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Collectieve Arbeidsovereenkomst 

regelende de werkgeversbijdrage  

aan de Stichting Sociaal Fonds Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven 

1 januari 2018 - 31 december 2022 

  

Tussen: 

 

a. Koninklijke CBM , gevestigd te Haarlem; 

hierna gezamenlijk te noemen: De 'Werkgeversverenigingen' of 'Werkgeversorganisaties'; 

 

en 

 

b. FNV, gevestigd te Utrecht; 

c. CNV Vakmensen, gevestigd te Utrecht; 

hierna gezamenlijk te noemen: 'De Vakverenigingen' of 'Werknemersorganisaties'; 

 

is overeenkomstig het advies van de Vakraad voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven de 

navolgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten. 

 

 

Artikel 1  Werkingssfeer 

 

1. Deze overeenkomst is van toepassing in ondernemingen die uitsluitend of in hoofdzaak één of 

meer der onder a tot en met g omschreven werkzaamheden uitvoeren. 

 Voorts is deze overeenkomst van toepassing in afdelingen van een onderneming, die uitsluitend 

of in hoofdzaak één of meer van de onder a tot en met g genoemde werkzaamheden uitvoeren, 

tenzij voor het merendeel van het personeel van de onderneming een andere CAO van 

toepassing is en deze CAO tevens voor de bedoelde afdeling van toepassing is verklaard.  

 

a. het vervaardigen en/of bewerken, herstellen, assembleren, stofferen of met andere materialen 

bekleden van meubelen of onderdelen daarvan of van aanverwante artikelen (tenzij deze 

uitsluitend van metaal worden vervaardigd). Onder (onderdelen van) meubelen en/of 

aanverwante artikelen worden mede verstaan (onderdelen van) school-, kantoor-, keuken-, kerk-, 

en tuinmeubelen, bedden, waterbedden, wiegen, matrassen en stoelkussens, echter met 

uitzondering van kinderstoelen en kinderboxen. Onder het bewerken van meubelen of onderde-

len daarvan wordt mede verstaan het buigen, draaien, beeldhouwen en dergelijke werkzaam-

heden. Eén en ander geldt voorzover de genoemde werkzaamheden niet worden verricht als 

onderdeel van het woninginrichtingsbedrijf of van de confectie-industrie; 
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b. het vervaardigen en/of herstellen, plaatsen, monteren en stellen van interieurs voor gebouwen 

of schepen, met inbegrip van interieurs voor keukens, kerken en van afzonderlijke interieurs voor 

caravans en dergelijke. Het plaatsen, monteren en/of stellen van keukens valt onder dit artikel, 

tenzij deze werkzaamheden gepaard gaan met bouwkundige activiteiten. Het vervaardigen en/of 

herstellen, plaatsen, monteren en stellen van interieurs voor caravans valt onder dit artikel, tenzij 

deze werkzaamheden worden verricht als geïntegreerd onderdeel van het totale bouwproces van 

caravans. Onder vervaardigen wordt mede verstaan het stofferen of met andere materialen 

bekleden en het behangen van wanden, vloeren en dergelijke, voorzover dit niet geschiedt als 

onderdeel van het woninginrichtingsbedrijf, het parketvloerenbedrijf, de confectie-industrie of 

het schildersbedrijf; 

 

c. het vervaardigen en/of herstellen van scheidings- en vouwwanden of onderdelen daarvan, 

voorzover deze door hun aard, uitvoering en/of wijze van vervaardiging moeten worden 

gerekend tot of gelijkgesteld met (produkten van) het sub a. en sub b. van dit artikel omschreven 

meubel- of interieurbouwbedrijf;  

 

d. het vervaardigen en/of herstellen van gymnastiektoestellen of biljarts of onderdelen daarvan; 

 

e. het vervaardigen en/of verwerken van lijsten voor schilderijen en dergelijke artikelen of onderde-

len daarvan (waaronder niet begrepen de door de detaillist verrichte encadreerwerkzaamheden);  

 

f. het vervaardigen, bewerken en/of stofferen van graf- en crematiekisten of onderdelen daarvan;  

 

g. het vervaardigen, bewerken en/of herstellen van muziekinstrumenten, klokkasten, vaste 

omkastingen van audiovisuele apparatuur, naaimachinekasten, verlichtingsprodukten en 

dergelijke van hout, of onderdelen daarvan, voorzover deze door hun aard, uitvoering en/of wijze 

van vervaardiging moeten worden gerekend tot of gelijkgesteld met (produkten van) het sub a. 

van dit artikel omschreven meubelbedrijf; 

 

Een onderneming wordt geacht zich in hoofdzaak met de genoemde werkzaamheden bezig te houden, 

indien het aantal daarbij betrokken werknemers groter is dan het aantal werknemers betrokken bij 

eventuele andere activiteiten van de werkgever. 

 

2. Deze overeenkomst is tevens van toepassing op Samenwerkingsverbanden. Onder 

'Samenwerkingsverband' wordt verstaan een door hierboven genoemde ondernemingen 

opgerichte, regionaal werkende rechtspersoon die ten doel heeft met een (jeugdige) werknemer 

uit de betrokken regio een arbeidsovereenkomst te sluiten en deze een opleiding te geven 

volgens de richtlijnen van de landelijke organen zoals genoemd in de Wet Educatie en 

Beroepsonderwijs, wet van 31 oktober 1995, Stb 1995, 501. 



 3 

 

3. Deze overeenkomst is tevens van toepassing in de navolgende ondernemingen of haar 

rechtsopvolgers: 

 Berkvens Deursystemen Productie B.V. , Bosman en Zn te Enschede, Bruynzeel Multipanel B.V. te 

Vledderveen, Java deurenfabriek B.V. te Velsen, Kegro Deuren B.V. te Groesbeek, Lambri 

Industries te Maarssen, Lambri International te Maarssen, Lambri Trade Services te Maarssen 

alsmede Svedex B.V. en Svedex Deuren B.V. te Varsseveld. 

 

4.        Deze overeenkomst is tevens van toepassing in de volgende ondernemingen: 

            a. de naar Nederlands recht opgerichte rechtspersonen; 

            b. de niet naar Nederlands recht opgerichte rechtspersoon die a) ingevolge het toepasselijke 

belastingverdrag ter voorkoming van dubbele heffing wordt geacht in Nederland te zijn 

gevestigd, én b)  voor de toepassing van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (wet van 

8 oktober 1969, Stb 1969, 469)  wordt aangemerkt als binnenlands belastingplichtige; 

            c. de niet naar Nederland recht opgerichte rechtspersoon die ter zake van de werkzaamheden in 

Nederland a) ingevolge het toepasselijke belasting verdrag wordt geacht een vaste inrichting 

dan wel een vaste vertegenwoordiging in Nederland te hebben én b) voor de toepassing van 

de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt aangemerkt als buitenlands 

belastingplichtige. 

 

Tenslotte is deze overeenkomst van toepassing in ondernemingen opgericht na 1 januari 2000 c.q 

waarvan de daadwerkelijke activiteiten binnen een reeds bestaande vennootschap zijn 

aangevangen na 1 januari 2000, die ten behoeve van de in lid 1 genoemde ondernemingen een 

ondersteunende functie hebben en in juridische zin tot dezelfde groep van ondernemingen 

behoren met uitzondering van ondernemingen waarin uitsluitend of in hoofdzaak 

werkzaamheden worden verricht als onderdeel van een toonzaal- en/of  winkelbedrijf.  

 

 

Artikel 2   Begripsbepalingen 

 

De Stichting: de Stichting Sociaal Fonds Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven. 

 

Werkgever: iedere werkgever in de Meubelindustrie en Meubileringsbranche als bedoeld in artikel 1. 

 

Werknemer:   een ieder die in een arbeidsverhouding werkzaam is in een onderneming of 

samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 1 met uitzondering van bestuurders. Onder 

bestuurder wordt verstaan de bestuurder in de zin van het Burgerlijk Wetboek van een 

naamloze vennootschap of van een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid, die op grond van de Handelsregisterwet als bestuurder ingeschreven 

dient te staan in het Handelsregister. 
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Artikel 3   Duur van de overeenkomst 

 

Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2018 en loopt tot en met 31 december 2022. 

 

 

Artikel 4   Bijdrageregeling 

 

1. a. De bijdrage wordt per kalenderjaar vastgesteld. 

   b. De werkgever betaalt jaarlijks uiterlijk binnen 4 weken nadat hem de nota is aangeboden aan 

de Stichting een door het bestuur van de Vakraad voor de Meubelindustrie en 

Meubileringsbedrijven vast te stellen percentage van het inkomen als bedoeld in artikel 5 van 

deze CAO. De bijdrage is 0,9 % van het inkomen als bedoeld in artikel 5 van deze CAO.  

 

2. Indien in enig jaar geen overeenstemming wordt bereikt omtrent de hoogte van de bijdrage zal 

gedurende dat kalenderjaar het bedrag van het daaraan voorafgaande kalenderjaar gelden. Deze 

regeling kan éénmaal achtereenvolgend worden toegepast. 

 

 

Artikel 4a   Inning der bijdrage 

 

Het bestuur van de Stichting kan nadere regels vaststellen betreffende de invordering en het tijdstip van 

inning der bijdrage. 

 

 

Artikel 5   Definitie inkomen 

 

Waar sprake is van 'inkomen' wordt hieronder verstaan de bruto verdienste uit arbeid, doch niet de 

reistijdvergoeding buiten de in de onderneming normaal geldende arbeidsduur en de vergoeding van de 

reis en verblijfskosten.         

 

 

Artikel 6   Doel 

 

1.  De Stichting heeft, overeenkomstig de bepalingen van deze CAO ten doel het bevorderen van de 

goede arbeidsverhoudingen, de werkgelegenheid en scholing, de arbeidsomstandigheden en de 

bedrijfsgezondheidszorg in de bedrijfstakken, vallende onder de bepalingen van de collectieve 

arbeidsovereenkomst regelende de werkgeversbijdrage aan de Stichting Sociaal Fonds 

Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven  
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2. De Stichting realiseert het in het eerste lid genoemde doel door de subsidiëring dan wel 

financiering van de kosten verbonden aan: 

a.  de werkzaamheden van de Stichting Vakraad voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven 

en haar commissies en instellingen, met dien verstande dat kosten van het eigenlijke CAO-overleg 

en uitwerking daarvan zijn uitgezonderd:  

- de Stichting Vakraad ontwikkelt en implementeert beleid specifiek ten behoeve van het 

uitvoeren van projecten op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en 

arbeidsmarkt;            

 - de Stichting Vakraad verstrekt algemeen toegankelijke (zakelijke) informatie en voorlichting 

over de arbeidsvoorwaarden of andere voor de sector relevante voorschriften op 

arbeidsvoorwaardelijk terrein; 

 - onder werkzaamheden van de Stichting Vakraad vallen voorts de werkzaamheden van: 

                 -  de Aansluitingencommissie: de Aansluitingencommissie oordeelt over haar voorgelegde 

geschillen inzake de werkingssfeer van de collectieve arbeidsovereenkomsten die tussen 

werkgevers- en werknemersorganisaties tot stand komen; 

-  de Commissie Arbeidsomstandigheden: de commissie Arbeidsomstandigheden initieert,    

begeleidt en voert projecten uit ter verbetering van de arbeidsomstandigheden binnen de 

bedrijfstak. 

  

b. de werkzaamheden van de Werkgevers- en Werknemersorganisaties, voortvloeiende uit: 

 - het in bestuurlijke en secretariële zin deelnemen aan de vakopleidingsorganen, welke zich 

richten op het organiseren, instandhouden en verbeteren van de vakopleidingen binnen de 

Meubelindustrie;  

 - het in bestuurlijke zin deelnemen aan instituten die zich richten op: 

  - de ontwikkeling van (om- her- en bij)scholing in het kader van de employability van 

werknemers; 

  - de ontwikkeling van werkgelegenheids- en reïntegratieprojecten die toegankelijk zijn voor 

werknemers; 

  - de ontwikkeling van het beroepsonderwijs en de afstemming in opleidingen en examens 

van het beroepsonderwijs gericht op werknemers; 

  - het organiseren en instandhouden van verplichtgestelde pensioenregelingen en spaar - 

en fonds- regelingen ten behoeve van werkgevers en werknemers, voorzover geen sprake is 

van het eigenlijke cao -overleg.  

- de algemene scholing in het kader van de employability en vakopleiding ten behoeve van 

iedere werknemer;  

 - de aan de ondernemingen en werknemers in het belang van goede arbeidsverhoudingen te 

verlenen diensten in het kader van het bevorderen van het goed functioneren van 

ondernemingsraden als vormen van overleg binnen de ondernemingen;  

 - de algemeen toegankelijke (zakelijke) informatie en voorlichting over de arbeidsvoorwaarden 

of andere voor de sector relevante voorschriften op arbeidsvoorwaardelijk terrein;  
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het ontwikkelen en/of implementeren van beleid specifiek ten behoeve van het uitvoeren van 

projecten die gericht zijn op de bevordering van arbeidsomstandigheden, arbeidsmarkt, 

arbeids- en rusttijden, beloning, arbeid en zorg;  

 - de activiteiten van de 'commissie De Boer'. Deze commissie initieert, begeleidt en voert 

projecten uit ter verbetering van de arbeidsomstandigheden binnen de meubelindustrie. 

-    het verstrekken van (zakelijke) informatie en voorlichting over de toepassing en uitleg van de 

WOR en het verrichten van advisering en bemiddeling bij geschillen tussen een werkgever en 

de ondernemingsraad, c.q. personeelsvertegenwoordiging  

 

c. de werkzaamheden van de instituten voor vakopleiding in de meubelindustrie en 

meubileringsbedrijven : de activiteiten die in dit kader worden verricht zijn erop gericht 

werkgevers en werknemers te begeleiden bij deelname van de vakopleiding,  de deelname 

aan de vakopleiding te stimuleren en de kwaliteit van de vakopleiding binnen de 

meubelindustrie en meubileringsbedrijven, zowel op het niveau van individuele 

ondernemingen als op bedrijfstakniveau in stand te houden c.q. te verhogen; 

  

d. de werkzaamheden van de volgende instituten: 

 - Stichting Expertisecentrum Meubel: de stichting initieert, ontwikkelt en voert activiteiten uit 

op het gebied van om- her- en bijscholing van werknemers die vallen onder deze CAO in het 

kader van employability; de stichting  initieert, ontwikkelt en voert activiteiten uit ten 

behoeve van werkgelegenheids- en reïntegratieprojecten ter ondersteuning van werkgevers 

en werknemers; de stichting bevordert het beroepsonderwijs aan werknemers en bevordert 

de kwaliteit, de onderlinge afstemming en doorstromingsmogelijkheden binnen de 

vakopleidingen en examens 

     

e. de werkzaamheden van de Stichting in het kader van de uitvoering van de in de statuten, 

reglementen en CAO genoemde activiteiten; 

  

f. de kosten verbonden aan de afgesloten collectieve ongevallenverzekering ten behoeve van de 

werkgevers en werknemers; 

  

g. de kosten verbonden aan het ontwikkelen en/of implementeren van beleid specifiek ten behoeve 

van het uitvoeren van projecten die gericht zijn op de bevordering van arbeidsomstandigheden, 

arbeidsmarkt, arbeids- en rusttijden, beloning, arbeid en zorg; 

  

h. de kosten verbonden aan het bevorderen van algemene scholing in het kader van de 

employability en vakopleiding ten behoeve van werknemers.  

 

 

Artikel 7  Vergoedingen werknemers en Samenwerkingsverbanden. 

Voortvloeiend uit artikel 6 verstrekt de Stichting onderstaande vergoedingen en tegemoetkomingen 

aan werknemers en Samenwerkingsverbanden. 
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 a. De werknemer die de assistentenopleiding (niveau 1) via de beroepsbegeleidende leerweg 

volgt, heeft recht op een tegemoetkoming in de opleidingskosten ter grootte van € 80,-. De 

werknemer die de basisberoepsopleiding (niveau 2) via de beroepsbegeleidende leerweg 

volgt, heeft recht op een tegemoetkoming in de opleidingskosten ter grootte van € 300,-. De 

werknemer die de vakopleiding (niveau 3) via de beroepsbegeleidende leerweg volgt, heeft 

recht op een tegemoetkoming in de opleidingskosten ter grootte van € 420,-.  De werknemer 

die reeds de tegemoetkoming voor niveau 2 heeft ontvangen, kan geen aanspraak maken op 

vergoeding op niveau 3. De tegemoetkoming dient door de werknemer aan het begin van de 

opleiding te worden aangevraagd bij het Expertisecentrum Meubel (ECM). Verdere informatie 

over deze regeling en een aanvraagformulier voor de tegemoetkoming is verkrijgbaar bij ECM, 

tel. 0348-410468 (Postbus 452, 3440 AL Woerden). 

 

 b. Samenwerkingsverbanden, als bedoeld in artikel 1 van deze CAO, hebben gedurende 

maximaal 3 maal 48 weken recht op een vergoeding voor werknemers die de 

Basisberoepsopleiding of Vakopleiding via de BBL volgen, vereveningsbijdrage genoemd 

 

 c. Samenwerkingsverbanden ontvangen een hogere vergoeding, indien het een vrouwelijke 

werknemer betreft, onverminderd de overige bepalingen van dit lid. 

 

  

Artikel 8  Ongevallenverzekering 

 

1.    De werkgever is verplicht voor de werknemers een verzekering af te sluiten die een uitkering 

garandeert ingeval van blijvend lichamelijk letsel of dood ten gevolge van een ongeval de 

werknemer, in of buiten arbeidstijd, overkomen. 

 

2.           De in lid 1 genoemde verzekering dient in te houden een recht van de werknemer op een 

uitkering van € 58.371,49 (1 januari 2018) bij overlijden of algehele invaliditeit. Bij gedeeltelijke 

invaliditeit gelden lagere bedragen, gerelateerd aan de mate van invaliditeit.  

 

3.           De uitkeringsbedragen worden jaarlijks, per 1 januari, geïndexeerd met de loonsverhogingen 

van de CAO regelende de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, over de 12 maanden, 

voorafgaand aan 1 oktober van het voorgaande jaar.   

 

4.           De werkgever dient ter voldoening aan de in lid 1 genoemde verplichting, deel te nemen aan 

het door het Sociaal Fonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven afgesloten 

collectieve verzekeringscontact. 

 

5.           Van de in lid 4 opgelegde verplichting kan een werkgever dispensatie verkrijgen van het bestuur 

van het Sociaal Fonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven, indien door hem 

wordt aangetoond, dat voor de werknemers een verzekering is afgesloten, waarvan de 

verzekerde bedragen ten minste gelijk zijn aan en de algemene en bijzondere voorwaarden niet 
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minder gunstig zijn dan de in lid 4 genoemde verzekering. Indien de werkgever dispensatie 

verkrijgt wordt navenant minder premie voor dit Fonds in rekening gebracht.   

 

6.          De werknemers hebben in het geval een bedrijf dispensatie heeft overeenkomstig lid 5, een 

aanspraak op hun werkgever. 

 

 

Artikel  9  Dispensatie 

 

1.          Werkgevers vallende onder de werkingssfeer hebben de mogelijkheid om dispensatie te 

verzoeken van de toepassing van deze cao of van 1 of meer artikelen daarvan. 

 

2.          Een verzoek tot dispensatie dient te worden ingediend bij Sociaal Fonds Meubel 

             Postbus 693, 4200 AR Gorinchem/ Stephensonweg 14, 4207 HB Gorinchem 

             Tel.nr: 0183 -  822 901/E-mail: info@sociaalfondsmeubel.nl 

 

3.          Het verzoek dient ten minste te vermelden: 

- Naam en adres van de verzoeker; 

- Ondertekening door de verzoeker; 

- Een nauwkeurige beschrijving van de aard en het bereik van het dispensatieverzoek; 

- De argumenten van verzoeker om voor dispensatie in aanmerking te komen; 

- De dagtekening. 

 

6.           Indien het verzoek onvoldoende omschreven, gemotiveerd of gedocumenteerd is, dan zal 

binnen 2 weken aan verzoeker worden medegedeeld op welke punten en met welke 

documenten het verzoek dient te worden aangevuld. Aan verzoeker zal een termijn van 2 

weken worden gesteld om de aanvullende gegevens in te dienen. 

 

7.          Het verzoek zal niet in behandeling worden genomen indien de aanvullende gegevens niet 

(voldoende) worden verstrekt. Verzoeker zal hierover schriftelijk worden geïnformeerd. 

 

8.          Binnen 4 weken na ontvangst van een voldoende omschreven, gemotiveerd en 

gedocumenteerd verzoek dan wel binnen 4 weken na ontvangst van de gevraagde aanvullende 

gegevens, zal verzoeker worden bericht dat het verzoek in behandeling zal worden genomen. 

 

9.          Bij de beoordeling of tot dispensatieverlening kan worden overgegaan, zal het bestuur als 

              criteria hanteren: 

a)  Of er (tijdelijk) sprake is van bijzondere omstandigheden, afwijkend van hetgeen in de 

bedrijfstak gebruikelijk is, op grond waarvan het in redelijkheid niet van verzoeker kan 

worden gevergd dat de cao (-of bepalingen daarvan) onverkort wordt toegepast en; 
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b)  Of er sprake is van een andere, tenminste aan deze cao (-of bepalingen daarvan) 

gelijkwaardige regeling die tot stand is gekomen in samenspraak met een representatieve 

werknemersorganisatie die onafhankelijk is van werkgever. 

 

10.        Het bestuur doet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 weken nadat het verzoek in     

behandeling is genomen, uitspraak. Het bestuur kan deze termijn eenmaal met 8 weken 

verlengen. 

 

11.   Het bestuur zal de uitspraak schriftelijk en gemotiveerd mededelen aan verzoeker. 

 

 

Artikel 10  Besteding der gelden 

 

Het bestuur van de Stichting is gehouden om desgevraagd bijdrageplichtigen te informeren over de 

besteding van de ter beschikking gekomen gelden. 

 

Artikel 11  Uitvoering 

 

De uitvoering van deze regeling is opgedragen aan de Stichting, waarvan de statuten en het reglement 

als bijlage aan deze overeenkomst zijn gehecht en daarvan een integrerend deel uitmaken. 
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Voorzitter  
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Voorzitter 
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Voorzitter 

 

 

 


