
Regeling 4-daagse werkweek 58+ Houthandel. 

 

Als je vanaf deze leeftijd dagen koopt om op een vierdaagse werkweek uit te komen wordt het pensioen 

opgebouwd over je oorspronkelijke loon. Zo wordt het mogelijk om tot een zogenoemde 80-90-100 regeling te 

komen: 80% werken, 90% (of iets meer of iets minder) loon en 100% pensioenopbouw. 

Het effect op het brutoloon is met de Excel-rekentool ongeveer te berekenen. Te vinden op onze website; 

https://www.fnv.nl/cao-sector/bouwen-wonen/houthandel/cao-houthandel 

Op basis van het rooster voor je eigen situatie kan de salarisadministratie een nauwkeurige loonberekening 

maken. 

 

De aanvulling op je pensioenopbouw (maximaal 20% van de jaarpremie ) wordt dan uit een apart beschikbare 

reserve bij het pensioenfonds betaald. De aanvraag daarvoor moet wel jaarlijks via de werkgever worden 

Ingediend bij Bpf Meubel waarbij de Houthandel is aangesloten.  

Je kunt dus ook jaarlijks bepalen hoeveel dagen je zou willen kopen. De dagen worden in overleg met je 

werkgever ingepland. 

Afhankelijk van de situatie in het bedrijf (wel of geen collectieve bedrijfssluiting in zomer en 

rond Kerst en het aantal extra vrije dagen waar je recht op hebt) kun je bepalen hoeveel 

dagen je wilt kopen. Ook kunnen er nog resterende vrije dagen uit voorgaande jaren worden 

ingezet. 

De gunstigste situatie is dat je 4 dagen van 8 uur werkt omdat je dan minder dagen hoeft te 

kopen. 

 

Voorbeeldrooster 2020 

In het voorbeeld dat je ook op deze webpagina kunt vinden is uitgegaan van een rooster voor 

2020 met vakantiesluiting in de zomer en rond Kerst. De vrijdag is als vaste vrije dag ingevuld. Dat kan 

afhankelijk van het de situatie in het bedrijf ook een andere vaste of wisselende dag zijn. In de weken 

waarin een vrije feestdag valt zijn dus in dit voorbeeld 3 werkdagen ingeroosterd. Je hoeft minder vrije 

dagen te kopen als je in die weken 4 werkdagen inroostert. 

Wil je naast de ingeroosterde dagen ruimte houden voor nog een aantal vrije dagen, dan kun je kijken 

hoeveel ruimte daarvoor binnen deze regeling is om extra dagen te kopen. Dat kan 

met de rekentool die wij hier speciaal voor ontwikkeld hebben. 

Het is verstandig om alvast met je werkgever te overleggen als je gebruik wilt gaan maken 

van deze regeling uit de cao. Zodat er een goed rooster kan worden opgesteld en je de 

situatie precies in beeld krijgt. 

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben dan kun je die via houthandel@fnv.nl 

stellen. 

https://www.fnv.nl/cao-sector/bouwen-wonen/houthandel/cao-houthandel
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