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ATTENTIE:
Indien u de loonadministratie hebt uitbesteed, zorgt u er dan s.v.p. voor dat de in
deze circulaire verstrekte informatie in het bezit komt van uw administratie- cq.
accountantskantoor.
Aan de werkgevers in de Timmerindustrie.
Datum
Betreft

:11 januari 2018
: wijzigingen per 1 januari 2018

Geachte werkgever,
Hierbij informeren wij u, zoals gebruikelijk, over de premies 2018 en verdere cao
aanpassingen.
Premies 2018 Pensioen- en Bedrijfstakeigen Regelingen1
Totaal
bpfBOUW Middelloon

20,20 %

Arbeidsongeschiktheidspensioen

0,10%

Maximum pensioenloon

€ 59.378,53

Bodemloon/franchise

€ 13.343,36

Premie dagen per jaar

261

Stichting Sociaal en
Werkgelegenheidsfonds

0,95 %

bpfBOUW 55-

2

0%

1

Werknemer
5,4722%

0,0350%

-

0%

Werkgever

Doorbelasting

14,7278%

27,09%

0,0650%

35,00%

0,95%

0%

De (voorlopige) premies en rekenregels zijn altijd ultimo december te raadplegen via
www.administratienet.nl
2
Er is met ingang van 1 januari 2016 geen premieheffing meer voor dit fonds
KvK: 41193250 IBAN: NL62 ABNA 0466 9739 34 BIC: ABNA NL2A

-

Actueel overzicht vergoedingen en toeslagen (bijlage II 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. Door deze indexatie worden de EHBO/BHV en de
gereedschapsvergoeding zoals onderstaand verhoogd:
EHBO / BHV en gereedschapsvergoeding (artt.35 en 34)
- EHBO / BHV toeslag
€ 5,73 per week
- gereedschapsvergoeding
€ 0,55 per dag

(was € 5,65)
(was € 0,54)

Volledigheidshalve:
Reiskosten werk-werkverkeer (art. 36 lid 2)*
- rijwiel
- bromfiets
- motor
- auto

€ 0,05 per km
€ 0,10 per km
€ 0,35 per km
€ 0,35 per km

(ongewijzigd)
(ongewijzigd)
(ongewijzigd)
(ongewijzigd)

*vanaf cao 2017/2018 geldt dat indien de berekening in een jaar niet direct leidt tot een aanpassing, dat de uitkomst
telkens opgeteld wordt bij toekomstige uitkomsten, zodanig dat dit op enig moment wél leidt tot een positieve aanpassing.

Publicaties van de cao teksten
De tekst van beide cao’s is inmiddels uitgegeven in een boekje. Wilt u dit boekje alsnog
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
2017-2018”. Elk volgend exemplaar kost € 15,=. (Leden van de NBvT hebben het cao boekje
gratis ontvangen). De teksten worden ook gepubliceerd op www.stifa.nl

Met vriendelijke groet
Stichting Fondsen Administratie

Mevrouw L.C. Reinewald
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