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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  :  21 juli 2022                

                                                                 
 
Geachte werkgever, 
 
Hierbij berichten wij u over diverse cao onderwerpen. 
 
Publicaties van de cao teksten: cao boekje 
De teksten van de cao voor de Timmerindustrie (1 december 2021 tot 1 maart 2024) en 
de cao SWT (1 december 2021 tot en met 30 november 2026) zijn inmiddels in een 
nieuw cao boekje uitgegeven; https://www.sswt.nl/download/CaosTIMMERIND2021-
2026.pdf. Daarnaast leest u de digitale teksten op www.sswt.nl/download/cao/.  
 
Als u lid bent van de werkgeversorganisatie de Nederlandse Branchevereniging voor de 
Timmerindustrie (NBvT), dan ontving u inmiddels het cao boekje.  
Ben u geen lid van de werkgeversvereniging NBvT en wilt u het cao boekje ontvangen? 
Dan kunt een mail sturen aan Vakraad@sswt.nl.  
 
Nieuw Reglement Vorst en Onwerkbaar Weer (winterseizoen) 
In de cao Timmerindustrie is onder artikel 65 een nieuw reglement “Regeling Vorst en 
Onwerkbaar Weer” opgenomen. Indien door bepaalde weersomstandigheden (vorst, 
ijzel, sneeuw), niet kan worden gewerkt, zal de werkgever het loon voor 100% 
doorbetalen aan de werknemer. Hierbij vraagt de werkgever dan namens de werknemer 
bij het UWV een WW-uitkering aan. De werkgever moet bij het UWV elke onwerkbare 
dag melden. Het risico van onwerkbaar weer komt gedurende de eerste twee 
wachtdagen voor rekening van de werkgever. 
 
De verzamel cao PAWW, cao Sector Bouw, sector 3 – No. 05.  
Voor deze cao, welke per 1 oktober 2022 afloopt, hebben wij een verlengingsaanvraag 
lopen, voor een nieuwe looptijd van vijf jaar. Ook nu zal deze nieuwe tekst alleen digitaal 
beschikbaar komen; www.sswt.nl/download/verzamelcao-paww-3_05.pdf (dit is de 
lopende tekst zoals geldend tot 1 oktober 2022) 
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Aanleveren van de functie indeling aan APG 
Als werkgever bent u verplicht per loonbetaling-periode uw gegevens aan te leveren aan 
APG t.b.v. de pensioenpremies van uw werknemers en ter betaling van de SSWT-
premie. Bij deze aanlevering wordt u ook gevraagd om een beroepencode in te vullen. 
(Deze codes zijn gebaseerd op het Timmer functie-systeem CATS®.) 
 
Mocht u problemen hebben met het bepalen van deze beroepencode of heeft u hier 
vragen over, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.  
 
Informatie over het indelen in functies (en in de passende loongroep) vindt u 
https://www.sswt.nl/download/HandboekTimmer.pdf  en ook  
https://www.sswt.nl/cao/functie---loon--en-gesprekkensysteem/.  
 
 
 
 

Met vriendelijke groet,  

Stichting Vakraad voor de Timmerindustrie 

 

 

 

Lydia Reinewald 

Secretaris cao partijen 
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