
Toelichting 

November 2014: CBS verlegt peiljaar van 2000 naar 2010 
In november 2014 heeft het CBS het peiljaar voor de index van cao-lonen verlegd van 2000 naar 
2010. Bij die peiljaarverlegging zijn ook inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Er zijn cao’s aan de 
index toegevoegd en het relatieve gewicht van de cao’s is aangepast aan de hand van actuele 
aantallen werknemers per cao. De index met peiljaar 2010 = 100 wijkt daarom inhoudelijk af van 
de index met peiljaar 2000 = 100. 

Uitgaan van eerst-gepubliceerde cijfers sinds oktober 2004 
Volgens het Schattingsbesluit (Stb. 2004, 434) moeten we vanaf 1 oktober 2004 uitgaan van de 
door het CBS eerst-gepubliceerde indexcijfers van de cao-lonen per uur inclusief bijzondere 
beloningen. Over periode waarover het CBS de index met peiljaar 2010 is 100 niet heeft 
gepubliceerd (eerst-gepubliceerde cijfers), moet UWV daarom uitgaan van de index met peiljaar 
2000 = 100. Over perioden na november 2014 is de index met peiljaar 2000 = 100 niet meer 
gepubliceerd door het CBS. 

Dit betekent voor UWV dat bij indexeringen over perioden voor november 2014 de index met 
peiljaar 2000 = 100 geldt, en bij perioden na november 2014 de index met peiljaar 2010 = 100. 
Over de maand november 2014 zelf kan naar al naar gelang de situatie een van beide indexen 
worden gehanteerd. 

Extra berekening voor periodes die doorlopen over november 2014  
Bij indexeringen over een periode die begint voor november 2014 en eindigt na die maand is een 
extra bewerking met een ‘tussenmaatmaninkomen’ nodig. 

Berekening met tussenmaatmaninkomen 
Wanneer een indexering loopt over een periode die zowel voor als na november 2014 ligt, moeten 
we het maatmaninkomen in die maand november 2014 berekenen als een soort 
tussenmaatmaninkomen. Eerst moet geïndexeerd worden over de periode tot november 2014 met 
de index 2000 = 100. De periode vanaf november 2014 berekenen we met de index 2010 = 100. 
Omdat het hier niet om een eindberekening gaat, wordt het bedrag van het 
tussenmaatmaninkomen niet afgerond. 

Omrekening bij peiljaarverlegging van 1990 naar 2000 
In 2003 heeft het CBS het peiljaar verlegd van 1990 naar 2000. Destijds is gekozen voor een 
omrekening met een factor. Destijds gold echter nog niet de regel dat uitgegaan moet worden van 
de eerst-gepubliceerde indexcijfers. Een en ander is hier beschreven. Ook bij de verlegging van 
peiljaar van 2000 naar 2010 zou een omrekening met een factor mogelijk zijn geweest. De 
indexering zou in dit geval echter onvoldoende transparant zijn. 

Tabel vanaf januari 1967: omrekening naar 2010 = 100Open de excel-(omreken)tabel voor 
indexcijfers per maand vanaf januari 1967, inclusief omrekening naar 2010 = 100. 

Correcties voor oude indexcijfers: 
In de periode vóór 10 augustus 1994 werd het maatmaninkomen niet geïndexeerd, maar 
geactualiseerd. Incidenteel kun je dat nog tegenkomen.  

Maatmanloonberekeningen laatste vaststelling vóór 10-8-94 
Voor de op 10 augustus 1994 reeds 'lopende' gevallen wordt bij een herbeoordeling nà 10 augustus 
1994, voor de indexering uitgegaan van het maatmanloon of - inkomen zoals dat laatstelijk voor 
10 augustus 1994 is vastgesteld. Als vaststellingsmoment geldt daarbij de datum waarop de 
laatste beslissing over arbeidsongeschiktheid (ook een beslissing die inhoudt, dat belanghebbende 
onveranderd in een bepaalde mate arbeidsongeschikt is) is geëffectueerd.  

Het kan daarbij voorkomen, dat er sinds einde wachttijd geen enkele 
arbeidsongeschiktheidsvaststelling of ‑herziening meer is geweest. In zo'n geval moet het 
maatmanloon of -inkomen alsnog vanaf datum einde wachttijd worden geïndexeerd. 
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Het kan ook voorkomen, dat er na einde wachttijd wel sprake is geweest van een herbeoordeling 
van de mate van arbeidsongeschiktheid (ook al leidde dat niet feitelijk tot een ander 
arbeidsongeschiktheidspercentage), maar dat daarbij geen nieuwe vaststelling van het 
maatmanloon of - inkomen plaatsgevonden heeft. Dat verzuim moet eerst worden gecorrigeerd. 
Hierbij wordt bij loontrekkenden de voorheen gebruikelijke methode gehanteerd van “actualisering 
van het maatmanloon” tot de datum, waarop de arbeidsongeschiktheid voor het laatst is 
vastgesteld. Met “het laatst is vastgesteld” wordt in dit kader niet bedoeld de datum van het 
onderzoek of de rapportage, maar de datum per wanneer de beslissing die uit dat onderzoek 
voortvloeide is geëffectueerd.  

De voorheen geldende wijze hield in, dat via een onderzoek bij de laatste werkgever vastgesteld 
moest worden hoe de bij de eerdere bepaling van het maatmanloon in aanmerking genomen 
elementen op het te beoordelen moment zouden zijn gewaardeerd in geld. 

Periodieken etc. worden daarbij niet - tenzij de betrokkene daarom uitdrukkelijk vraagt - 
meegenomen. Als er geen inlichtingen meer te achterhalen zijn bij de oude werkgever, kan de 
verhoging met de CBS-index voor de desbetreffende bedrijfstak plaatsvinden. 

Brutering OHT per 1-1-2001 niet in tabel: zelf omrekenen 
In de tabel is niet opgenomen dat per 1 januari 2001 de overhevelingstoeslag is gebruteerd. Als 
gevolg daarvan moet je voor die datum handmatig het maandloon berekenen en dat verhogen met 
1,9% ( maar maximaal HFL 1745, - per jaar). NB: het gaat hier alleen om loon, voor 
maatmaninkomen gebaseerd op winst gold de overhevelingstoeslag niet.  

Omrekenen guldens naar euro 
Per 1 januari 2002 is de gulden (HFL) omgezet naar de Euro. Het bedrag in HFL moet per die 
datum gedeeld worden door 2,20371 om tot het bedrag in Euro te komen. 

Voor 1-10-2004: indexcijfers werden bijgesteld 
Bij indexeringen voor 1 oktober 2004 werd gerekend met het meest actuele indexcijfer dat op het 
moment van de berekening van het maatmaninkomen bekend was. Soms zal daardoor in de 
rapportage van de arbeidsdeskundige met een ander indexcijfer gerekend zijn dan in de tabel 
staat. In beginsel gaan we er vanuit dat destijds op de juiste wijze is geïndexeerd en rekenen we 
dus verder met de uitkomst van die berekening. 




