
	

	

AKKOORD 

Cao voor de Timmerindustrie 
  

1 april 2017 tot en met 31 maart 2018 
 
 
Cao Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie 

1 april 2017 tot en met 31 maart 2022  

 

Tussen de ondergetekenden: 

De Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie, gevestigd te Bussum 

en  

FNV, gevestigd te Amsterdam 

CNV Vakmensen, gevestigd te Utrecht 

is op 10 april 2017 per mail onderstaand akkoord bekrachtigd. 

 

 

Looptijden 
De looptijd van de Cao voor de Timmerindustrie is van 1 april 2017 tot en met 31 maart 
2018. 
De looptijd van de Cao Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie (Cao SWT) 
wordt verlengd met de maximale termijn en loopt aldus tot en met 31 maart 2022. 
 
Loon 
Wijziging lonen (art. 29) 
De lonen (cao en daadwerkelijke lonen) worden als volgt verhoogd: 
- op 1 mei 2017 met 0,75% 
- op 1 oktober 2017 met 1,00% 
 
Jeugdlonen 16- en 17 jarigen tijdens vakopleiding (Bijlage I Loontabellen Garantielonen)  
In de tabel jeugdtreden “tijdens vakopleiding BBL” vervallen de loonschalen voor de 16- en 
17 jarigen. De laagste regel gaat per 1 september 2017 gelden voor de werknemers “tot en 
met 18 jaar “ tijdens vakopleiding BBL. (De jeugdtreden voor de 16- en 17 jarigen zonder 
vakopleiding blijven ongewijzigd bestaan)  
Cao partijen willen de branche extra aantrekkelijk maken voor jeugdigen die (verdere) 
vakopleiding willen volgen. Naast bovenstaande aanpassing in het loonsysteem, zal de 
SSWT deze opleidingsdeelname binnen de branche extra stimuleren. 
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Vergoeding overwerk (artikel 32 de leden 1 en 4) 
De tekst van de overwerkregeling wordt als volgt aangepast : 
 
T.a.v. lid 1: 
“1 Voor overwerk ontvangt de werknemer een vergoeding in 

- vrije tijd, gelijk aan de duur van het overwerk,  
óf 
- uitbetaling, gelijk aan de duur van het overwerk en een toeslag. 

Vervangende tijd zal worden opgenomen indien de werkzaamheden dat toelaten, een en 
ander ter beoordeling van de werkgever. De toeslag is omschreven in bijlage II.” 

Lid 4 : Vervallen.  
 
ATV uren  
Per jaar kan de werknemer aan zijn werkgever ATV- uren verkopen. Hierbij geldt: 
- dat er sprake is van vrijwilligheid  
- de eerste 52,5 ATV-uren, bij een werkweek van 37,5 uur, mogen niet verkocht worden. 
- een toeslag van 25% over de bruto waarde van deze uren. 
- een jaarlijks maximum van 115 ATV-uren (bij een 40-urige werkweek) 
- werknemer en werkgever leggen voorafgaand aan het kalenderjaar en telkens per nieuw 

jaar hun afspraken schriftelijk vast.  
 
Alleen bij de invoering van deze nieuwe afspraak zal voor 2017 gelden dat werknemer en 
werkgever deze afspraak uiterlijk op 1 juni 2017 moeten overeengekomen zijn. 
 

 
 
Tijdelijke aanpassing van de wekelijkse arbeidsduur (de “flex-regeling”) 
(art. 17 De arbeidsduur lid 1 b.)  
Er wordt een maximum gesteld aan het aantal min-uren, t.w. maximaal 120 uren per jaar. 
Daarnaast vindt een alleen verrekening van het aantal min-uren bij beëindiging van het 
dienstverband ingeval van verwijtbaar ontslag van de werknemer.  
(De bestaande tekst wordt hierop aangepast) 
 
Reiskostentabel (art 36) woon-werkverkeer 
Lid 1 b wordt als volgt tekstueel aangepast: 
 
“Voor de afstand enkele reis, ongeacht welk vervoersmiddel wordt gekozen, tussen de 
woning en de werkplek geldt onderstaande tabel reiskostenvergoeding: 

Afstand enkele reis Reiskostenvergoeding 
- in euro en  
- per gewerkte dag 

  0 – 10 km 1,00 
10 – 15 km 3,80 
15 – 20 km 5,70 
20 – 25 km 7,60 
> 25 km 9,50               ” 
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Vervolg Reiskosten (art. 36) 
 

Werk-werkverkeer (lid 2 en Bijlage II) 
De vergoeding voor het gebruik van de eigen auto/motor wordt per 1 april 2017 verhoogd 
naar € 0,35 per km. 

 
Daarnaast wordt de tekst van lid 4 als volgt aangepast: 
“De in lid 2 bedoelde vergoedingen worden jaarlijks per 1 januari aangepast met de stijging 
van de afgeleide consumentenprijsindex voor alle huishoudens van oktober van enig jaar ten 
opzichte van oktober van het daaraan voorafgaand jaar. Mocht deze berekening in een jaar 
echter niet direct leiden tot een aanpassing, dan wordt de uitkomst telkens opgeteld bij 
toekomstige uitkomsten, zodanig dat deze op enig moment wel leidt tot een positieve 
aanpassing”.  
 

 
Contributiebetaling (art. 22 lid 9) 
De werknemer kan voor de vergoeding van zijn vakbondscontributie in eerste instantie een 
beroep doen op een eventuele ruimte in de werkkostenregeling van zijn werkgever. Is dit niet 
mogelijk, dan geldt ongewijzigd eenmaal per jaar een vergoeding van € 50,- netto. 
(De tekst van het artikel zal hierop worden aangepast) 

 

 
 

Protocol afspraken 
 

Automatische stijging van de AOW leeftijd en flexibele AOW 
Cao partijen in de Timmerindustrie zullen -daar waar het kan- zich actief laten horen in de 
politiek tégen een automatische stijging van de AOW leeftijd voor de mensen in zware 
beroepen en/of degenen die werken in ploegendiensten; en zich actief laten horen in de 
politiek vóór een flexibelere AOW ingangsdatum voor deze groep (zonder eventuele 
kortingen op de AOW) 

 
Generatiepact en duurzame inzetbaarheid 
Cao partijen spreken af in de komende looptijd gezamenlijk onderzoek te doen om een 
collectieve regeling te ontwerpen voor een Generatie pact afspraak in combinatie met 
duurzame inzetbaarheid. Uitgangspunten en doel van het Generatiepact is: oudere 
werknemers kunnen minder gaan werken, krijgen daarvoor een gedeeltelijke financiële 
compensatie en hierdoor ontstaat ruimte om jongere werknemers aan te trekken 
Naast bovengenoemde inspanningsverplichting spreken cao partijen af dat zij hiertoe vóór 1 
april 2018 schriftelijk voorstellen zullen formuleren en deze paritair zullen inbrengen in de 
cao onderhandelingen voor een nieuwe cao.  

 
Onderzoek oorzaken geldzorgproblematiek 
De mogelijke invloed van geldzorgen op het ziekteverzuim en veiligheid op de werkvloer 
binnen de Timmerindustrie worden onderzocht. Afhankelijk van de uitkomsten van dit 
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onderzoek, wensen cao partijen daarna verder met elkaar in contact te treden over een 
mogelijk vervolgproject.  
 
Pensioenopbouw voor uitzendkrachten 
Er zal worden onderzocht of het mogelijk is dat ook voor de uitzendkrachten pensioen kan 
worden opgebouwd bij bpfBOUW. 
 
Collectieve ongevallenverzekering (cao SWT bijlage 6 Reglement Voorziening bij ongeval) 
De cao partijen zijn het erover eens dat de huidige uitkeringsbedragen met ingang van de 
nieuwe vervaldatum van de polis (1 mei 2017) moeten worden verhoogd. Hierover loopt nu 
het offerte traject waarbij als uitgangspunt een bedrag van € 50.000 bij overlijden zou 
moeten gelden. Nadat de nieuwe (verhoogde) uitkeringsbedragen definitief zijn afgesproken 
en ingegaan, zal daarna gelden dat de uitkeringsbedragen jaarlijks, per vervaldatum van de 
polis, automatisch worden geïndexeerd met de in de cao afgesproken loonstijgingen. 

 

Ondergetekenden: 

NBvT, J.A. Zwaanenburg  

FNV, J.G. Crombeen  

CNV Vakmensen, A.J. van Oort 


