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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  :    3 januari 2023 
Betreft  :    Premies en vergoedingen per 1 januari 2023  en nieuwe cao afspraken              

                                                                 
 
 
 
Geachte werkgever, 
 
 
Hierbij berichten wij u over nieuwe cao-afspraken.  
 

1. Aanvullende cao-afspraken op de lopende cao Timmerindustrie 1 december 
2021 – 1 maart 2024. 

 
 

Werkgeversorganisatie NBvT en de vakbonden FNV en CNV Vakmensen hebben 30 

november 2022 afgesproken om iets extra’s te doen voor de werknemers in de 

Timmerindustrie. Deze aanvulling van het loon sluit aan op wat de overheid doet en wat 

eerder in de cao voor de Timmerindustrie is afgesproken.  

Samenvatting van de afspraak: 
1. Werknemers* ontvangen in juni 2023 een eenmalige bruto uitkering van € 350,00; 

2. Werknemers* ontvangen in oktober 2023 een eenmalige uitkering van bruto € 350,00; 

3. Parttime werknemers ontvangen deze uitkeringen naar rato van de omvang van het 

dienstverband; 

4. De uitkering wordt betaald aan de werknemer die in dienst is op de eerste dag van de 

maand waarin de uitkering wordt gedaan; 

 
*Ook uitzendkrachten ontvangen deze uitkering. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vervolg cao circulaire d.d. 3 januari 2023                                   
 

 

 

 

   

2 

 
2. De nieuwe premies en vergoedingen per 1 januari 2023 
 

Premies 2023 Pensioen- en Bedrijfstakeigen Regelingen1 

 
   Totaal Werknemer 

 
Werkgever 

bpfBOUW Middelloon 25,80%  7,9514%  17,8486% 

    

    

Arbeidsongeschiktheids- 

pensioen 

 

Maximum pensioenloon  

  0,15%   

 

 

€ 68.005,40 

 

  0,0525% 

 

 

 

   0,0975%      

Bodemloon/franchise  € 16.322,00 

 

 

 

 

 

Premie dagen per jaar 260   

    

Stichting Sociaal en  

Werkgelegenheids-

fonds 

   1,30%       -       1,30% 

 

Cao PAWW (reparatie 

WW/WGA) 

 

0,15% 

 

0,15% 

 

       -          

 
 
3. 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 aanpassingen plaats:  

 

 BHV en gereedschapsvergoeding (art.35 en 34) 
- BHV toeslag      € 7,25 per week (was € 6,20) 
- gereedschapsvergoeding    € 0,70 per dag  (was € 0,60) 
 

 

Reiskosten werk-werkverkeer (art. 36 lid 2) 
- rijwiel       € 0,06 per km          (was € 0,05) 
- bromfiets                                                                 € 0,13 per km        (was € 0,11) 
- motor        € 0,46 per km       (was € 0,39) 
- auto        € 0,46 per km        (was € 0,39) 
 

 
 
 
 
 
 

 
1  De (voorlopige) premies en rekenregels zijn altijd ultimo december te raadplegen via 

www.bpfbouw.nl/werkgevers/pensioenadministratie/rekenregels-en-beroepencodes/rekenregels-en-
beroepencodes   
 
 
 

http://www.bpfbouw.nl/werkgevers/pensioenadministratie/rekenregels-en-beroepencodes/rekenregels-en-beroepencodes-2022.aspx
http://www.bpfbouw.nl/werkgevers/pensioenadministratie/rekenregels-en-beroepencodes/rekenregels-en-beroepencodes-2022.aspx
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4.Nieuwe afspraak Artikel 58 (vergoeding bij schade) 
 
Nieuw lid 3. Medische kosten bedrijfsongeval 
 
Inmiddels stelden cao partijen een nieuwe afspraak vast, welke voorziet in een 
vergoedingsrecht van de werknemer van (een deel van) het eigen risico van zijn 
ziektekostenverzekering als hij medische kosten maakt vanwege een bedrijfsongeval. 
 

Artikel 58 lid 3. Medische kosten bedrijfsongeval 
 
a. Medische kosten als gevolg van een bedrijfsongeval, dat niet is ontstaan door opzet of bewuste 
roekeloosheid van de werknemer, worden door de werkgever vergoed tot een bedrag van het wettelijk 
verplichte eigen risico. Als zich een dergelijk bedrijfsongeval heeft voorgedaan, meldt de werknemer dit zo 
spoedig mogelijk aan de werkgever.  
b. Het voor rekening van de medewerker komende eigen risico ten gevolge van het bedrijfsongeval kan, 
voorzien van een overzicht van de zorgverzekeraar, bij de werkgever worden gedeclareerd. Uit dit overzicht 
blijkt welke bedragen in mindering worden gebracht op het eigen risico die direct gelieerd zijn aan het 
bedrijfsongeval.  
c. Wanneer in dat jaar het eigen risico reeds is voldaan vanwege zorgkosten die niet tot de onder de 
hierboven genoemde declarabele kosten behoren, kunnen - wanneer zich later in dit jaar alsnog een 
bedrijfsgeval voordoet - geen kosten meer op grond van deze vergoedingsregeling worden gedeclareerd. 
d. Ter declaratie dienen als bijlagen fotokopieën te worden overlegd van facturen en een specificatie van de 
zorgverzekeraar van het (nog resterende) wettelijk eigen risico. 
e. Goedgekeurde aanvragen worden door de werkgever als reguliere declaratie op het bankrekeningnummer 
van de betreffende werknemer gestort. 

 
 
5. Nieuw polisnummer Collectieve Ongevallen Verzekering en nieuwe 
verzekeringsvoorwaarden. 
 
Vanaf 1 mei 2022 gelden nieuwe (uitgebreidere) polisvoorwaarden2. Deze kunt u 
downloaden https://www.sswt.nl/download/avw-collectieve-ongevallenverzekering.pdf 
Doet uw werknemer een beroep op deze collectieve ongevallenverzekering, vergeet u 
dan niet het nieuwe polisnummer DL281360 te vermelden. Ook de contactgegevens van 
onze contactpersonen zijn geactualiseerd (zie hieronder). 
 

 
Voor schademeldingen (zowel overlijden (binnen 48 uur) als een ongeval) dient u contact op te nemen met 
de assurantie adviseur: 

AON, Health & Benefits 

Postbus 3234 
4800 DE Breda 
Telefoon: 020 - 430 50 80 
Email: helga.awad-mulder@aon.nl 
Te vermelden polisnummer: DL281360 
Voor contact en overige vragen over een melding 
de heer Jean-Paul de Groot tel. 020 - 430 50 80 
jean-paul.de.groot@aon.nl / helga.awad-mulder@aon.nl 
(De verzekeraar is Hienfeld) 

 
 
 
 

 
2 (In de gedrukte en in de digitale cao teksten staan nog de oude gegevens van de voorgaande polis. Deze 

tekst zal worden aangepast) 

 

https://www.sswt.nl/download/avw-collectieve-ongevallenverzekering.pdf
mailto:helga.awad-mulder@aon.nl
mailto:jean-paul.de.groot@aon.nl
mailto:helga.awad-mulder@aon.nl
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6. Nieuwe statuten Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie en 
Stichting Vakraad voor de Timmerindustrie  
 
In verband met de wet Wijziging Bestuur en Toezicht Rechtspersonen zijn de statuten 
van de Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie en van de Stichting 
Vakraad voor de Timmerindustrie aangepast. U vindt deze op 
https://www.sswt.nl/download/statuten-stichting-sociaal-en-werkgelegenheidsfonds-
timmerindustrie-2022.pdf 
en 
https://www.sswt.nl/download/statuten-stichting-vakraad-voor-de-timmerindustrie-
2022.pdf 
 
 
 
 

Met vriendelijke groet,  

Stichting Vakraad voor de Timmerindustrie 

 

 

 

Lydia Reinewald 

Secretaris cao partijen 

 

 

 

 

https://www.sswt.nl/download/statuten-stichting-sociaal-en-werkgelegenheidsfonds-timmerindustrie-2022.pdf
https://www.sswt.nl/download/statuten-stichting-sociaal-en-werkgelegenheidsfonds-timmerindustrie-2022.pdf
https://www.sswt.nl/download/statuten-stichting-vakraad-voor-de-timmerindustrie-2022.pdf
https://www.sswt.nl/download/statuten-stichting-vakraad-voor-de-timmerindustrie-2022.pdf

