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ATTENTIE:

Aan de werkgevers in de Timmerindustrie.

Datum
Betreft

18 januari 2016
wijzigingen per 1 januari 2016 en nieuwe beroepencodes

Geachte werkgever,

Hierbij informeren wij u, zoals gebruikelijk, via deze STIFA circulaire over de nieuwe

CAO afspraken en prem¡es.

Premies 2016 Pensioen- en Bedrijfstakeigen Regelingen*

Totaal Werknemer Werkgever Doorbelastinq

BpfBOUW Middelloon 20,20 % 5,4722% 14,7278% 27,09o/o

Arbeidsongeschiktheids- o,1ovo 0,0350% 0,0650% 35,00%

pensioen

Maximum pensioenloon
Bodemloon/franchise

€.57.488,28
€ 12.952,16

261

0,65 %

o%

Premie dagen per jaar

Stichting Sociaalen
Werkg eìeg e n heidsfonds 

r

bpfBOUW 55-2 0%

0,65%

0%

*zie ook (www. administratienet. nl)

t Er geldt nu één premie voor de SSWT waarin opgenomen Opleiding en Ontwikkeling, Scholing- en

Werkqeleqenheid én de Collectieve Ongevallen Vezekering
,f1. ¡Jvanät 1 januari 2016 geen premie-heffing meer nodig om aan de verplichtingen te kunnen voldoen

voor deze regeling.

lndien u de loonadministratie hebt uitbesteed, zorgt u er

deze circutaire verstrekte informat¡e in het bezit komt van uw adm¡nistratie- cq.
dan s.v.p. voor dat de in

accountantskantoor.

KvK: 41'193250 IBAN: NL62 ABNA 0466 9739 34 BIC: ABNANL2A



¡tife
Vergoedingen en toeslagen per I januari 2016 (bijlage ¡l CAO)

Per 1 januari van ieder jaar worden de verschillende toeslagen op de lonen aangepast

met de stijging van de afgeleide consumentenprijsindex voor alle huishoudens van

oktober t.o.v. oktober. Alleen de toeslag EHBO/BHV wordt per 1 januari 2016 met € 0,02

verhoogd naar € 5,63. Hieronder het volledige overzicht van de vergoedingen:

Nieuwe beroepencodes
APG voert per 1 januari2016 een nieuwe systematiek in voor het aanleveren van uw

premies en gegevens t.w. "PRINS'. Eén van de wijzigingen betreft een nieuwe

beroepencodetabel voor de cao Timmerindustrie. ln de Levering Premie en Gegevens

(LPG) geeft u met deze codes voortaan aan in welke functiefamilie de functie van de

werknemer is ingedeeld. Er geldt een overgangsperiode tot 1 juli 2Q16. hierna zullen de

oude beroepencodes verdwijnen.
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Voor- en afmontage

jeugd 16 tot en met 2L jaar tijdens vakopleiding BBL

jeugd 16 tot en met 22 jaar zonder vakopleiding

Directeur

(adj.) Directeur
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763
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76t
760
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753

752

75t
77t

772

800

804

Beroepencode

2

EHBO / BHV en oereedschapsverqoedinq (art.34)
- EHBO / BHV toeslag € 5,63 Per week
- gereedschapsvergoeding € 0,54 per dag

Reiskosten werk-werkverkeer (art. 36 lid 2) (onoewijziqd)

- rijwiel € 0,05 Per km

- bromfiets € 0,10 Per km
- motor €0,32 Per km
- auto € 0,32 Per km

(was € 5,61)
(ongewijzigd)



Toelichtinq
De CAO Timmerindustrie (artikel 23) bepaalt dat de werkgever de werknemer schriftelijk

bericht welke functie hij/zij uitoefent en in welke functiefamilie (en functiegroep) deze

functie valt. ledere functie behoort bij een functiefamilie, bijvoorbeeld:
- afmonteerder hoort bij de functiefamilie Voor- en Afmontage,
- afkorter hoort bij de functiefamilie Houtbewerking,
- receptioniste hoort bij de functiefamilie Algemene Ondersteuning.

De indeling verloopt volgens het functiesysteem CATS@; zoals beschreven in het

handboek Functiesysteem voor de Timmerindustrie en de handboeken Loonsysteem,

Gesprekkensysteem en de Functiewijzer (www.stifa.nl onder'download'). U kunt een

gratis setje handboeken bestellen via info@stifa.nl. Voor vragen kunt u ook contact

opnemen met de Stifa 035 - 694 70 38.

Publicaties van de CAO teksten
De tekst van beide CAO's is uitgegeven in een boekje. Wilt u deze ontvangen, dan kunt

u € 30,= overmaken op onze bankrekening IBAN: NL62 ABNA 0466 97 39 34 t.n.v. van

Stifa. Vermeld hierbij uw adresgegevens en "CAO 2015-2017'. Elk volgend exemplaar

kost € 15,=. (Leden van de NBvT hebben het CAO boekje inmiddels gratis ontvangen).

Met vriendelijke groet
ng Fondsen Administratie

C. Reinewald


