betaalt P-Direkt in november 2020 automatisch uit.   
 
Wilt u afzien van deze vergoeding? Dan geeft u dit zelf aan in het P-Direktportaal. 
Ga naar ‘Financiën en salaris > Individueel Keuze Budget > IKB afzien aanvullende 
vergoeding woon-werkverkeer’. 
  
Meer informatie 
Zie voor meer informatie Veelgestelde vragen beëindiging vaste 
reiskostenvergoeding per 1-10-2020 en Aanvullende reiskostenvergoeding. 

 

  

Wat is de laatste 
inleverdatum voor een 
IKB-aanvraag in 2020?  
U kunt tot en met 10 december 2020, 
22.00 uur een IKB-aanvraag indienen 
in het P-Direktportaal. Denkt u eraan 
dat u bij de keuze voor een fiscaal doel 
direct de bewijsstukken meestuurt. U 
voorkomt hiermee vertraging in de 
behandeling van uw aanvraag.   
 
Let op! Een IKB-aanvraag doet u in het 
jaar waarin u de kosten heeft 
gemaakt.  
 
Na 10 december 2020 is het niet meer 
mogelijk om een IKB-aanvraag te doen 
voor 2020. Houdt u hier rekening mee. 
Facturen met een datum na deze 
datum neemt P-Direkt niet meer in 
behandeling.  
 
Meer informatie 
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Zie voor meer informatie IKB en Fiscale 
doelen. 

 

 

 

Uitbetaling IKB-budget  
Heeft u dit jaar uw IKB-budget nog niet 
(helemaal) gebruikt? Dan betaalt P-
Direkt uw IKB-budget in december 
2020 automatisch aan u uit. 
 
Meer informatie 
Zie voor meer informatie: IKB-budget. 

 

 

 

 

Behandeling diploma's en certificaten  
 

Inleveren van diploma's en certificaten in uw personeelsdossier wijzigt vanaf 1 
januari 2021. U stuurt de documenten niet meer op naar P-Direkt maar regelt dit 
zelf in het P-Direktportaal. Ga naar 'Loopbaan en ontwikkeling >Afgeronde 
opleiding registreren'. 
 
Stuur als bijlage (pdf-bestand) een kopie van uw diploma of certificaat mee. Het 
document komt in uw personeelsdossier onder de door u opgegeven naam. Bij 
‘Studie en opleidingen’ op uw ‘Personeelskaart’, ziet u dit direct staan. 
 
Let op! Tot 1 januari 2021 is er een overgangsperiode en verwerkt P-Direkt 
documenten nog handmatig voor u. Vanaf 1 januari 2021 niet meer. Dan geldt de 
nieuwe werkwijze.  
 
Stuurt u diploma’s en certificaten na deze datum op een andere manier naar P-
Direkt? Dan sturen wij deze naar u terug. 
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Hoe stel ik mijn 
vervangingsregel in?  
Bent u manager en binnenkort een 
korte of langere tijd afwezig? Stel dan 
de vervangingsregel in. U geeft 
hiermee uw vervanger de mogelijkheid 
om taken in uw takenlijst af te 
handelen. Aanvragen van uw 
medewerkers staan hierdoor niet te 
lang uw takenlijst. 
 
Instellen van de vervangingsregel is 
makkelijk. Op de Homepage kiest u bij 
het onderdeel ‘Menu’ voor de optie 
‘Vervanging’. U voegt de vervanger(s) 
toe of wijzigt de vervanger(s) in het 
overzicht. 
  

 

 

 

Werken de links niet?  
In deze nieuwsbrief staat een aantal 
links. Bent u ingelogd op het 
Rijksportaal? Dan kunt u de links 
openen. Werken ze niet, dan bent u 
waarschijnlijk niet ingelogd op het 
Rijksportaal. Om in te loggen op het 
Rijksportaal heeft u een 
gebruikersnaam en wachtwoord nodig. 
U kunt deze eenvoudig opvragen. 
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Bereikbaarheid P-Direkt  
Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 
08.00 uur tot 22.00 uur via 
telefoonnummer 088 - 020 08 00 of 
per e-mail: contactcenter@p-direkt.nl. 

 

  

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
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