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Betreft: Wijziging CAO per 1 januari 2023 doorvoeren in TALIS® 
 
Eindhoven, december 2022  
 
Geachte relatie, 
 
Vanaf 1 januari 2023 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 2023 gebruik maakt van de nieuwe CAO moeten een aantal stappen in 
TALIS® doorlopen worden. 
 
Daarnaast is er vanaf 1 januari 2023 een reiskostenvergoeding van toepassing. 
Indien u de reiskostenvergoeding in TALIS wil verwerken kunnen we de database uitbreiden 
met enkele velden zodat u dit kunt registreren en op rapporten zichtbaar kunt maken.  
Deze werkzaamheden nemen ca. een half uur in beslag en worden doorbelast à € 130,00 
per uur.  
Hiervoor kunt u een afspraak inplannen met Richard Wesdijk op maandag, woensdag, 
donderdag en vrijdag tussen 13 en 17 uur. 
 

• 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 Klik op de rechtermuisknop en voeg het jaar 2023 toe; 

▪ Indien u maand-verwerking heeft ga dan op periode 1 van 2023 staan en 
klik op de rechtermuisknop;  

▪ Heeft u 4 weken-verwerking heeft, ga dan op periode 13 van 2022 staan 
en klik op de rechter muisknop  

o Kies voor de optie CAO voor periode 1-2023 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 01-01-2023. 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 kunnen de instellingen opgeslagen worden, door op Opslaan te klikken. 

  

http://www.tans.net/
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• Gewijzigde bedragen met ingang van 1 januari 2023: 
 

 
 
 
Ingangsdatum CAO 1 januari 2023 
 
Vergoedingen eendaagse ritten 

Eerder/later dan 18:00 
Eerder à 0,72 
Later, uren worden vergeleken met richttijd 14:00 

Vertrek eerder à 3,31 
Vertrek later à 0,72 

en tenminste 12 uur afwezig een extra toeslag van 13,79 
 

Meerdaagse ritten 
Eerste dag 

Eerder/later dan 17:00 
Eerder à 1,45 
Later, uren worden bekeken vergeleken met richttijd 17:00 

Vertrek eerder à 3,31 
Vertrek later à 1,45 

Tussenliggende dagen 
Tussenliggende dagen per dag 57,12 
Overstaan 

Overstaan per dag 13,79 
En bruto 24,59 

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

Aankomst eerder à 1,45 
Aankomst later à 3,31 

Eerder/later dan 18:00 
Eerder à 1,45 
Later à 3,31 

 

 
 
 
Bovenstaande bedragen hebben betrekking op de CAO van TLN en zijn gebaseerd op: 
https://www.tln.nl/app/uploads/2022/11/Verblijfkostenvergoeding-januari-2023.pdf.pdf 
 
  

https://www.tln.nl/app/uploads/2022/11/Verblijfkostenvergoeding-januari-2023.pdf.pdf
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• Reiskostenvergoeding 
 
Stel dat dit de boekingen zijn voor de eerste 2 weken van 2023: 
 

 
 
Dan is het afhankelijk van de activiteiten op die dag of en hoe vaak er recht is op 
reiskostenvergoeding.  
Bijvoorbeeld 2 keer als het een eendaagse rit betreft of overige werkzaamheden worden 
verricht. Bij een meerdaagse rit 1 keer op de eerste dag en 1 keer op de laatste dag.  
Bij verlof en ziekte is er uiteraard geen sprake van een vergoeding. 
 

 
 

 
 

 
 
Personeelstabel uitbreiden met het aantal km’s woon- werkverkeer 
Boeken uren uitbreiden met het aantal keren dat de reiskosten vergoed dienen te worden 
De rapportages uitbreiden met dit aantal zodat de salarisadministratie dit verder af kan 
handelen.  


