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Betreft: Wijziging CAO per 1 januari 2022 doorvoeren in TALIS® 
 
Eindhoven, december 2021  
 
Geachte relatie, 
 
Vanaf 1 januari 2022 wordt een nieuwe CAO van kracht. Voor TALIS® heeft dit gevolgen 
voor de berekeningen van vergoedingen en toeslagen. Om ervoor te zorgen dat u met 
ingang van 1 januari 2022 gebruik maakt van de nieuwe CAO moeten een aantal stappen in 
TALIS® doorlopen worden. 
 

• Nieuwe CAO aanmaken 
o Start TALIS® met de gebruiker BEHEERDER; 
o Kies in het menu Beheer voor Bedrijfsgegevens; 
o Selecteer het tabblad Urenadministratie en vervolgens de optie: 

Onderhoud periodes & CAO’s; 
o Voeg het jaar 2022 toe; 
o Indien u maand-verwerking heeft ga dan naar periode 1 van 2022 en klik op de 

rechtermuisknop; 
o Heeft u 4 weken-verwerking heeft, ga dan naar periode 13 van 2021 en klik op de 

rechter muisknop;  
o Kies voor de optie CAO voor periode 1-2022 toevoegen; 
o Bij de vraag of de bestaande CAO gekopieerd moet worden kiest u Ja; 

 
o Ingangsdatum CAO; Alleen bij een 4-wekelijkse verwerking dient u de ingangsdatum 

te wijzigen naar 01-01-2022. Door op het pijltje achter de datum te klikken kunt u de 
ingangsdatum selecteren). 

o Na het invullen van de nieuwe CAO gegevens in bovenstaand venster (zie volgende 
pagina voor de gewijzigde bedragen) kiest u voor Bevestigen; 

o Het scherm Onderhoud periodes & CAO’s kunt u afsluiten; 
o Als laatste moeten de instellingen opgeslagen worden, door op Opslaan te klikken. 

http://www.tans.net/
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• Gewijzigde bedragen met ingang van 1 januari 2022: 
 

 
 
 
Ingangsdatum CAO 1 januari 2022 
 
Vergoedingen eendaagse ritten 

Eerder/later dan 18:00 
Eerder à 0,67 
Later, uren worden vergeleken met richttijd 14:00 

Vertrek eerder à 3,08 
Vertrek later à 0,67 

en tenminste 12 uur afwezig een extra toeslag van 12,83 
 

Meerdaagse ritten 
Eerste dag 

Eerder/later dan 17:00 
Eerder à 1,35 
Later, uren worden bekeken vergeleken met richttijd 17:00 

Vertrek eerder à 3,08 
Vertrek later à 1,35 

Tussenliggende dagen 
Tussenliggende dagen per dag 53,16 
Overstaan 

Overstaan per dag 12,83 
En bruto 22,87 

Laatste dag 
Uren tot 6:00 worden vergeleken met richttijd 12:00 

Aankomst eerder à 1,35 
Aankomst later à 3,08 

Eerder/later dan 18:00 
Eerder à 1,35 
Later à 3,08 

 

 
 
 
Bovenstaande bedragen hebben betrekking op de CAO van TLN.  


