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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- c.q.
accountantskantoor.
Aan de werkgevers in de Timmerindustrie.

Datum
Betreft

: 31 oktober 2016
: cao informatie – tussentijdse wijzigingen

Geachte werkgever,

Hierbij informeren wij u graag over tussentijds gewijzigde cao artikelen.
Tussentijdse wijzigingen in de cao Timmerindustrie en de cao SWT.
Recentelijk zijn beide cao teksten geactualiseerd o.a. in verband met de nieuwe
wettelijke bepalingen (Wet Werk en Zekerheid, Wet werken na de AOW-gerechtigde
leeftijd en Wet Arbeid en Zorg). Daarnaast zijn er twee nieuwe reglementen opgesteld:
t.w. het Reglement Geschillen en het Reglement Naleving (resp. Bijlage D en E in de cao
SWT).
Per 1 juli 2016 hebben werknemers die theoretisch onderwijs volgen binnen de normale
werktijd, opnieuw recht op volledige loondoorbetaling (art. 20 lid 3a). (Hiermee vervalt de
tijdelijke crisismaatregel over de niet-doorbetaalde schooldag).
Gelijktijdig is op deze wijzigingen een algemeen verbindend verklaring aangevraagd bij
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Publicaties van de cao teksten
Er zal geen nieuw boekje worden gedrukt, Wij sturen u hierbij de gewijzigde teksten;
zowel twee overzichten van de wijzigingen als ook de aangepaste artikelen. De volledige
cao teksten zijn geplaatst op www.stifa.nl.
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Cao boekje
De tekst van beide cao’s werd in 2015 uitgegeven in een boekje. In deze versie zijn
bovenstaande tussentijdse wijzigingen dus niet opgenomen. Heeft u dit boekje nog niet
en wilt u deze alsnog ontvangen, dan kunt u € 15 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 € 7,50. (Leden van de NBvT ontvangen
het cao boekje altijd gratis)
Cao onderhandelingen
De cao partijen Timmerindustrie; de NBvT, FNV en CNV Vakmensen.nl starten medio
december 2016 met nieuwe onderhandelingen.

Met vriendelijke groet
Stichting Fondsen Administratie

Mevrouw L.C. Reinewald

Bijlagen:
Cao Timmerindustrie 1 januari 2015 tot en met 31 maart 2017:
- Overzicht van de tussentijdse wijzigingen
- Gewijzigde artikelen
Cao SWT 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018:
- Overzicht van de tussentijdse wijzigingen
- Gewijzigde artikelen
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