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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  : 15 januari 2019  
Betreft  : premie en cao wijzigingen per 1 januari 2019   
 
    
                                                                 
Geachte werkgever, 
 
Hierbij informeren wij u, zoals gebruikelijk, over de premies 2019 en verdere cao 
aanpassingen.  
 
Premies 2019  Pensioen- en Bedrijfstakeigen Regelingen1 
 
   Totaal Werknemer 

 
Werkgever Doorbelasting 

 
 

bpfBOUW Middelloon 20,20 %   5,4722%    14,7278%    27,09% 
     
     
Arbeidsongeschiktheids- 
pensioen 
 
Maximum pensioenloon  

  0,10%   
 
 
€ 60.849,58 
 

  0,0350% 
 
 
 

     0,0650%         35,00% 

Bodemloon/franchise  € 13.784,96 
 

 
 

 
 

 

Premie dagen per jaar    261      
     
Stichting Sociaal en  
Werkgelegenheids-
fonds 

   0,95 %       -       0,95%     - 

 
bpfBOUW 55-  2 

 
   0% 

 
    0% 

 
      0% 

 
 

 

                                                           
1 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  
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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 vinden onderstaande verhogingen plaats:  
 
EHBO / BHV en gereedschapsvergoeding (artt.35 en 34) 
- EHBO / BHV toeslag     € 5,83 per week (was € 5,73) 
- gereedschapsvergoeding    € 0,56 per dag  (was € 0,55) 
 
 
Volledigheidshalve: 
Reiskosten werk-werkverkeer (art. 36 lid 2) 
- rijwiel       € 0,05 per km          (ongewijzigd) 
- bromfiets                                                                 € 0,10 per km        (ongewijzigd) 
- motor        € 0,36 per km       (was € 0,35) 
- auto        € 0,36 per km        (was € 0,35) 
 
Geboorteverlof per 1 januari 2019 
Door de invoering van de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) (per 1 januari 
2019) kent de cao Timmerindustrie een recht toe op geboorteverlof met volledige 
loondoorbetaling van eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. Hiermee vervallen de eerdere 
regels van het kraamverlof op grond van de Wet Arbeid en Zorg (en cao art. 50 lid 7). 
Deze wijziging, en overige uit de WIEG voortkomende wijzigingen zullen bij de eerst- 
volgende cao redactie worden geactualiseerd. 
 
Publicaties van de cao teksten 
De tekst van de cao Timmerindustrie 1 april 2018 t/m 31 maart 2019 is alleen digitaal 
gepubliceerd. U kunt deze vinden op www.stifa.nl onder “downloads”. Er is geen boekje 
uitgegeven. De tekst van de cao SWT 1 april 2017 tot en met 31 maart 2022 staat nog 
wel in het cao boekje vanaf 1 april 2017.  
 
Wilt u dit boekje alsnog ontvangen, dan kunt u een email sturen aan info@stifa.nl.  
 
 
Met vriendelijke groet  
Stichting Fondsen Administratie 
  
 
Mevrouw L.C. Reinewald 
 

http://www.stifa.nl/

