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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  :  28 december 2020  
Betreft  : -Nieuwe cao voor de Timmerindustrie en 
                         -Premies en vergoedingen per 1 januari 2021                 
                                                                 
Geachte werkgever, 
 
Hierbij informeren wij u graag over de nieuwe cao afspraken. Ook kunnen wij u, zoals 
gebruikelijk, de nieuwe premies en vergoedingen per 1 januari 2021 berichten. 
 
Onderhandelingsresultaat Cao voor de Timmerindustrie 
De cao voor de Timmerindustrie liep af op 31 juli 2020. Cao partijen hebben op 22 
december 2020 hun onderhandelingsresultaat bekrachtigd voor een nieuwe cao voor de 
Timmerindustrie met een looptijd van 1 augustus 2020 tot en met 30 november 2021.1  
Alle nieuwe afspraken leest u in bijgaand onderhandelingsresultaat. 
 
Cao Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie (cao SWT) 
Vorige week ontving u bericht over de fusie van de Stichting Sociaal en 
Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie (SSWT), de Stichting Fondsenadministratie 
(STIFA) en de Stichting Houtdatwerkt. De SSWT, zal als verkrijgende stichting, alle 
rechten en plichten van de verdwijnende stichtingen STIFA en Houtdatwerkt overnemen 
per 1 januari 2021. Om deze reden wordt de tekst van de cao SWT op enkele punten 
tussentijds aangepast. De looptijd van de cao SWT blijft onveranderd 1 april 2019 t/m 31 
maart 2024.  
 
Publicaties van de cao teksten  
De nieuwe teksten van de cao voor de Timmerindustrie 1 augustus 2020 t/m 30 
november 2021 en de cao SWT 1 april 2019 t/m 31 maart 2024 zullen beschikbaar 
komen op www.sswt.nl. 
De tekst van de PAWW verzamel cao Sector Bouw, sector 3 – No. 05, 1 oktober 2019 
t/m 30 september 2022 kunt u downloaden op  
http://www.sswt.nl/download/verzamelcao-paww-3_05.pdf 
 

 
1Naast de cao voor de Timmerindustrie (waarin de arbeidsvoorwaarden) bestaan ook de cao SWT (Sociaal 
en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie, waarin de bedrijfstakeigen regelingen) en de cao PAWW 
(Private Aanvulling WW&WGA). De cao PAWW kent een (ongewijzigde) looptijd t.w. van 1 oktober 2019 tot 
en met 30 september 2022) 
 

http://www.sswt.nl/
http://www.sswt.nl/download/verzamelcao-paww-3_05.pdf
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Premies 2021 Pensioen- en Bedrijfstakeigen Regelingen2 
 
   Totaal Werknemer 

 
Werkgever 

bpfBOUW Middelloon 25,00  %   7,5514 %  17,4486 % 
    
    
Arbeidsongeschiktheids- 
pensioen 
 
Maximum pensioenloon  

  0,15%   
 
 
€ 63.854,86 
 

  0,0525 % 
 
 
 

   0,0975%      

Bodemloon/franchise  € 14.544,00 
 

 
 

 
 

Premie dagen per jaar 261   
    
Stichting Sociaal en  
Werkgelegenheids-
fonds 

   1,10 %       -       1,10% 

 
Cao PAWW (3e WW jr) 

 
   0,40%3 

 
0,40% 

 
       -          

 
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 (art.35 en 34) 
- EHBO / BHV toeslag     € 6,00 per week (was € 5,93) 
- gereedschapsvergoeding    € 0,58 per dag  (was € 0,57) 
 
 
Reiskosten werk-werkverkeer (art. 36 lid 2) 
- rijwiel       € 0,05 per km          (ongewijzigd) 
- bromfiets                                                                 € 0,11 per km        (was € 0,10 ) 
- motor        € 0,37 per km       (ongewijzigd) 
- auto        € 0,37 per km        (ongewijzigd) 
 
Met vriendelijke groet,  
Stichting Fondsen Administratie Timmerindustrie 
  
Lydia Reinewald 
Secretaris cao-partijen 
  
 
Bijlage: onderhandelingsresultaat cao voor de Timmerindustrie 

 
2 De (voorlopige) premies en rekenregels zijn altijd ultimo december te raadplegen via 
https://www.bpfbouw.nl/werkgevers/pensioenadministratie/ 
 
3 het premiepercentage PAWW is, in tegenstelling tot het aanvankelijke bijdrage pad, toch niet verhoogd 
naar 0,50% maar gesteld op 0,40%. 

https://www.bpfbouw.nl/werkgevers/pensioenadministratie/

