
Beheer SGB-uurloon – nieuw loongebouw  

In hoofdlijnen onderstaande wijzigingen m.b.t. nieuw loongebouw: 

- Loongroepen gewijzigd (plus 5% verwijderd), 

- Toepassing dienstjaren gewijzigd (5 i.p.v. 2 categorieën), 

- Inleerlonen komen te vervallen. 

 

Overgangsregeling 

Vanwege deze wijzigingen kan er bij sommige werknemersgroepen sprake zijn van een 

verlaging van het basisuurloon, hiervoor is een overgangsregeling afgesproken. 

De toepassing van het basisuurloon volgens de CAO komt in de feitelijke verloning van 

AaSalaris niet aan de orde: bij de werknemer wordt een overeengekomen uurloon 

vastgelegd. 

Op tabblad 3 bij Beheer werknemers is een extra tabblad toegevoegd. Hierin wordt het 

basisuurloon conform CAO bijgehouden en eventueel CAO toeslag (overgangsregeling) / 

Extra toeslag. 

 

Om de CAO naar behoren te volgen, moet de functie Beheer SGB uurloon iedere periode 

gedraaid worden. De CAO toeslag wordt in de loop van de tijd naar nul afgebouwd. De 

extra toeslag kan naar keuze van de gebruiker toegepast worden (su03). 

 

Voorbereiding 

- Docdef: salsgbuurloon (nieuw/vervangen) 

- Beheer SGB-uurloon: tabel 201707, 201801 en 201807 (opnieuw) importeren 

 

Onderhoud tabellen AaSalaris – parameters bedrijf 

Su01 - Aanpassen standaardloon (0=niet, 1=wel) (default=1) 

Su02 – Initialiseren gegevens CAO 2018 toegestaan (0=niet, 1=wel) (default=1) 

Su03 - Extra toeslag automatisch toekennen (0=niet, 1=wel) (default=1) 

 

Voor het bepalen van de loongroepen/periodieken de volgende opmerkingen 

(CAO tabellen – Beheer SGB uurloon): 

Loongroepen nieuw loongebouw 

Loongroep 1: functies 651 t/m 654 

Loongroep 2: functies 655 t/m 661 + 682 

Loongroep 3: functies 662 t/m 669 

Loongroep 4: functies 670 t/m 675 

Loongroep 5: functies 676 t/m 679 

Loongroep 6: functies 680 en 681 

 

Kolom “Code”: code functie (zie tabellen AaRelatie) 

Kolom “Srt”: soort U=uitvoerend, A=administratief 

 

Kolom “A1”: uurloon 17 jaar en jonger 

Kolom “A2”: uurloon 18 jaar 

Kolom “A3”: uurloon 19 jaar 

Kolom “A4”: uurloon 20 jaar 

Kolom “A5”: uurloon 21 jaar 

 

Kolom “B1”: uurloon met 0 dienstjaren 

Kolom “B2”: uurloon met 1 dienstjaren 

Kolom “B3”: uurloon met 2 dienstjaren 

Kolom “B4”: uurloon met 3 dienstjaren 

Kolom “B5”: uurloon met 4 dienstjaren 

 

  



Beheer SGB-uurloon – Initialiseren CAO 2018 (periode 1 2018) 

Periodiek kan het uurloon van werknemers getoetst worden aan de actuele CAO, 

desgewenst kunnen wijzigingen semi-automatisch doorgevoerd worden. 

Bij beheer SGB uurloon moet eenmalig (in eerste periode 2018) de functie ‘Initialiseer 

voor CAO 2018’ gedraaid worden om de eerste 5 velden te vullen (CAO 2017 wordt 

vergeleken met CAO 2018). 

 

Loonjaar 2018 moet geopend zijn (a001). 

Tabellen 201707, 201801 en 201807 importeren (en/of vervangen). 

 

Beheer SGB uurloon – Initialiseren CAO 2018 

- Selecteer periode 1 van 2018 

- Record > Initialiseer voor CAO 2018 

- Window “Initialiseren voor CAO 2018?” > JA 

- Window “Gegevens voor CAO 2018 doorvoeren? Zoniet dan wordt de grid alsnog 

opgeslagen als freegrid” > kies NEE als e.e.a. nog niet definitief doorgevoerd 

moet worden. 

- Grid wordt gevuld met voorstel: 

 

 
 

Betekenis gebruikte kolommen en kleuren: 

• “Funct dd”: datum in dienst functioneel, houdt rekening met In dienst 

(functioneel) bij Beheer werknemers 

• “Functie”: conform codes CAO (zie tabellen AaRelatie) 

• “Periodiek”: wanneer de volgende periodiek toegepast moet worden 

•  “Per”: huidige loongroep 

• “Lft”: leeftijd werknemer 

• “Fdj”: functiejaren / dienstjaren  

• “Uurloon”: het uurloon (31-12-2017) 

Oranje achtergrond met rood driehoekje = lonen via standaard (=vast) loon  

• “CAO2017”: uurloon conform CAO loontabellen juli 2017 

o Groene achtergrond = actuele uurloon is hoger dan het CAO loon (2017) 

o Rode achtergrond = actuele uurloon is lager dan het CAO loon (2017) 

• “CAO2018”: uurloon conform CAO loontabellen januari 2018 

Gele achtergrond = basisuurloon 2018 is LAGER dan basisuurloon 2017 

overgangsregeling van toepassing (veld CAO toeslag wordt gevuld – beheer 

werknemers tabblad 3) 

• “Opmerkingen”, de mutaties worden van commentaar voorzien, deze kunnen zijn: 

• onbekende code periodiek 

• leeg (uurloon niet gewijzigd) 

• CAO verhoging 

• eindloon bereikt 

• CAO verhoging (eindloon bereikt) 



• periodiek pp > qq (eventueel met vermelding "incl. CAO verhoging") 

• eventueel wordt de afbouw van de overgangstoeslag aan de tekst toegevoegd 

• eventueel wordt een vermelding van het al dan niet aanpassen van het 

standaard loon toegevoegd 

• eventueel wordt de vermelding "geen aanpassing vanwege verlaging uurloon" 

toegevoegd 

 

Opmerkingen/uitzonderingen bij SGB uurloon 

- Werknemers in het C-deel (administratieve, ondersteunende en leidinggevende 

functies) worden meegenomen bij Beheer SGB uurloon (functies 633 t/m 643), de 

jeugdlonen (A1 t/m A5) zijn in de tabel gevuld (artikel 14B.10) en de uurlonen op 

basis van dienstjaren zijn met een gelijke gevuld (in het C-deel van de CAO wordt 

uitsluitend een minimum uurloon voorgeschreven). 

Controleer bij werknemers uit het C-deel de uurlonen en corrigeer handmatig 

(wanneer dit nodig is). 

- Vakantiekrachten worden NIET meegenomen bij Beheer SGB-uurloon.  

In artikel 9.2c van CAO SGB 2017-2018 staat dat wanneer een werknemer 

uitsluitend tussen half juni en half september werkzaam is, deze als 

vakantiekracht ingezet kan worden. De vakantiekracht ontvangt loon inclusief 

vakantieopbouw (10%) en vakantiegeld (8%), dit wordt in het uurloon verrekend. 

Om dit in AaSalaris te verwerken moeten er handmatig acties uitgevoerd worden: 

o Uurloon berekenen inclusief vakantiegeld en vakantieuren (tabblad 3) 

o Reserveringen uitzetten (tabblad 5) (Opb. Vak.: prc=0) 

- Wanneer er sprake is van een CAO toeslag, dan wordt deze toeslag bij een 

periodiek afgebouwd (uiteindelijk wordt deze nul). Bij een loonsverhoging (zoals 

1% per 01-07-2018) wordt de CAO toeslag NIET verhoogd en ook NIET 

afgebouwd. Alleen het basisuurloon wordt verhoogd (zie artikel 14B.5). 

- Wanneer er sprake is van een Extra toeslag, dan wordt deze toeslag gezien als 

boven CAO. Dit betekent dat deze toeslag NIET afgebouwd wordt (zoals de CAO 

toeslag). Deze toeslag wordt NIET verhoogd bij een loonsverhoging (zoals 1% per 

01-07-2018). 

- Bij een functie wijziging, wordt alleen het basisuurloon verhoogd en de CAO 

toeslag mag niet verrekend worden met het deel dat uitstijgt boven het CAO 

basisuurloon (artikel 14B.5 en 14C). (NB: bij een extra dienstjaar wordt deze CAO 

toeslag wel verlaagd) 

- Op de loonstrook wordt één uurloon gepresenteerd. De opbouw/berekening van 

dit uurloon wordt bijgehouden/opgeslagen op tabblad 3 van Beheer werknemers. 

 

Let op: dit hoofdstuk was slechts van toepassing tijdens de initialisatie.  

 

 

 

  



Beheer SGB uurloon  - volgende periode(n) 

Om de CAO naar behoren te volgen, moet de functie Beheer SGB uurloon iedere periode 

gedraaid worden. De CAO toeslag wordt in de loop van de tijd naar nul afgebouwd. De 

extra toeslag kan naar keuze van de gebruiker toegepast worden (su03). 

 

Beheer SGB uurloon 

- Selecteer periode 2 van 2018 

- Druk op button: “Maak voorstel, open voor bewerken” 

- Grid wordt gevuld met huidige uurlonen t.o.v. CAO-uurlonen 

- Wanneer op de button ‘Bevestig’ wordt geklikt, worden de aangepaste uurlonen 

(kolom “Nieuw”) opgeslagen bij de betreffende werknemers. 

 

 
 

Betekenis gebruikte kolommen en kleuren: 

• “Funct dd”: datum in dienst functioneel, houdt rekening met In dienst 

(functioneel) bij Beheer werknemers 

• “Functie”: conform codes CAO (zie tabellen AaRelatie) 

• “Periodiek”: wanneer de volgende periodiek toegepast moet worden 

• “Per”: huidige loongroep 

• “Lft”: leeftijd werknemer 

• “Fdj”: functiejaren / dienstjaren  

• “Uurloon”: het actuele uurloon 

Oranje achtergrond met rood driehoekje = lonen via standaard (=vast) loon  

• “CAO”: uurloon conform CAO  

Groene achtergrond = actuele uurloon is hoger dan het CAO loon 

Rode achtergrond = actuele uurloon is lager dan het CAO loon 

• “Nieuw”: het voorstel voor het nieuwe uurloon 

• “Opmerkingen” 

  



Beheer werknemers – Tabblad 3 - CAO uurloon SGB - Initialisatie uurloon 

Bij Beheer werknemers is een extra tabblad toegevoegd, waarin in bijgehouden wordt 

wat er aan de uurlonen aangepast is via Beheer SGB uurloon. 

 

Aan de hand van enkele voorbeelden wordt e.e.a. uitgelegd. 

 

Voorbeeld 1 – INLEERPERIODE  

Werknemer korter dan een jaar in dienst, functie s651. 

 

Situatie 2017 

Werknemer valt in loongroep 1, deze werknemer zit in de inleerperiode en krijgt daarom 

85% van hoogste uurloon in loongroep = 85% * € 10,92 = € 10,13 per uur. 

 

Situatie 2018 

Werknemer valt in loongroep 1 met 0 dienstjaren = € 10,51 per uur. 

 

Onderstaande gegevens zijn aangemaakt NA initialiseren CAO 2018 in januari 2018: 

 

 
 

Toelichting op de velden: 

“Functie”: s651: loongroep 1  

“Periodiek”: B1: loongroep 1 met 0 dienstjaren 

“Volgende”: 17-07-2018, deze werknemer is dan 1 jaar in dienst (Periodiek wordt B2) 

“In dienst (functioneel)”: 17-07-2017 

“CAO toeslag”: --- 

“CAO Extra toeslag”: --- 

“Uurloon 2017 10,13, CAO 10,13”: wat het uurloon in 2017 was en wat het volgens CAO 

in 2017  had moeten zijn 

“CAO actueel”: € 10,51 

“Historie uurloon”: hier wordt bijgehouden welke wijzigingen er zijn doorgevoerd en 

wanneer, in dit voorbeeld:  

Op 01-01-2018 werd m.b.v. CAO tabel 201801 de periodiek B1 toegepast, het uurloon is 

nu € 10,51 en dit was € 10,13, het uurloon is aangepast bij Initialisatie CAO 2018. 

  



Voorbeeld 2 – OVERGANGSREGELING (CAO TOESLAG) 

Werknemer minder dan een jaar in dienst, functie s651. 

 

Situatie 2017 

Werknemer valt in loongroep 1 met 0 tot en met 7 dienstjaren = € 11,58 per uur. De 

werknemer heeft geen inleerperiode omdat deze al langer in de branche werkzaam is. 

 

Situatie 2018 

Werknemer valt in loongroep 1 met 0 dienstjaren = € 10,51. Omdat de werknemer niet 

minder betaald mag krijgen, wordt een CAO toeslag van € 1,07 toegekend (€ 11,58 -/- € 

10,51 = € 1,07). 

 

Onderstaande gegevens zijn aangemaakt NA initialiseren CAO 2018 in januari 2018: 

 

 
 

Toelichting op de velden: 

“Functie”: s651: loongroep 1  

“Periodiek”: B1: loongroep 1 met 0 dienstjaren 

“Volgende”: 30-10-2018, deze werknemer is dan 1 jaar in dienst (Periodiek wordt B2) 

“In dienst (functioneel)”: 30-10-2013 

“CAO toeslag”: Het deel van het uurloon 2017 dat valt onder de overgangsregeling (CAO 

loon 2017 -/- CAO uurloon > 0), in dit voorbeeld: € 11,58 -/- € 10,51 = € 1,07 

“CAO Extra toeslag”: --- 

 “Uurloon 2017 11,58, CAO 11,58”: wat het uurloon in 2017 was en wat het volgens CAO 

in 2017 had moeten zijn 

“CAO actueel”: € 10,51 

“Historie uurloon”: hier wordt bijgehouden welke wijzigingen er zijn doorgevoerd en 

wanneer, in dit voorbeeld:  

Op 01-01-2018 werd m.b.v. CAO tabel 201801 de periodiek B1 toegepast, het uurloon is 

nu € 10,51 en dit was € 11,58, er is een toeslag van € 1,07 toegekend n.a.v. Initialisatie 

CAO 2018. 

 

  



Voorbeeld 3 – EXTRA TOESLAG  

Werknemer 1,5 jaar in dienst, functie s651. 

 

Situatie 2017 

Werknemer heeft op 31-12-2017 recht op uurloon: € 10,81 (zie CAO artikel 14A.9) maar 

ontvangt van werkgever meer, namelijk € 11,58. 

 

Situatie 2018 

Werknemer valt in loongroep 1 met 1 dienstjaren = € 10,89, omdat de werknemer in 

2017 meer betaald kreeg, wordt een Extra toeslag van € 0,69 toegekend (€ 11,58 -/- € 

10,89 = € 0,69). 

 

Onderstaande gegevens zijn aangemaakt NA initialiseren CAO 2018 in januari 2018: 

 

 
 

Toelichting op de velden: 

“Functie”: s651: loongroep 1  

“Periodiek”: B2: loongroep 1 met 1 dienstjaren 

“Volgende”: 15-07-2018, deze werknemer is dan 2 jaar in dienst (Periodiek wordt B3) 

“In dienst (functioneel)”: 15-07-2017 

“CAO toeslag”: --- 

“CAO Extra toeslag”: Het deel van het uurloon 2017 dat als extra toeslag toegekend 

wordt (Uurloon 2017 -/- CAO loon 2017 > 0),  in dit voorbeeld: € 11,58 -/- € 10,89 = € 

0,69 

 “Uurloon 2017 11,58, CAO 10,81”: uurloon in 2017 en uurloon volgens CAO 2017 

“CAO actueel”: € 10,89 

“Historie uurloon”: hier wordt bijgehouden welke wijzigingen er zijn doorgevoerd en 

wanneer, in dit voorbeeld:  

Op 01-01-2018 werd m.b.v. CAO tabel 201801 de periodiek B2 toegepast, het uurloon is 

nu € 11,58 en dit was € 11,58, er is een toeslag van € 0,69 geregistreerd n.a.v. 

Initialisatie CAO 2018. 

  



Voorbeeld 4 – EINDLOON BEREIKT 

Werknemer meer dan 4 jaar in dienst, functie s651. 

 

Situatie januari 2018 

Werknemer heeft op 01-01-2018  een uurloon van € 12,01 conform CAO. 

 

Situatie februari 2018 

Op 25 februari 2018 is werknemer 5 jaar in dienst, het eindloon is bereikt. 

 

Onderstaande gegevens zijn aangemaakt NA Beheer uurloon SGB in februari 2018: 

 

 
 

Toelichting op de velden: 

“Functie”: s651 :loongroep 1  

“Periodiek”: B5: loongroep 1 met 4 dienstjaren 

“Volgende”: 25-02-2019, eindloon is reeds bereikt, wel een jaar langer in dienst 

“In dienst (functioneel)”: 25-02-2013 

“CAO toeslag”: --- 

“CAO Extra toeslag”:  --- 

“Uurloon 2017 11,58, CAO 11,58”: uurloon in 2017 en uurloon volgens CAO 2017 

“CAO actueel”: € 12,01 

“Historie uurloon”: hier wordt bijgehouden welke wijzigingen er zijn doorgevoerd en 

wanneer, in dit voorbeeld:  

Op 01-01-2018 werd m.b.v. CAO tabel 201801 de periodiek B5 toegepast, het uurloon is 

nu € 12,01 en dit was € 11,58. 

Op 01-02-2018 nieuwe periodiek (een dienstjaar erbij), eindloon bereikt. 

  



Voorbeeld 5 – PERIODIEK ERBIJ 

Werknemer in februari 2018 1 jaar in dienst, functie s651. 

 

Situatie januari 2018 

Werknemer heeft op 01-01-2018  een uurloon van € 10,51 conform CAO. 

 

Situatie februari 2018 

Op 20 februari 2018 is werknemer 1 jaar in dienst en krijgt er een periodiek bij (één 

dienstjaar). 

 

Onderstaande gegevens zijn aangemaakt NA Beheer uurloon SGB in februari 2018: 

 

  
 

Toelichting op de velden: 

“Functie”: s651: loongroep 1  

“Periodiek”: B2: loongroep 1 met 1 dienstjaren 

“Volgende”: 20-02-2019 

“In dienst (functioneel)”: 20-02-2017 

“CAO toeslag”: --- 

“CAO Extra toeslag”:  --- 

“Uurloon 2017 10,13, CAO 10,13”: uurloon in 2017 en uurloon volgens CAO 2017 

“CAO actueel”: € 10,89 

“Historie uurloon”: hier wordt bijgehouden welke wijzigingen er zijn doorgevoerd en 

wanneer, in dit voorbeeld:  

Op 01-01-2018 werd m.b.v. CAO tabel 201801 de periodiek B1 toegepast, het uurloon is 

nu € 10,51  en dit was € 10,13. 

Op 01-02-2018 wordt een extra dienstjaar bereikt, de werknemer krijgt meer loon. 

  



Voorbeeld 6 – AFBOUW TOESLAG 

Werknemer is in januari 2018 0 jaar in dienst, functie s651. In juni is deze werknemer 

één jaar in dienst. 

 

Situatie januari 2018 

Werknemer heeft op 01-01-2018  een uurloon van € 10,51 conform CAO + CAO toeslag 

€ 1,07 (overgangsregeling). 

 

Situatie juni 2018 

Op 21 juni 2018 is werknemer 1 jaar in dienst en krijgt er een periodiek bij (één 

dienstjaar). Het uurloon is dan € 10,89 + CAO toeslag € 0,69 (overgangsregeling van € 

1,07 wordt verminderd met € 0,38 om op uurloon € 11,58 te blijven). 

 

Onderstaande gegevens zijn aangemaakt NA Beheer uurloon SGB in juni 2018: 

 

  
 

Toelichting op de velden: 

“Functie”: s651: loongroep 1  

“Periodiek”: B2: loongroep 1 met 1 dienstjaren 

“Volgende”: 21-06-2019 

“In dienst (functioneel)”: 21-06-2017 

“CAO toeslag”: --- 

“CAO Extra toeslag”:  --- 

“Uurloon 2017 10,13, CAO 10,13”: uurloon in 2017 en uurloon volgens CAO 2017 

“CAO actueel”: € 10,89 

“Historie uurloon”: hier wordt bijgehouden welke wijzigingen er zijn doorgevoerd en 

wanneer, in dit voorbeeld:  

Op 01-01-2018 werd m.b.v. CAO tabel 201801 de periodiek B1 toegepast, het uurloon is 

nu € 11,58  en dit was € 11,58, er is een toeslag van € 1,07 toegekend n.a.v. Initialisatie 

CAO 2018. 

Op 01-06-2018 wordt een extra periodiek (één dienstjaar) bereikt, de CAO toeslag wordt 

€ 0,69, omdat het uurloon nu € 10,89 is (€ 11,58 -/- € 10,89 = € 0,69). De toeslag 

wordt afgebouwd met € 0,38 (€ 1,07 -/- € 0,69). 

  



Voorbeeld 7 – WIJZIGEN FUNCTIE  

Werknemer krijgt een nieuwe functie, had functie s651 (Medewerker algemeen 

schoonmaakonderhoud I) en krijgt functie s655 (Medewerker algemeen 

schoonmaakonderhoud II). Deze nieuwe functie gaat in per 01-02-2018. De werknemer 

is op 06-03-2018 1 jaar in dienst. 

 

Situatie januari 2018 

Werknemer valt in loongroep 1 met 0 dienstjaren = € 10,51 met CAO toeslag € 1,07 

 

Situatie februari 2018 

De werknemer krijgt een nieuwe functie en komt daardoor in loongroep 2. De werknemer 

verdient dan volgens de CAO € 11,04. 

- Op tabblad 1 wordt de functie gewijzigd (er gebeurt dan NIETS op tabblad 3, 

behalve dat de functie daar ook wijzigt). 

- Start Beheer SGB uurloon, het nieuwe uurloon wordt € 11,04. Omdat deze 

werknemer al een CAO toeslag van € 1,07 toegekend heeft gekregen (in januari) 

wordt het nieuwe uurloon € 12,11 (€ 11,04 + € 1,07). 

 

LET OP: in de CAO staat (artikel 14B.5 en 14C) dat bij een CAO-loonsverhoging alleen 

het basisuurloon wordt verhoogd en de CAO toeslag niet verrekend mag worden met het 

deel dat uitstijgt boven het CAO basisuurloon. 

 

Situatie maart 2018 

De werknemer krijgt er een periodiek bij, omdat deze één jaar in dienst is. Het uurloon 

blijft € 12,11, de CAO toeslag wordt met € 0,40 verlaagd. 

 

Onderstaande gegevens zijn aangemaakt NA Beheer uurloon SGB in maart 2018: 

 

  
 

Toelichting op de velden: 

“Functie”: s655: loongroep 2  

“Periodiek”: B2: loongroep 2 met 1 dienstjaren 

“Volgende”: 06-03-2019 

“In dienst (functioneel)”: 06-03-2017 

“CAO toeslag”: € 0,67 



“CAO Extra toeslag”:  --- 

“Uurloon 2017 10,13, CAO 10,13”: uurloon in 2017 en uurloon volgens CAO 2017 

“CAO actueel”: € 11,44 

“Historie uurloon”: hier wordt bijgehouden welke wijzigingen er zijn doorgevoerd en 

wanneer, in dit voorbeeld:  

Op 01-01-2018 werd m.b.v. CAO tabel 201801 de periodiek B1 toegepast, het uurloon is 

nu € 11,58  en dit was € 11,58, er is een toeslag van € 1,07 toegekend n.a.v. Initialisatie 

CAO 2018. 

Op 01-02-2018 is de functie van de werknemer gewijzigd en hierdoor valt deze 

werknemer in loongroep 2 en krijgt een CAO verhoging € 11,58 naar € 11,04 + € 1,07 = 

€ 12,11. 

Op 01-03-2018 wordt een extra periodiek (één dienstjaar) bereikt, de CAO toeslag wordt 

€ 0,67, omdat het uurloon nu € 11,44 is (€ 12,11 -/- € 11,44 = € 0,67). De toeslag 

wordt afgebouwd met € 0,40 (€ 1,07 -/- € 0,67). 

 

 


