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Kofte omschrijving

In dit boekwerk staan de zgn. “Bijzondere categorieen”. Deze categorieen worden meestal niet genoemd in
de bijiage bij de Regeling Wfsv. De sectorindeling is tot stand gekomen op basis van beslissingen van
achtereenvo!gens Sociale Verzekeringsraad, Tica, Lisv en UWV en/of op grond van uitspraken van de CRvB.
Dit boek bevat allerlei beslissingen, jurisprudentie, uitgangspunten e.d. die een rol spelen bij het
beoordelen van de sectoraansluiting. Deze informatie is vanuit het UWV aangeleverd. Ze is inmiddels
herschreven naar de situatie binnen de Belastingdienst.

Disclaimer:
Dit document is opgesteld voor intern gebruik en is niet geheel bijgewerkt naar de stand van
de jurisprudentie en wet- en regelgeving.
De inhoud van dit document kan afwijken van de actualiteit.
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Korte omschrijving

Xl Omschrijving

In tie bouwnijverheid is het gebruikehjk dat ondernemingen werkzaamheden aannemen en tie uitvoering
hiervan (deels) uitbesteden aan onderaannemers. Voor het bepalen van de sectorindeling is het van belang
om vast te stellen of een werkgever in het maatschappelijk verkeer fungeert als ‘fhoofd)aannemer”.

X.2 Maatschappelijke functie

Uitgangspunt is, dat wanneer een werkgever (bouw)werkzaamheden aanneemt en voor de uitvoering
hiervan verantwoordelijk en aansprakelijk is, hij de functie van aannemer behoudt. Dus ook wanneer hij
zeif geen bouwwerkzaamheden verricht en de uitvoering van het werk geheel uitbesteedt aan
onderaannemers (aanneemlijn). In dat geval is de aard van de fonder)aanbestede werkzaamheden
bepalend voor zijn van rechtswege aansluiting bij een sector.

De volgende kenmerken zijn van belang om te bepalen of een onderneming ten aanzien van een
fbouw)werk functioneel als aannemer beschouwd moet worden:

• neemt de oplevering van het werk aan tegen een bepaalde prijs (eventueel inclusief de levering van de
benodigde materialen);

• is verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk, ook voor de prestaties van tie onderaannemers;
• is financieel aansprakelijk voor de kwaliteit van het geleverde werk en een tijdige oplevering;
• factureeft het totaalbedrag aan de opdrachtgever/afnemer, inclusief de door onderaannemers verrichte

werkzaamheden, betaalt op zijn beurt tie onderaannemers;
• begeleidt de uitvoering van de werken op de bouwplaats en houdt hierop toezicht.

X.3 Voorbeelden

i. Op grond van tie bovengenoemde kenmerken werd b.v. een onderneming, die zich op het eerste gezicht
bezighield met tie groothandel in tegels, aangemerkt als een tot sector 3. Bouwbetirijf behorend
aannemersbedrijf. Deze werkgever beperkt zich namelijk niet tot de verkoop en leverantie van tegels, maar
neemt ook het tegeizetwerk aan. Hoewel het tegelzetwerk op zich wordt uitbesteed aan onderaannemers,
blijft de onderneming zelfverantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitvoering en oplevering van het werk.

2. Een onderneming, tile zich volgens tie doelstelling bezighoudt met het ontwerpen en ontwikkelen van en
adviseren over systeembouwwerken, bleek in de praktijk de werken ook aan te nemen en verantwoordelijk
te zijn voor de oplevering. De werkgever zag zichzelf meer als een architectenbureau, omdat ca. 80% van tie
tijd wordt besteed aan tie voorbereiding van de werken op papier. De gehele uitvoering, van het heien van
tie funtiering tot het aanbrengen van tie dakbedekking, wortit uitbesteed aan ontieraannemers. Ook in tilt
geval is er functioneel sprake van een aannemersbetirijf, dat ressorteert onder sector 3. Bouwbetirijf.

3. Een werkgever meldde zich aan als groothandel in kunststof, houten en aluminium kozijnen. Hij
importeert tie kozijnen uit Duitslanti en levert tieze aan hoofdzakelijk particulieren en in mintiere mate aan
bedrijven. Om opdrachten binnen te halen Iaat werkgever wekelijks folders verspreiden. Wanneer
potentiele klanten daarop reageren, krijgen ze bezoek van een vertegenwoordiger van het bedrijf, die het
werk opmeet en een offerte uitbrengt. Als de klant met de offerte instemt, bestelt werkgever tie benotiigtie
materialen bij tie fabriek in Duitsiand en geeft een onderaannemer optiracht tot plaatsing. De klant gaat
een overeenkomst aan met werkgever, die volledig verantwoortielijk is voor zowel tie levering als tie



montage. Werkgever treedt in het maatschappelijk verkeer op als aannemer in de burgerlijke bouw en valt
onder de werkingssfeer van sector 3. Bouwhedrijf.

4. Hoewel aannemersbedrijven gewoonlijk ressorteren onder een bouwsector werd een aannemer van
metalen dak- en gevelbeplatingswerken, die de montage uitbesteedt, ingedeeld bij sector 12. Metaal- en
technische bedrijfstakken. Dit omdat werkgevers, die metalen beplating aanbrengen als onderdeel van een
‘zelfstandig metalen object’ (zie Dak- en wandbeplating) ingedeeld worden bij sector 12. Metaal- en
technische bedrijfstakken of sector 10. Metaalindustrie fafhankelijk van het 1200-arbeidsurencriterium, zie
Metaalsectoren). Hieruit volgt, dat ook de aannemer, hoewel deze zich niet bezighoudt met het be- en
verwerken van metalen, ingedeeld diende te worden bij in dit geva sector 12. Metaal- en technische
bedrijfstakken.

X.4 MAFcodes, b.v.

00053 Aannemersbedrijf in de bouw (sector 3);

02067 Aanneming van systeembouwwerken (sector 3);

02068 Aanneming in de grond-, weg- en waterbouw (sector 3);
02069 Aanneming van sloopwerken (sector 3);

02070 Aanneming van tegeiwerken (sector 3);

02119 Aanneming van schilderwerken (sector 56);
02120 Aanneming van stukadoorswerken (sector 57).

X.5 Brondocumenten
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X.6 Omschrijving

Accountantskantoren en belastingconsulenten vallen onder sector 43. Zakelijke Dienstverlening I,
administratiekantoren onder sector 45. Zakelijke Dienstverlening Ill. Door accountantskantoren en
belastingconsulenten worden (ook) administratieve werkzaamheden verricht. Voor het vaststellen van de
bevoegde sector is het de vraag of deze administratieve werkzaamheden voortvloeien uit de accountancy
/belastingwerkzaamheden (als onderdeel van de kernfunctie) of op zich zelfstaan.

X.7 Maatschappelijke functie

Als de administratieve werkzaamheden onderdeel zi]n van de accountancy- en/of belastingwerkzaamheden
dan is er sprake van een enkelvoudige onderneming en is de maatschappelijke functie een
accountantskantoor of belastingconsulent. De werkgever is dan van rechtswege aangesloten bij sector 43.
Zakeli]ke dienstverlening I. Aan welke werkzaamheden het grootste bedrag aan premieloon wordt betaald
is hierbij niet van belang.
Ms de werkgever daarnaast ook administratieve werkzaamheden voor derden verricht, heeft hi] een
samengestelde onderneming. Voor het bepalen van de bevoegde sector (43 of 45) moet dan worden
vastgesteld voor welke werkzaamheden het grootste bedrag aan premieloon wordt betaald.
De voormalige uitvoeringsinstantie heeft een verklaring opgesteld welke nog steeds geldt maar nu onder
verantwoordelijkheid van de Belastingdienst. Deze verkiaring moet door de werkgever naar waarheid
worden ingevuld en hiermee kan hij aangeven of hij at dan niet voor tenminste 51% van de totale
premieloonsom loon uitbetaalt aan werkzaamheden die voortvloeien uit de maatschappelijke functie van
accou ntant/belastingconsulent.

Onder deze werkzaamheden wordt uitsluitend verstaan:

• het opstellen van jaarstukken;
• het afgeven van accountantsverklaringen;
• het controleren van boekhoudingen;
a het adviseren over het inrichten van een doelmatige administratie;
• het doen van belastingaangiften;
a het geven van belastingadviezen;
• het geven van bedrijfseconomische en/of organisatorische adviezen.

X.8 Voorbeelden

1. Een werkgever (eenmanszaak) maakte bezwaar tegen het feit, dat hi] werd ingedeeld hi] sector 45.
Zakelijke Dienstverlening Ill. Uit een ingesteld onderzoek bleek, dat zijn activiteiten voor 80% bestaan uit
het opstellen van de jaarstukken voor zijn relaties. Voor het overige fungeert hij als vraagbaak op
financieel-economisch terrein. Hi] heeft 1 werkneemster in dienst, die zich bezighoudt met de
administratieve verwerking van de door werkgever opgestelde ]aarstukken. Het opstellen van jaarstukken
en de administratieve verwerking daarvan zi]n werkzaamheden, die ressorteren onder de werkingssfeer
van sector 43. Zakelijke Dienstverlening I. Werkgever werd alsnog bij deze sector ingedeeld.

2. Een andere werkgever houdt zich als belastingconsulent bezig met het doen van belastingaangiften en
het geven van belastingadviezen. Daarnaast verricht hi] administratieve werkzaamheden voor derden. Hi]
heeft 1 full-time en 1 part-time (50%) medewerker in dienst. De full-time medewerker besteedt 25% van



zijn tijd aan de administratieve verwerking van de belastingaangiften. Voor de overige 75% verricht hij
evenals de part-timer administratieve werkzaamheden voor derden. Deze samengestelde onderneming
ressorteert op grond van de grootste loonsom onder sector 45. Zakelijke Dienstverlening III.

X.9 MAFcodes

02604 Accountantskantoor (sector 43);

01144 Belastingconsulent (sector 43);
01177 Administratiekantoor (sector 45).

X.1O Brondocumenten
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X.11 Omschrijving

Deze adviesbureaus voor pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen worden niet met name
genoemd in de Regeling Wfsv.
Het gaat hier om de vraag of dergelijke werkgevers bij wijze van assimilatie zijn aangesloten bij sector 43.
Zakelijke Dienstverlening I of bij sector 44. Zakelijke Dienstverlening II.

X.12 Maatschappelijke functie

Onder sector 43. Zakelijke dienstverlening I vallen kantoren van advocaten en procureurs, notariskantoren,
deurwaarderskantoren en bureaus voor rechtskundige bijstand, kantoren van accountants en
belastingconsulenten en octrooibureaus. Bij sector 44. Zakelijke dienstverlening II zijn ingedeeld: reclame
adviesbureaus, marketing- en pr-bureaus, efficiencybureaus en economische adviesbureaus, ingenieurs- en
architectenbureaus, software-ontwikkeling en expertisebureaus.

Er zijn duidelijk aanwijsbare overeenkomsten tussen de werkzaamheden van actuarissen en
registeraccountants op het gebied van controleren, beoordelen van waarden en grondsiagen, certificeren
en advise ren.
Met de beroepsgroepen, welke onder sector 44. Zakelijke Dienstverlening II vallen, bestaat veel minder
overeenkomst. Deze beroepsgroepen vervullen in het maatschappelijk leven in de regel geen
controlerende of certificerende roL Zij richten zich meer op het leveren van bijdragen op het gebied van
winstoptimalisering door reclame en marketing, verbetering van efficiency en/of het hanteren van
bedrijfseconomische modellen. Daarom is besloten om de actuariële bureaus in te delen bij sector 43.
Zakelijke Dienstverlening I.

X.13 MAFcodes

01867 Actuariaat (sector 43).

X.14 Brondocumenten



Advertentie-acq u isitiebu tea us

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-5 Versiedatum 11-01-2012

AHeen voor intra net nee

Korte omschrijving

X.15 Omschrijving

Advertentie-acquisitiebureaus houden zich bezig met het in opdracht van derden verkopen van
advertentieruimte en het verwerven van advertenties.

X.16 Maatschappelijke functie

Het advertentie-acquisitiebureau zorgt er voor, dat de door de kianten geleverde advertenties op tijd voor
plaatsing in een tijdschrift of krant worden aangeleverd bij de betreffende uitgever. Als in de regel direct na
de totstandkoming van de transactie de overeengekomen prijs worth betaald en de onderneming met de
verdere uitvoering geen bemoeienis heeft, heeft de acquisiteur de maatschappelijke functie van een
bemiddelingsbureau als bedoeld onder de sector 17. Detallhandel en ambachten. Het is daarbij niet
relevant of voor particulieren of voor bedrijven wordt bemiddeld.

Houdt het acquisitiebureau zich na de feitelijke bemiddelingsfase ook nog bezig met een stuk uitvoering
van de verkregen opdracht dan is de maatschappelijke functie meeromvattend dan van het hiervoor
genoemde bemiddelingsbureau. Wat de verdere uitvoering betreft kan gedacht worden aan by. een
controle op dejuiste uitvoering van een opdracht, facturering aan de kiant en eventueel inning van de
gefactureerde bedragen, welke vervolgens na inhouding van de commissie aan de uitgever worden
afgedragen. Deze werkzaamheden kunnen worden beschouwd als een vorm van zakelijke dienstverlening.
Werkgevers die zich hiermee bezighouden worden bij wijze van assimilatie met het administratiekantoor
gerekend tot de werkingssfeer van sector 45. Zakelijke Dienstverlening Ill.

X.17 MAFcodes

00575 Advertentiebureau (alleen bemiddeling, sector 17);

02272 Advertentiebureau (uitgebreide bemiddeling, sector 45);
01792 Acquisitiebureau (alleen bemiddeling, sector 17);

02273 Acquisitiebureau (uitgebreide bemiddeling, sector 45).

X.18 Brondocumenten

X.19 Gerelateerde onderwerpen

Bemiddeling.
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X.20 Omschrijving

Het plaatsen van binnenmuren door middel van het Iijmen en afsmeren van kalkzandsteenblokken en
kalkzandsteenelementen in nieuwbouw woningen en gebouwen.

X.21 Maatschappelijke functie

Binnen de bedrijfstak bouwnijverheid wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijven, die in het kader van
het aannemingsbedrijf op het gebied van bouw en utiliteit constructieve bouwkundige werkzaamheden
verrichten, zoals het plaatsen van dragende vloeren, wanden en muren en bedrijven, die niet-constructieve
afbouwwerkzaamheden verrichten, zoals het aanbrengen van niet-dragende scheidingswanden, dekvloeren
(terrazzobedrijf), systeemwanden- en plafonds en het stellen van hechtgronden voor stukadoorswerk. Op
de werkzaamheden van constructieve bouwkundige aard is de CAO voor het Bouwbedrijf van toepassing,
de niet-constructieve afbouwwerkzaamheden vallen onder de CAO voor het Stukadoors- Afbouw- en
Terrazzobedrijf.

Tot 1997 vielen alle bovengenoemde werkzaamheden onder de werkingssfeer van de Bedrijfsvereniging
voor de Bouwnijverheid en werd de van toepassing zijnde CAO aan de hand van de premierisicogroep apart
vastgesteld. In 1997 werden de bedrijfsverenigingen opgeheven en werd het bedrijfs- en beroepsieven
opgedeeld in sectoren, waaronder sector 3. Bouwbedrijf en sector 57. Stukadoorsbedrijf.
De wens van de afbouwbedrijven, welke zich bezighouden met het stellen van niet-dragende wanden en
plafonds, om tot de werkingssfeer van sector 57. Stukadoorsbedrijf gerekend te worden, werd door het
Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) niet gehonoreerd. Het Lisv oordeelde, dat ‘afbouw” geen
indelingstechnisch begrip of criterium is en dat de door deze bedrijven verrichte werkzaamheden gezien
moeten worden als bouwkundig van aard. Dat op deze activiteiten de CAO voor het Stukadoors-, Afbouw
en Terrazzobedrijf wordt toegepast, is voor de sectorindeling niet relevant. Op grond hiervan worden
afbouwbedrijven, die niet-dragende scheidingswanden, systeemwanden en systeemplafonds plaatsen,
ingedeeld bij sector 3. Bouwbedrijf. Het vervolgens afwerken van de wanden en het aanbrengen van
dekvloeren valt wel onder sector 57. Stukadoorsbedrijf.

X.22 MAFcodes

01997 Het verlijmen van kalkzandsteenblokken (sector 3);
00092 Het aanbrengen van wanden- en/of plafonds (sector 3);
00079 Het monteren van plafonds (sector 3).

X.23 Brondocumenten

X.24 Gerelateerde onderwerpen

Systeemwanden- en plafonds faanbrengen van -).
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X.25 Omschrijving

Het gaat hier om de vraag of een werkgever, die afvalstoffen opkoopt en doorverkoopt net als de

recyclingbedrijven aangesloten is bij sector 55. Overige takken van bedrijf en beroep of als groothandel

moet worden ingedeeld bij sector 42. Groothandel II.

X.26 Maatschappelijke functie

De werkgever koopt allerlei vrijkomende materialen uit slooppanden of gereinigde panden en terreinen op,

zoals puin, hout, metaal, papier e.d. en sorteert ze op soort materiaal. De materialen worden opgeslagen

tot er een koper voor gevonden is. Er vindt geen be- of verwerking van de afvalstoffen plaats in de vorm

van bijvoorbeeld persen, stampen, smeften of pletten.

Bij recycling-/kringloopbedrijven Iigt de nadruk op de be- en verwerking van op zich waardeloos afval,

waardoor een product ontstaat, dat als grondstof kan dienen voor andere doeleinden. Hier is echter geen

sprake van afvalbe- en verwerking, maar uitsluitend van de in- en verkoop van materialen. Functioneel is

deze bedrijfsuitoefening op één Iijn is te stellen met de onder sector 42. Groothandel II ressorterende

‘overige” groothandels.

X.27 MAFcodes

01861 Groothandel in oude materialen en afvalstoffen (sector 42).

X.28 Brondocumenten

X.29 Gerelateerde onderwerpen

Recycling-/kringloopbedrijven.
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X.30 Omschrijving

Het gaat hier om de vraag bij welke sector een werkgever thuishoort, die zich bezighoudt met het
verwerken van chemisch afval van/voor derden. Deze werkzaamheden worden namelijk niet genoemd in
de Regeling Wfsv.

X.31 Maatschappelijke functie

De werkzaamheden bestaan uit het inzamelen van chemische afvalstoffen bij ziekenhuizen, drukkerijen,
afwerkcentrales, laboratoria, gemeentelijke depots en rijksinstellingen. Het gaat daarbij vooral om
ontwikkelaar, afgewerkte fixeer, filmafval e.d. De ingezamelde stoffen worden door diverse chemische
baden en langs zuiveringsinstaflaties (filters) gevoerd, waarna uiteindelijk grote hoeveelheden “schoon’
water resteren en in mindere mate droge afvalstoffen (filmmateriaal en filterkoeken), de laatste bevatten
zware metalen). Het vrijkomende water wordt via het riool afgevoerd naar de
rioolwaterzuiveringsinstallatie van het hoogheemraadschap en vervolgens na beluchting op het
oppervlaktewater geloosd. De droge afvalstoffen worden afgevoerd naar het buitenland of verbrand in de
vuilverbrandingsinstallatie van LDe werkgever moet beschikken over een vergunning ingevolge de Wet
Chemische Afvalstoffen. Op grond daarvan mag hij de ingezamelde stoffen tijdelijk opslaan, maar niet zeif
verbranden. Tijdens het verwerkings- en zuiveringsproces worden voor een dee) (ca. 30%) door elektrolyse
edele metalen teruggewonnen, voornamelijk zilver dat a) dan niet in opdracht van de leverancier van het
chemisch afval wordt verkocht aan derden (groothandel en fabrikanten van fiimmateriaal).
Besloten werd dat het inzamelen en verwerken van chemische afvalstoffen bij wijze van assimilatie is
aangesloten bij sector 49. Chemische industrie.

X32 MAFcodes

01312 Het verwerken van chemische afvalstoffen (sector 49).

X.33 Brondocumenten

X.34 Gerelateerde onderwerpen

Afva)stoffen (koop/verkoop);
Recycling-/kring)oopbedrijven.
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X.35 Omschrijving

Alternatieve genezing is een verzamelbegrip voor behandelingen en behandelwijzen die in het reguliere

medisch circuit niet toegepast worden of niet als effectief erkend worden.

X.36 Maatschappelijke functie

De werkzaamheden van een alternatiefgenezerworden niet genoemd in de Bijiage bij de Regeling Wfsv. Er

bestaan verschillende soorten alternatief genezers. Sommigen zijn afgestudeerd arts of (para)medisch

specialist, anderen zijn niet medisch geschoold en verkopen zelf bedachte therapieen en medicijnen. Onder

de werkingssfeer van sector 35. Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen ressorteren o.a.

artsen, tandartsen, dierenartsen en paramedische bedrijven. In alle gevallen gaat het hier om medisch

geschoolde specialisten, die bevoegd zijn medische handelingen uit te voeren. Op grond daarvan vallen

artsen e.d. die (ook) alternatieve therapieen toepassen (b.v. homeopatische artsen) onder sector 35.

Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen. Alternatief genezers, die geen med ische opleiding

hebben en niet bevoegd zijn medische handelingen te verrichten, kunnen niet bij wijze van assimilatie bij

een vaksector worden ingedeeld en vallen daarom onder sector 55. Overige takken van bedrijf en beroep.

X.37 MAFcodes

02167 Alternatief arts (sector 35);

02199 Alternatief genezer (sector 55).

X.38 Brondocumenten
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X.39 Omschrijving

De detailhandel via Internet valt onder sector 17. Detailhandel en ambachten. De vraag was of een
apotheker, die via internet anticonceptiemiddelen verkoopt ook bij deze sector is aangesloten.

X.40 Maatschappelijke functie

I lapothekers exploiteert een onderneming, die zich bezighoudt met de verkoop via internet van
anticonceptiemiddelen, zoals de pu, condooms, de vaginale ring etc. Daarbij kunnen de kianten vragen
stellen, welke door de apothekers worden beantwoord. Vele anticonceptiemiddelen zijn inmiddels vrij
verkrijgbaar bij apotheken en/of drogisterijen. Voor het anticonceptiemiddel, de pu, is ingeval van een
eerste aanvraag een doktersrecept voorgeschreven, welk recept naar de onderneming gestuurd kan
worden. Daarna kan het middel tot in lengte van jaren bij een apotheek, c.q. de hier betreffende
onderneming worden besteld. De overige middelen kunnen bij de apotheek en/of de drogisterij vrij worden
gekocht.

De maatschappelijke functie van de onderneming moet los gezien worden van het internet. Het internet
wordt slechts als middel aangewend om de producten te verkopen en advies te kunnen geven. Het
adviseren is hier geen functie op zich en moet als uitvloeisel van de verkoop worden gezien.
Gezien de functie van de beide ondernemers als apotheker en de artikelen uit het assortiment ligt
assimilatie met het apothekersbedrijf het meest voor de hand. Daarom is beslist dat deze werkgever
ressorteert onder sector 35. Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen.

X.41 MAFcodes

00963 Apotheek (sector 35);
01832 Verkoop van anticonceptiemiddelen (sector 35);
02090 Internet-apotheek (sector 35).

X.42 Gerelateerde onderwerpen

Internet; Postorderapotheek.
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Korte omschrijving

X.43 Omschrijving

Het appelschilbedrijf wordt niet genoemd in de Regeling Wfsv. De vraag was of het appelschilbedrijf

beschouwd moet worden als een fruitverwerkend bedrijf (sector 50. Voedingsindustrie) of als een

groothandel in fruit (sector 42. Groothandel II).

X.44 Maatschappelijke functie

De bedrijfsuitoefening bestaat uit het met behuip van een machine volautomatisch schillen en van

klokhuizen ontdoen van bij derden ingekochte appels. Na het schillen komen de appels op een
transportband terecht en worden handmatig de restanten van de appelschil (kop en kont) verwijderd.

Tenslotte worden de appels, al dan niet in bokjes gesneden, in zakken tot maximaal 20 kg gedaan en

vervoerd naar de afnemers. Dit zijn voornamelijk grote banketbakkerijen, die de appels verwerken in

appeltaarten, v)aaien e.d.

n het verleden zijn groothandelaren in fruit, die fruit op stam kopen, ingedeeld bij sector 42. Groothandel

II, omdat de werkzaamheden van het plukken van het fruit ondergeschikt zijn aan de handelsfunctie. In
deze kwestie kan niet worden gesteld, dat het schiflen van de appels ondergeschikt is aan de
handeisfunctie. Anders dan bij het kopen en plukken van fruit op stam wordt hier een ander, bewerkt

product afgeleverd, dat zonder bewerking niet bruikbaar zou zijn voor het beoogde doel (de verwerking in

taarten e.d.). Bovendien is de bewerking van het fruit in de bedrijfsuitoefening van het appelschilbedrijf

zeker niet van ondergeschikte betekenis. Daarom werd besloten, dat het appelschilbedrijf bij wijze van
assimilatie met de fruitverwerkende industrie is aangesloten bij sector 50. Voedingsindustrie.

X.45 MAFcodes

01897 Appelschilbedrijf (sector 50).

X46 Brondocumenten



Arbeidsbemiddeling

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-12 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.47 Omschrijving

Bemiddeling tussen werkgevers en werkzoekenden.

X.48 Maatschappelijke functie

Volgens de Regeling Wfsv vallen bemiddelingsbureaus onder de werkingssfeer van sector 17. Detailhandel
en ambachten. In het verleden is echter besloten, dat in de sleet van sector 17. Detallhandel en ambachten
een bemiddelingsbureau in de regel direct na het totstandkomen van een transactie de afgesproken
beloning incasseert en verder met de uitvoering daarvan geen bemoeienis heeft. In dat geval beperkt de
bemiddeling zich tot het zoeken van vacatures en het plaatsen van werkzoekenden in gezien hun opleiding
en ervaring geschikte functies. Bijvoorbeeld het in contact brengen van een magazijnbediende met een
bedrijf, dat magazijnpersoneel zoekt, het plaatsen van een bouwvakker bij een bouwbedrijf of het vinden
van een kantoorfunctie voor een administratieve medewerker.

Als een arbeidsbemiddelingsbureau zich richt op het vinden van werk voor moeilijk plaatsbare
werkzoekenden is begeleiding tijdens het hele traject noodzakelijk. Er is dan geen sprake van beperkte,
maar van uitgebreide bemiddeling. Moeilijk plaatsbaar zijn b.v. werkzoekenden met een onvoltooide
opleiding, oudere werknemers en werknemers met een Iichamelijke of geestelijke handicap. Voor een
succesvolle plaatsing moet het bemiddelingsbureau zorgen voor opleiding of bijscholing, het vinden van
stageplekken, eventueel het tijdelijk begeleiden van werknemers op de wetkplek en het aanvragen van
subsidies voor werkgevers die deze werknemers willen plaatsen. Deze uitgebreide vorm van
arbeidsbemiddeling valt onder de werkingssfeer van sector 44. Zakelijke Dienstverlening II, bij wijze van
assimilatie met de daargenoemde expertisebureaus.

X.49 MAFcodes

01798 Arbeidsbemiddeling fbeperkt, sector 17);
02378 Arbeidsbemiddeling (uitgebreid, sector 44).

X.50 Brondocumenten

X.51 Gerelateerde onderwerpen

Bern iddeling.



Arbeidspool

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-13 Versiedatum 1 1-01-2012

Alleen voor intranet nee

Kofte omschrijving

X.52 Omschrijving

Een arbeidspool of banenpool werd door de Sociale Verzekeringsraad (SVr) omschreven als: “een instelling,
in het leven geroepen door gezamenlijke ondernemers - al dan niet tezamen met organisaties van
werknemers -, die zonder winstoogmerk arbeidskrachten ter beschikking stelt aan de bij haar aangesloten
leden”. De ter beschikking gestelde werknemers werken onder leiding en toezicht van de inlenende
bedrijven. Het komt ook voor, dat de gezamenlijke ondernemers geen oprichter zijn van de banenpool,
maar wel op basis van een cao-protocol verplicht zijn personeel in te lenen van de arbeidspool.

X.53 Maatschappelijke functie

Een arbeidspool of banenpool houdt zich bezig met het zonder winstoogmerk fdus niet op commerciële
basis) ter beschikking stellen van werknemers binnen een bepaalde branche of bedrijfstak om in tijdelijke
personeelsbehoeften te voorzien. In het verleden werden al binnen bepaalde sectoren, zoals de bouw, het
havenbedrijf en de metaalindustrie, zgn. arbeidsreserves gevormd, waarbij werknemers op de loonlijst
werden geplaatst van een arbeidspool om vervolgens te worden uitgeleend aan de deelnemende bedrijven
binnen de bedrijfstak. Voornaamste doel van een arbeidspool is om boventallige vakbekwame werknemers
voor de bedrijfstak te behouden in geval van (dreigend) ontslag en het bevorderen/verbeteren van de
doorstroom van werknemers naar andere werkgevers. Zo nodig worden deze werknemers ook
omgeschoold. Het personeel heeft vaak een vast dienstverband met de arbeidspool voor bepaalde of
onbepaalde tijd en een gegarandeerd salaris. Er is gewoonlijk geen sprake van uitzendovereenkomsten met
uitzendbeding. In het verleden was de volgende richtlijn van de SVr van toepassing met betrekking tot de
indeling van arbeidspools: “Aan instellingen en organen, die arbeiders “poolen” voor een bepaalde
bedrijfstak (arbeidspool) en van wie het optreden op de juiste wijze met sociale overwegingen rekening
houdt, wordt algehele vrijstelling van aansluiting bij de Nieuwe Algemene BV (nu sector 52.
Uitzendbedrijven) gegeven, omdat zij als hulpinstellingen van die bedrijfstak kunnen worden aangemerkt”.

Een arbeidspool of banenpool houdt zich bezig met het bedrijfsmatig ter beschikking stellen van
arbeidskrachten en zou daarom aangesloten moeten zijn bij sector 52. Uitzendbedrijven. Als een
arbeidspool echter geen gebruik maakt van uitzendovereenkomsten met (voorafgaand) uitzendbeding en
de werkzaamheden sec functioneel bezien voor meer dan 50% van het totale premieplichtig loon op
jaarbasis aan één sector kunnen worden toegerekend, wordt de arbeidspool op grond van hetgeen vermeld
onder sector 52. Uitzendbedrijven onder punt 4 ingedeeld bij deze (vak)sector.

X.54 Brondocumenten

X.55 Gerelateerde onderwerpen

Uitzendbedrijven.



Arbodiensten

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-14 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.56 Omschrijving

Het doel van arbodiensten is het verlenen van diensten aan werkgevers in het kader van hun verplichtingen
op grond van de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit.

X.57 Maatschappelijke functie

De arbodiensten houden zich bezig met controle ziekteverzuim, ziek- en hersteldmeldingen,
verzuimadministratie, risico-inventarisatie, analyse, cursussen, werkzaamheden door artsen, zoals open
spreekuur, huisbezoek, aanstellings- en periodieke keuringen, medisch onderzoek naar de
gezondheidstoestand en belastbaarheid van werknemers, claimbeoorde!ing e.d. De artsen verstrekken
geen medicijnen en verrichten geen medische handelingen, zij verwijzen zonodig door naar de huisarts.
De BGD’s (Bedrijfsgezondheidsdiensten) houden zich ook met deze werkzaamheden bezig. Deze BGD’s
hebben zich vaak al omgevormd van stichting naar besloten vennootschap en noemen zich inmiddels ook
Arbodienst.

Arbodiensten vielen tot en met 1995 onder de Bedrijfsvereniging voor Gezondheid, Geestelijke en
Maatschappelijke Belangen fBVG). Vanaf 1996 zijn deze diensten, mede op verzoek van de toenmalige
koepelorganisatie, ingedeeld bij de Bedrijfsvereniging voor Bank- en verzekeringswezen (sector 44.
Zakelijke Dienstverlening II) op grond van assimilatie met de bij sector 44 genoemde economische
adviesbureaus.
In 2011 verzocht een arbodienst om herindeling van sector 44. Zakelijke Dienstverlening II in sector 35.
Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen. Dit verzoek werd, ook in bezwaar, door de
Belastingdienst afgewezen, omdat er sinUs het in 1995 genomen indelingsbesluit geen essentiële
wijzigingen zijn opgetreden in de werkzaamheden en maatschappelijke functie van arbodiensten. In de
daarop volgende beroepsprocedure in 2014 stelde het Gerechtshof Amsterdam vast, dat arbodiensten
opereren binnen de Arbeidsomstandighedenwet en bet Arbeidsomstandighedenbesluit. Daarbij vertonen
arbodiensten volgens het Hof naar aard en maatschappelijke functie de meeste overeenkomsten met
(diverse van) de onder sector 35 ressorterende bedrijfstakken en beroepsgroepen. Dat een arbodienst -

mede - werkzaamheden van adviserende aard verricht acht het Hof niet doorsiaggevend, nu zowel bij
sector 35 als bij sector 44 bedrijfstakken worden vermeld met werkzaamheden van (mede) adviserende
aard. De werkzaamheden die de arbodienst verricht, moeten volgens het Hof in z’n totaliteit worden
bezien. De feitehjke werkzaamheden van de arbodienst in de onderhavige procedure betreffen de
uitvoering van allerlei in de Arbowet- en regelgeving voorziene, al dan niet verplicht door de werkgever aan
deskundigen uit te besteden taken, waaronder enerzijds verzuimbegeleiding en medisch onderzoek naar de
gezondheidstoestand en belastbaarheid van werknemers en anderzijds advisering van de werkgever
betreffende arbeidsomstandigheden en -risico’s voor zijn werknemers.
Het Hofvindt het aannemelijk dat de werkzaamheden van de arbodienst (in deze casus) in hoofdzaak
bestaan uit aan arbeid gerelateerde gezondheidszorg, te weten de behandeling en begeleiding van zieke en
arbeidsongeschikte werknemers, overige verzuimbegeleiding, het uitvoeren van medische onderzoeken en
keuringen en gezondheidgerelateerde advisering en begeleiding van individuele werknemers. De meeste
werknemers van de arbodienst behoren tot de beroepsgroepen bedrijfsartsen, doktersassistenten,
verpleegkundigen, gezondheidspsychologen en ergo- en fysiotherapeuten. Het Hof verklaart — alles



overziende — het beroep van de arbodienst daarom gegrond. De arbodienst wordt door het Hof ingedeeld

in sector 35. Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen (Hof Amsterdam 15 mel 2014).De
beslissing van het Gerechtshof Amsterdam heeft tot gevoig dat arbodiensten, die dezelfde feite)ijke

werkzaamheden verrichten in het vervoig van rechtswege thuishoren bij sector 35. Gezondheid, geestelijke

en maatschapp&ijke belangen.

X58 MAFcodes

02411 Arbodienst (sector 35).

X.59 Brondocumenten



Arch leven

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-15 Versiedatum 11-01-2012
AIIeen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.60 Omschrijving

Er is indelingstechnisch verschil tussen het archiveren in samenhang met culturele zaken en het archiveren
van administratieve bescheiden ten behoeve van derden.

X.61 Maatschappelijke functie

In de bijiage bij de Regeling Wfsv worden bij sector 54. Culturele instellingen onder punt 8 genoemd:
musea, archieven, monumenten en bibliotheken. In het vededen is besloten, dat de hier bedoelde
archieven in samenhang moeten worden gezien met culturele zaken zoals bijvoorbeeld de Rijks- en
gemeentearchieven. [en werkgever, die zich bezighoudt met het opslaan en archiveren van administratieve
bescheiden ten behoeve van derden (het bedrijfsleven), houdt zich bezig met een vorm van zakelijke
dienstverlening en is daarom aangesloten bij sector 45. Zakelijke Dienstverlening III. Het gaat hier om
werkgevers, die zich bezighouden met het in bewaring nemen van de administratie van
advocatenkantoren, notarissen, ziekenhuizen, verzekeringsmaatschappijen, architectenbureaus etc. De
stukken, bijvoorbeeld boekhoudkundige bescheiden met bewaartermijn of rontgenfoto’s van ziekenhuizen,
worden door zo’n werkgever opgehaald, genummerd en opgesagen en eventueel op afroep voor tijdelijke
inzage weer aangeleverd. Doorgaans beschikt zon werkgever over opslagruimte, waarin hij archiefdozen
met administratieve bescheiden per opdrachtgever opslaat en bewaart.

X.62 MAFcodes

01630 Archieven (culturele instellingen, sector 54);
01887 Archiveren (sector 45).

X.63 Brondocumenten



Arken bouw

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-16 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Kofte omschrijving

X.64 Omschrijving

Het bouwen van (woon)arken en woonboten wordt niet vermeld in de bijiage van de Regeling Wfsv. Een

woonark wordt door het kadaster weliswaar als schip geregistreerd, maar dient gewoonlijk als (tijdelijke)

woonruimte. De vraag was of hiersprake is van scheepsbouw of van woningbouw.

X.65 Maatschappelijke functie

Een woonark bestaat uit een betonnen of stalen casco met een houten of kunststof opbouw en is voorzien

van een keuken, een elektrische- en verwarmingsinstallatie, gas- en watervoorziening en sanitair.

In het verleden is besloten, dat het bouwen van woonarken, evenals het vervaardigen van stacaravans en

het monteren van kant en kiare schakel- en stapelbare units, functioneel is aan te merken als het bouwen

van accommodaties c.q. het scheppen van verblijfsruimten. Voor de aansluiting bij een sector is het daarbij

niet van belang of deze accommodaties al dan niet permanent worden gebruikt en voor welk doel zij
worden gebruikt. Het arkenbouwbedrijf ressorteert daarom bij wijze van assimilatie onder de

werkingssfeer van sector 3. Bouwbedrijf.

X.66 MAFcodes

02532 Het opbouwen van woonboten (sector 3);

01741 Arkenbouw (sector 3).

X.67 Brondocumenten

X.68 Gerelateerde onderwerpen

. Stacaravans; Ruimten (het scheppen van -); Unitbouw.



Artsenvervoer

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5
Onderdeelnummer 1.00.00-17 Versiedatum 11-01-2012
Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.69 Omschrijving

In diverse regios in Nederland is het voor huisartsenposten mogelijk om t.b.v. het huisbezoek van de arts
zogenaamd artsenvervoer in te schakelen.
De vraag was bij welke sector deze ondernemingen zijn aangesloten.

X.70 Maatschappelijke functie

In samenwerking met Zorgverzekeraars, Rijksoverheid en de Landelijke Huisartsenvereniging zijn in diverse
steden in Nederland zogenaamde doktersnachtdiensten opgericht. Het basisidee van een
doktersnachtdienst is dat een aantal artsen uit een bepaald gebied volgens een rooster tijdens de
nachtelijke uren en in het weekend dienst doen vanuit een centrale post. Het gaat hier om
vervoersondernemingen ten behoeve van deze doktersnachtdiensten. Zij voorzien de centrale posten van
van één of meerdere chauffeurs en voertuigen. De voertuigen zijn felgekleurd en voorzien van blauw
zwaailicht en sirene. Zij zijn verder uitgerust met een navigatiesysteem, een defibrillator, een spoedkoffer,
beademingsapparatuur en zuurstof, een mobilofoon, etc. De voertuigen zijn niet ingericht voor liggend
vervoer zoals dat wel het geval is bij ambulances. lndelingstechnisch kan ook niet worden gesproken van
vervoer in de zin van sector 28. Taxivervoer, omdat uitsluitend artsen worden vervoerd en geen patiënten
of andere personen. De chauffeurs vervoeren de artsen naar de plaats waar hulp geboden is. De chauffeurs
hebben allen een EHBO- en reanimatiediploma en zijn bevoegd de arts te assisteren bij noodgevallen. Dit
valt echter niet onder de medische zorgverlening zoals bedoeld bij sector 35. Gezondheid, geestelijke en
maatschappelijke belangen. Primair is de functie het vervoer van artsen naar patiënten en terug.

Daarom werd besloten dat werkgevers die zich bezighouden met artsenvervoer functioneel bezien
vervoersondernemingen voor personen zijn en van rechtswege thuishoren bij sector 31. Overig
personenvervoer te land en in de lucht. Let wel, als de huisartsenpost zelf het personeel in dienst heeft om
de huisartsen naar de patiënten te vervoeren dan zijn deze werkzaamheden inherent aan de kernfunctie
van de huisartsenpost en blijft dus sector 35. Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen van
toepassing.

X.71 MAFcodes

01818 Artsenvervoer (sector 31).

X.72 Brondocumenten



Asbestverwijdering

D ocu m entg egevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-18 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Kofte omschrijving

X.73 Omschrijving

Het verwijderen van asbest en asbesthoudende materialen, onder meer uit gebouwen, scheepsruimen en

industriële complexen, wordt niet genoemd in de bijiage van de Regeling Wfsv. De vraag was of deze
bedrijfsuitoefening bij wijze van assimilatie kan worden ingedeeld bij een sector.

X.74 Maatschappelijke functie

Asbest bestaat uit vezelige mineralen, vooral magnesiumsilicaten, en werd omdat het onbrandbaar is,

slecht warmte geleidt en bestand is tegen chemicaliën jarenlang toegepast als warmte-isolatiemateriaal in
de techniek, de industrie (b.v. in vuilverbrandingsovens, raffinaderijen, elektriciteitscentrales) en de
bouwnijverheid.

Asbestverwijdering als gespecialiseerde bedrijfsuitoefening is een tamelijk nieuw fenomeen. Het besef, dat
door slijtage en beschadiging of bij het slopen van sommige soorten asbest vezels kunnen vrijkomen, die
zeer schadelijk zijn voor de gezondheid, heeft ertoe geleid, dat asbest alleen nog onder strikte voorwaarden
en met inachtneming van allerlei veiligheidsprocedures mag worden verwijderd door gespecialiseerde

bed rijven.

Op asbestverwijdering zijn het Asbestverwijderingsbesluit d.d. 1 oktober 1993 en het Asbestbesluit

Arbeidsomstandighedenwet van toepassing. Het Asbestverwijderingsbesluit bevat voorschriften voor het
verwijderen en afvoeren van asbest uit bouwwerken en voor het in het kader van beroep of bedrijf
verwijderen van asbest uit objecten. Het Asbestbesluit Arbeids-omstandighedenwet steft regels aan het
beroepsmatig werken met asbest. Het besluit bevat een zogenaamde sloopparagraaf en is van toepassing
op werkgevers, werknemers en zelfstandigen.

Bedrijven, die deskundig zijn in het verwijderen van asbest, beschikken over een KOMO Proces-certificaat
Asbestverwijderen van de Stichting Bouw-kwaliteit, zij hebben speciaal opgeleid personeel (Deskundig
Toezicht-houder Asbest, DIA) in dienst en maken bij hun werk gebruik van speciaal daarvoor ontwikkeld
gereedschap, veiligheidskleding, douchecabines etc. Zij zijn ook verplicht om een logboek bij te houden van

de uitgevoerde asbestwerken. Besloten werd om asbestverwijderingsbedrijven in te delen bij sector 55.
Overige takken van bedrijf en beroep, omdat zij hun werkzaamheden niet steeds of in overwegende mate
in of ten behoeve van een bepaalde bedrijfstak verrichten.

N.B.: Omdat asbest vroeger op grote schaal is toegepast in bouwwerken, moet voorafgaand aan de sloop,
renovatie of verbouwing het asbest uit de panden worden verwijderd. Sommige sloopbedrijven beschikken
over de hiervoor benodigde vergunning en voeren deze werkzaamheden zeif uit, anderen besteden het uit

aan asbestverwijderingsbedrijven.

Voor zover sloopbedrijven als onderdeel van en in samenhang met de door hen aangenomen sloopwerken

zeif asbest verwijderen, ressorteren zij als enkelvoudige onderneming onder sector 3. Bouwbedrijf. Als zij
daarnaast ook voor derden asbest verwijderen, los van zelf uit te voeren sloopwerk, is er sprake van een
samengestelde onderneming en is voor de sectorindeling de Ioonsomverhouding doorsiaggevend.

X.75 MAFcodes

01656 Asbestverwijdering (sector 55).

X.76 Brondocumenten



X.77 Gerelateerde onderwerpen

Slopersbedrijf.



Asielzoekers (aanvullende opvang van -)

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-20 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omscbrijving

X.83 Omschrijving

Op het gebied van de opvang van asleizoekers zijn diverse instanties werkzaam, zoaI

X.84 Maatschapp&ijke functie

Alleen herkenbare tot concrete instellingen herleidbare informatie

X.85 MAFcodes

02091 Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA, sector 35);
01821 Aanvullende opvang van asielzoekers (alleen accommodatie, sector 33);
01835 Aanvullende opvang van asielzoekers (accommodatie + medisch/sociale begeleiding + toezicht,
sector 35);

01826 Asielzoekerscentrum (alleen accommodatie, sector 33);
01836 Asielzoekerscentrum faccommodatie + medisch/sociale begeeiding + toezicht, sector 35).

X.86 Brondocumenten



Asia Itcentrale

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-19 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.78 Omschrijving

De vervaardiging en verkoop van bitumineuze en/of teerhoudende producten fasfaltspecie).

X.79 Maatschappelijke functie

Een asfaitcentrale fabriceert asfalt ten behoeve van wegenbouwbedrijven. Asfaltinstallaties kunnen

immobiel zijn (vaste vestigingsplaats) of mobiel en schuiven dan op met het werk in uitvoering. Zij bestaan

ult een doseer- en menginrichting en een verhittingsapparaat waarmee warme asfaltspecie wordt gemaakt.

De installatie wordt bediend door laboranten, mengers en machinisten. De asfaltspecie is niet houdbaar,

kan dus niet in voorraad worden geproduceerd en moet op de dag van bereiding door de afnemers

(wegenbouwbedrijven) worden verwerkt. In geval van een immobiele centrale worden de benodigde

hoeveelheden specie ‘s morgens door de afnemers besteld en in de loop van de dag met tankwagens

afgeh a aid.

De vraag was bij welke sector een asfaltcentrale ingedeeld moet worden. Onder de werkingssfeer van

sector 49. Chemische industrie valt o.m.: “De vervaardiging van bitumineuze, teerhoudende

dakbedekkingsmateriaien”. Andere bitumina worden bij die sector niet genoemd. Bij sector 51. Algemene

industrie wordt o.m. genoemd: De fabrieksmatige verwerking van asfaltbitumina tot asfalt en speciale

asfaitbitumina, al dan nietvermengd met mineraal en/of vezels”. Bij een asfaltcentrale is echtergeen

sprake van fabrieksmatige verwerking, omdat de productie daarvan voiledig fluctueert met de activiteiten

van de wegenbouwbedrijven. Eerder werden betonmortelcentrales, die natte betonspecie vervaardigen, en

ook kalkmortelcentraies bij wijze van assimilatie tot de bouwnijverheid gerekend. Dit gezien de correlatie

met de bedrijvigheid van het bouwbedrijf in die zin, dat de productie en levering stagneert als het

bouwbedrijf bijvoorbeeld ten gevolge van vakantie of weersomstandigheden stil ligt. Omdat dit ook opgaat

voor de asfaitcentrale, als toeleveringsbedrijf voor de bouw, werd besioten dat deze bij wijze van

assimilatie onder sector 3. Bouwbedrijfvalt.

X.80 MAFcodes

01973 Exploitatie van een asfaltcentrale (sector 3).

X.81 Brondocumenten

X.82 Gerelateerde onderwerpen

B eto n m o rte Ice nt rae.



Autohandel

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-21 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijvfng

X.87 Omschrijving

De verkoop van nieuwe en tweedehands personenauto’s, bussen, campers, besteiwagens, vrachtwagens,
Iandbouwtrekkers en motorrijwielen, brom- en snorfietsen, scooters e.d. aan particulieren en bedrijven.

X.88 Maatschappelijke functie

In de bijiage bij de Regeling Wfsv wordt bij sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken onder punt 8
sub 6 genoemd “het afleveringsklaarmaken en aan het publiek verkopen van automobielen of
motorrijwielen”. Auto- en motorhandelaren beschikken gewoonlijk over een showroom, waar de voorraad
te verkopen auto’s en motoren staat opgesteld. Vaak wordt het poetsen en afleveringsklaarmaken

uitbesteed aan een ander bedrijf en heeft de autohandel zeif alleen verkopend personeel in dienst. In het

verleden is besloten, dat tot de werkingssfeer van sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken

gerekend wordt:

• De verkoop van nieuwe automobielen of motorrijwielen aan het publiek;
• De verkoop van gebruikte automobielen of motorrijwielen aan het publiek met inbegrip van de zogenaamde

straathandel;
• Het afleveringsklaarmaken van automobielen of motorrijwielen.
De aanduiding “afleveringsklaarmaken” is een op zichzelf staand indelingscriterium. Dit betekent, dat de
“autohandel” zonder dat ook maar iets aan de motorvoertuigen wordt gerepareerd en/of gedaan (dus ook
de zogenaamde straathandel) tot de werkingssfeer van sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken
moet worden gerekend. Ook het alleen maar afleveringsklaarmaken van auto’s en motorrijwielen valt

onder de werkingssfeer van deze sector. Onder “publiek” moet worden verstaan “gebruikers”, waarbij het
niet van belang is of dit particulieren of bedrijven of instellingen zijn. De term “publiek” is gebruikt om
onderscheid te maken tussen de autohandel en importeurs/groothandelaren. Importeurs en
groothandelaren leveren auto’s aan dealers en zijn aangesloten bij sector 41 Groothandel I.

X.89 MAFcodes

02561 Auto’s en/of motorrijwielen afleveringsklaar maken en verkopen aan publiek (sector 12);
01843 Groothandel in auto’s en/of auto-onderdelen (sector 41).

X.90 Brondocumenten



Automaten, exploitatie van

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie S

Onderdeelnummer 1.00.00-22 Versiedatum 11-01-2012
Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.91 Omschrijving

De indeling van ondernemingen die automaten exploiteren is afhankelijk van de daadwerkelijke
maatschappelijke functie. Verder is van belang of er sprake is van gok-/speelautomaten of automaten
waaruit producten gekocht kunnen worden. Met gok-/speelautomaten wordt bedoeld het soort automaten
waarmee bijvoorbeeld geldprijzen te winnen zijn tUe “eenarmige bandiet’), muziek gespeeld kan worden
(jukebox) of spelletjes gespeeld kunnen worden spelletjes (flipperkast, raceauto’s etc.). Automaten, waaruit
producten gekocht kunnen worden, zijn er bijvoorbeeld ten behoeve van koffie, thee, frisdrank, snoepgoed,
etenswaar, damesverband, sigaretten e.d.

X.92 Maatschappelijke functie

Bij verhuur van de automaten ontvangt de eigenaar van de huurder een huurprijs. Hierbi] is het niet van
belang of het een gok- of speelautomaat is of een automaat waaruit producten gekocht kunnen worden.
De verhuurder zal over het algemeen de automaten alleen plaatsen en aansluiten en zonodig
onderhouden. Het vullen van de automaten en het legen van de geldcassette wordt door de huurder
gedaan, de opbrengst is voor de huurder. In het verleden is besloten, dat de verhuur van automaten
thuishoort bij sector 17. Detailhandel en ambachten fverhuurinrichtingen).

De eigenaar kan de automaten ook zelf exploiteren. Hiervoor zat hij een stukje vloer huren in een café,
kantine van een bedrijf of sportclub e.d. Hij kan ook met degene, waar de automaat geplaatst is, een
verdeelsleutel afspreken voor het delen van de opbrengst. Hij zorgt zelf voor vulling van de automaten en
ontvangt teen deel van) de opbrengst.
Als het gaat om automaten waaruit producten gekocht kunnen worden is er feitelijk sprake van de verkoop
van producten aan particulieren. De maatschappelijke functie is dan een detailhandel en werkgever is
aangesloten bij sector 17. Detailhandel en ambachten.
Echter, de onderneming die niet zelf de opbrengst uit de automaten ontvangt maar zorgt voor operating en
bijvulling van die automaten, levering van de grondstoffen en uiteindelijk facturering daarvan aan de
instelling weaar Ue automaten zijn geplaatst houdt zich niet bezig met directe verkoop aan particulieren
c.q. detailhandel. Hij levert in dit geval aan de instelling waar de automaat geplaatst is.
Dergelijke ondernemingen vallen onder de sector 42. Groothandel II.

Als de eigenaar voor eigen rekening speel- of gokautomaten exploiteert, ressorteert hi] onder sector 55.
Overige takken van bedrijf en beroep. Deze sector is van toepassing, omdat deze bedrijfsuitoefening niet
wordt genoemd in de bijlage bij de Regeling Wfsv en niet bij wijze van assimilatie bij een andere sector kan
worden ingedeeld. Het maakt daarbij niet uit of de werkgever één of meer automaten in een kantine
plaatst of een casino, gokhal of amusementshal exploiteert.

X.93 MAFcodes

00580 Verhuur van automaten (sector 17);
00785 Het verhuren van speelautomaten (sector 17);
01655 Exploitatie van amusementhallen (sector 55);
01676 Exploitatie van speelautomaten (sector 55);
01793 Het exploiteren van automaten t.b.v. de verkoop van sigaretten, snoep, frisdrank e.d. (sector 17).



X.94 Brondocumenten



Automatiekbedrijf/snackba r

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-23 Versiedatum 1 1-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.95 Omschrijving

Het gaat hier om de vraag of een automatiekbedrijf/snackbar als detailhandel aangesloten is bij sector 17.
Detailhandel en ambachten of als horecabedrijf bij sector 33. Horeca algemeen.

X.96 Maatschappelijke functie

Typische kenmerken van horeca-activiteiten zijn: het verstrekken van maaltijden, gerechten en dranken,
het gebruik hiervan ter plaatse en dienstverlening (serveren). Bij een snackbar of automatiek worden in
eigen keuken etenswaren voor directe consumptie klaargemaakt door middel van frituren, bakken, koken
en/of samenstellen. Ten behoeve van een snelle doorstroming is over het algemeen de inrichting van de
zaak heel eenvoudig. Soms staan er enkele (sta)tafels of een plank aan de muur waar de snacks genuttigd
kunnen worden. De producten worden niet altijd ter plekke gegeten maar ook vaak meegenomen.
Daarnaast worden er ook direct verkoopbare producten verkocht zoals snoep, blikjes drinken e.d., hetgeen
op zich tot de detalihandel behoort.
De kernfunctie van een snackbar of automatiek is echter het ter plaatse bereiden van etenswaren welke
direct gegeten kunnen worden. Daarom is besloten, dat de snackbar of automatiek is aangesloten bij sector
33. Horeca algemeen.

X.97 MAFcodes

00955 Snackbar (sector 33);
01827 Automatiekbedrijf (sector 33).

X.98 Brondocumenten

X.99 Gerelateerde onderwerpen

Thuismaaltijden; Maaltijdverstrekking.



Autoru iten

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-24 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.100 Omschrijving

Werkgevers, die zich bezighouden met het inbouwen, inzetten en/of repareren van kapotte auto(zij)ruiten.

X.1O1 Maatschappelijke functie

De werkzaamheden van dergelijke werkgevers zijn het meest verwant aan werkzaamheden die worden

aangetroffen in garagebedrijven en carrosseriewerkplaatsen. Daarom is besloten, dat deze

bedrijfsuitoefening onder sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken ressorteert.

X.102 MAFcodes

01788 Het inzetten en repareren van autoruiten (sector 12).

X.103 Brondocumenten

X.104 Gerelateerde onderwerpen

• Glasreparatie.



Autostalling en rijwielbewaarplaats

Documentgegevens

AfkorUng IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-25 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet flee

Korte omschrijving

X.105 Omschrijving

Het exploiteren van een parkeerplaats of stalling voor auto’s of een rijwielbewaarplaats.

X.106 Maatschappelijke functie

In de Bijiage bij de Regeling Wfsv wordt onder sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken bij punt 8.
genoemd het stallen van automobielen of motorrijwielen en onder punt 16b ‘het geven van gelegenheid
tot stalling van al dan niet gemotoriseerde rijwielen’ (fietsen, bromfietsen, snorfietsen e.d.). Onder sector
55. Overige takken van bedrijf en beroep treffen we bij punt 6 aan “het exploiteren van
rijwielbewaarplaatsen en van parkeerplaatsen voor auto’s en dergelijke’.

Als de rijwielbewaarplaats of autostalling over een werkplaats/garage voor reparaties beschikt, wordt de
werkgever ingedeeld bij sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken. In alle overige gevallen ressorteert
het exploiteren van een rijwielbewaarplaats of autostalling/parkeerplaats onder sector 55. Overige takken
van bedrijf en beroep.

X.107 MAFcodes

01668 Exploiteren van parkeerplaatsen voor auto’s e.d. (sector 55);
01673 Exploiteren van rijwielbewaarplaatsen (sector 55);
02143 Exploitatie van een autostalling of parkeerplaats met garage (sector 12);
00474 Rijwielstallihg (sector 12).

X. 108 Brondocumenten



Autoverhuur

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Vetsie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-26 Versiedatum 11-01-2012

AIleen voor intranet nee

Kofte omschrijving

X.109 Omschrijving

De sectorindeling van autolease-ondernemingen en auto-(dag)-verhuurondernemingen.

X.11O Maatschappelijke functie

Leasen is een vorm van partiële financiering van in de regel bedrijfsvreemde investeringen, waarbij de
gebruiker het goed in economisch eigendom verkrijgt. Een autolease-onderneming is een bedrijf dat tegen
vergoeding voor langere duur auto’s in bruikleen verstrekt aan ondernemingen en ondernemers en tevens

de daaraan verbonden werkzaamheden verricht (reparatie en onderhoud). De huur is vaak inclusief
benzine, verzekeringen e.d. Dc gebruikers zijn ondernemers, die zelf de voor de auto’s en de daaraan
verbonden werkzaamheden benodigde bedragen niet willen of kunnen investeren. Het gaat hier om leasing
van kapitaalgoederen, waarvan eerder besloten is, dat sector 45. Zakelijke Dienstverlening Ill bevoegd is.

Een auto-fdag)-verhuuronderneming houdt zich bezig met de voorziening in (betrekkelijk) kortdurende

behoeften aan een auto, zoals dagverhuur aan particulieren en bedrijven, b.v. toeristen of garagebedrijven,
die de huurauto tegen vergoeding ter beschikking stellen aan hun klanten, wanneer hun eigen auto voor
reparatie of onderhoud gedurende korte tijd uit de roulatie is. Auto-(dag)-verhuurondernemingen
ressorteren als verhuurinrichting onder de werkingssfeer van sector 17. Detailhandel en ambachten.

Daarnaast kennen we autoverhuurbedrijven, die (luxe) auto’s met chauffeur verhuren aan bedrijven en
particulieren voor speciale gelegenheden (by. bruiloften) of voor vervoer van vip’s. lndelingstechnisch kan

hier niet worden gesproken van vervoer in de zin van sector 28.Taxivervoer. Deze autoverhuurbedrijven
vallen daarom onder sector 31. Overig personenvervoer te land en in de lucht.

X.111 MAFcodes

01180 Autoverhuur (bedrijfsmatig/leasing, sector 45);

02582 Autoverhuurbedrijf (dagverhuur, sector 17);

00930 Autoverhuurbedrijf (met chauffeur, sector 31).

X.112 Brondocumenten

X.113 Gerelateerde onderwerpen

Verhuurbedrijven (algemeen).



Eakkerijen

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-27 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.114 Omschrijving

Onder (banket)bakkerijen verstaan we die bedrijven, die zich bezighouden met het bakproces. Hierbij is het
niet van belang of het brooddeeg zeif gemaakt is of door derden, waarbij het alleen nog in eigen oven moet
worden afgebakken.

X.115 Maatschappelijke functie

In de onderstaande tekst zullen we proberen duidelijk te maken welke vormen van bakkerijbedrijven we
kunnen onderscheiden, en waar de betreffende bedrijven moeten worden ingedeeld:

• Werkgever bakt zelf groot en klein brood, op ambachtelijke of industriële wijze. Werkgever moet worden
ingedeeld bij sector 13. Bakkerijen.

• Een werkgever, die bakkers- en/of banketbakkersproducten op ambachtelijke wijze bakt, valt ook onder
sector 13. Bakkeri]en. Bakkersprodukten zi]n o.a.: beschuit, crackers, knackebrod, rijstewafels,
taaftbodems en toast. Banketbakkersprodukten zijn o.a.: banket, biscuits, cake, gebak, koek, oliebollen,
poffertjes en wafels.

• Bedrijven, die op industriele wijze (fabrieksmatig) bakkers- en/of banketbakkersproducten bakken,
ressorteren onder sector 14. Suikerverwerkende industrie.

- Werkgever verkoopt door derden gebakken brood aan particulieren (koude bakker). Werkgever moet
worden ingedeeld bij sector 17. Detailhandel en Ambachten.

• Werkgever verkoopt door derden gebakken brood aan wederverkopers. Werkgever moet worden ingedeeld
bij sector 42. Groothandel II.

• Werkgever exploiteert een lunchroom waar o.a ook wel broodjes worden afgebakken. Werkgever hoort
thuis bij sector 33. Horeca algemeen.

X.116 MAFcodes

00544 Warme bakker (sector 13);
00545 Banketbakkerij (sector 13);
00547 Broodbakkerij (sector 13);
00546 Brood- en banketbakkerij (sector 13);
00548 Broodfabriek (sector 13);
00550 Beschuitfabriek (sector 14);
00551 Biscuitfabriek m(sector 14);
0055$ Suikerverwerkende industrie (sector 14);
00582 Verkoop van brood, broodproducten en/of banket aan de consument (sector 17);
01851 Groothandel in brood (sector 42);
01822 Lunchroom (sector 33).

X.117 Brondocumenten



Balkonhekkenmontage

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-28 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.11$ Omschrijving

Het plaatsen van stalen en aluminium hekken, die dienen als afrastering van balkons, ga!erijen en

trapportalen in woningen en in flatgebouwen. De hekken vormen een integrerend onderdeel van het

bouwwerk, dat wil zeggen dat zij nodig zijn voor de voltooiing van de woning of het gebouw, dat zonder

deze hekwerken niet in gebruik kan worden genomen.

X.119 Maatschappelijke functie

De werkzaamheden bestaan uit het in of aan de betonconstructie van een pand bevestigen van door de

producent/opdrachtgever kant en klaar op de bouwplaats aangeleverde (aluminium) hekwerken. De

hekken worden bevestigd aan metalen staanders en geplaatst in door de aannemer reeds in de

betonconstructie (plafondplaat) ingestorte doorgaande gaten of schroefhulzen. Soms zal een onderdeel

nog pasklaar gemaakt moeten worden of dient nog een gat in het beton geboord te worden. Het komt ook

voor, dat het montagebedrijf zich niet beperkt tot het aanbrengen van pasklare hekwerken, maar ook de

voorbereidende werkzaamheden in de werkplaats verricht, zoals het op maat zagen en assembleren

hiervan. Deze activiteiten moeten worden gezien als een voor de montage noodzakelijke voorbewerking en

veranderen op zich niets aan de maatschappelijke functie van de onderneming. De hekwerken vormen een

integrerend deel van het bouwwerk. Bedrijven, die dit soort (balkon)hekken monteren, ressorteren onder

sector 3. Bouwbedrijf.

Het aanbrengen van metalen (sier)hekwerken of (sier)profielen, die niet dienen als noodzakelijke

afrastering, maar uitsluitend ter verfraaiing worden aangebracht op of in het verlengde van reeds

aanwezige betonnen borstweringen, ressorteert afhankelijk van het 1200-Arbeidsurencriterium onder

sector 10. Metaalindustrie of sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken.

X.120 MAFcodes

01742 Balkonhekkenmontage (sector 3)

01789 Hekwerkenmontage f< 1200 arbeidsuren per week, sector 12)

01775 Hekwerkenmontage ( 1200 arbeidsuren per week, sector 10)

X.121 Brondocumenten

X.122 Gerelateerde onderwerpen

. Hekwerkenmontage; Metaalsectoren.



Ba ndenservicebed riji

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-29 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intra net nee

Korte omschnjving

X.123 Omschrijving

De bedrijisuitoefening van bandenservicebedrijven bestaat in hoofdzaak uit de verkoop van banden, wielen
en toebehoren aan particulieren en bedrijven. De banden worden gemonteerd op de velg afgeleverd en
ook het balanceren van het wiel en het richten van het onderstel van de auto behoren tot de
serviceverlening.

X.124 Maatschappelijke functie

Begin jaren negentig deed zich de vraag voor of het bandenservicebedrijf moet worden beschouwd als een
soort gespecialiseerd garagebedrijf (werkingssfeer sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken) of dat
hier sprake is van een handelsonderneming. Dit omdat uit onderzoek was gebleken, dat de
bandenservicebedrijven hun voorraad banden betrekken van de ‘echte’ bandengroothandel en de
bedrijfsvoering duidelijk de kenmerken van het garagebedrijf draagt.
Besloten werd, dat de handelsfunctie van deze bedrijven van overwegende betekenis is en dat de met de
levering van de banden gepaard gaande technische handelingen als uitvloeisel van de handeisfunctie
moeten worden beschouwd. Afhankelijk van de vraag of de banden in hoofdzaak aan particulieren worden
geleverd of aan wederverkopers en bedrijfsmatige eindgebruikers vielen bandenservicebedrijven tot 1
januari 2012 onder de werkingssfeer van sector 17. Detailhandel en ambachten of van sector 41.
Groothandel I.

Met ingang van 1 januari 2012 wordt Bijlage 1 van de Regeling Wfsv gewijzigd als volgt:
- In de omschrijving bij sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken, lid 8 sub a en b, wordt de
toevoeging “(inclusief banden)’ geschrapt;
- In de omschrijving bij sector 41. Groothandel I wordt onder lid 3 toegevoegd: “inclusief het
bandenservicebedrijf (verkoop aan het publiek)”.
Dat betekent, dat het bandenservicebedrijf met ingang van 1 januari 2012 altijd onder de werkingssfeer van
sector 41. Groothandel I komt te vallen, ongeacht of er in hoofdzaak aan particulieren of bedrijven wordt
verkocht.

De tekst in bijlage 1 Regeling Wfsv bij sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken onder punt 8 sub a en
b heeft betrekking op bedrijven, welke herstel- en onderhoudswerkzaamheden verrichten aan auto’s en
dus ook aan auto-onderdelen (garagebedrijven). Wanneer binnen een bedrijf zowel het garagebedrijf
wordt uitgeoefend als de handel in autobanden (inclusief de daarbij behorende technische handelingen) is
er sprake van een samengestelde onderneming en moet aan de hand van de Ioonsomverhouding worden
vastgesteld welke sector bevoegd is.

X.125 MAFcodes

02353 Bandenservicebedrijf (sector 41);
01110 Bandengroothandel (sector 41);
02346 Bandeninzamelingsbedrijf (sector 41);
00369 Garagebedrijf (sector 12);
02479 Verkoop van autobanden aan publiek mci. montage (sector 41).

X.126 Brondocumenten





Bedrukken van (kunststof) verpakkingen.

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5
Onderdeelnummer 1.00.00-30 Versiedatum 11-01-2012
Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.127 Omschrijving

Het bedrukken fdecoreren) met behuip van offsetmachines van fkunststof) verpakkingen ten behoeve van
bed rijven.

X.128 Maatschappelijke functie

Een werkgever houdt zich bezig met het bedrukken van kunststof verpakkingen, promotionele artikelen en
gebruiksartikelen. Het gaat hier om driedimensionale kunststof producten zoals bakjes, flesjes,
koffiebekers, bloembakken, plastic emmers etc, die worden voorzien van decoratie, tekst en kleur. De
producten dienen in het algemeen als verpakkingsmateriaal van food- en non-food-producten. Na het
bedrukken worden de diverse artikelen verzendklaar verpakt in de door de opdrachtgever gewenste
hoeveelheden. Het bedrijf heeft de beschikking over 9 offset drukmachines, waarbij sprake is van
zogenaamde droge (dry) rotatie offset, wat wil zeggen dat de verschillende natte kleuren gelijktijdig op het
kunststof product worden aangebracht en vervolgens in één keer gedroogd. In ongeveer de helft van de
gevallen worden de clichéplaten en films aangeleverd door de opdrachtgever of door derden, de andere
50% wordt in eigen beheer ontwikkeld.

In de Bijiage bij de Regeling Wfsv wordt onder sector 9. Grafische industrie genoemd:
1. Het boekdrukkers- en rasterdiepdrukbedrijf;
2. Het boekbindersbedrijf en het papierwarenbedrijf;
3. Het lithografisch bedrijf;
4. Het chemigrafische bedrijf;
5. Het fotografisch bedrijf;
6. Lettergieterijen;
7. Lichtdrukkerijen en fotocopieerinrichtingen;
8. Copieerinrichtingen;
9. Kantoordrukinrichtingen;
10. Rubberstempelindustrie;
11. Enveloppenindustrie.

Gelet op de activiteiten die werkgever verricht behoort hij feitelijk niet tot één van de hiervoor genoemde
categorieen. Vast staat dat werkgever wel overwegend gebruik maakt van de offsetdruktechniek, die
gebruikelijk is in het vlakdrukbedrijf. Offsetdrukkerijen evenals steendrukkerijen, blikdrukkerijen en
glasdrukkerijen en ondernemingen waar drukwerk wordt vervaardigd, fdeels) via fotodruk, dan wel
plaatdruk, behoren tot het vlakdrukbedrijf. Voor het bedrukken kan elk materiaal worden aangewend. Niet
bepalend is overigens het te bedrukken materiaal. Omdat de activiteiten van werkgever niet worden
vermeld in de tekst van de Bijlage bij de Regeling Wfsv moet worden vastgesteld met welk onderdeel van
het bedrijfs- of beroepsieven in dit geval de meeste overeenkomst bestaat (assimilatie).

Gelet op tIe aard van de verrichte werkzaamheden (het bedrukken van kunststof artikelen door middel van
de offsettechniek) is er een grote mate van verwantschap aanwijsbaar met de technieken die zoal door
ondernemingen worden gebruikt die werkzaam zijn in de grafische sector. Hieruit volgt dat werkgever voor
zijn kernactiviteiten dient te zijn aangesloten bij sector 9. Grafische industrie.



X.129 MAFcodes

02275 Bedrukken van artikelen en verpakkingen (sector 9).

X. 130 Brondocumenten

X.131 Gerelateerde onderwerpen

Grafische industrie.



Beheermaatschappijen

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-31 Versiedatum 11-01-2012
Alleen voor intra net nee

Korte omschrijving

X.132 Omschrijving

Een beheermaatschappij of holding houdt zich in de regel bezig met het op afstand leiden van, dus directie
voeren over, werkmaatschappijen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

• het besturen van, het bewindvoeren over of het toezicht houden op werkmaatschappijen;
• het voeren van directie over werkmaatschappi]en;
• ondersteunen van directie van werkmaatschappijen;
• financieel beheervoeren.
We spreken dan van een echte beheermaatschappij, die van rechtswege ressorteert onder sector 45
Zakelijke Dienstverlening Ill.

X.133 Maatschappelijke functie

In de praktijk blijkt dat beheermaatschappijen zich, naast bovengenoemde werkzaamheden, ook
bezighouden met allerhande andere werkzaamheden t.b.v. de werkmaatschappijen. Denk hierbij aan de
personeelsadministratie, het geven van leiding, bemensen van de receptie etc. Zolang de aard van deze
werkzaamheden ook te rangschikken is onder sector 45. Zakelijke dienstverlening III is dit niet van invloed
op de sectorindeling.

Dit wordt echter anders als er (tevens) werkzaamheden worden verricht die nIet te rangschikken zijn onder
sector 45. Zakelijke dienstverlening Ill. Er kan dan sprake zijn van een “oneigenlijke beheermaatschappij”.
Daaronder wordt verstaan: een beheermaatschappij, die functioneel in het maatschappelijk verkeer niet, of
niet in overwegende mate, als beheermaatschappij optreedt. Dat er sprake kan zijn van een oneigenlijke
beheermaatschappij werd voor het eerst onderkend in de jaren tachtig toen de voormalige Sociale
Verzekeringsraad soms verzoeken ontving van beheermaatschappijen om, met toepassing van de
concernregelen van toen 12 maart 1953, nr. 1420, (flu art. 5.4 Regeling Wfsv) hun werkmaatschappij in te
delen bij de (goedkopere) BV voor Bank -en verzekeringswezen, nu sector 45. Zakelijke Dienstverlening III.
In een aantal gevallen bleek sprake te zijn van een constructie, waarbij de directeur en/of ander personeel
(met de grootste loonsom) werd verantwoord in dienst van de beheermaatschappij, maarfeitelijk direct
werkzaam was binnen de werkmaatschappij. Daarom werd besloten, dat werkgevers die zich aanmelden
als beheermaatschappij maar feitelijk geen of in verhouding tot de overige activiteiten minder dan 50%
beheersdaden verrichten, aangesloten moeten zijn bij de vaksector waarbinnen zij werkzaam zijn.

X.134 Voorbeelden

Voorbeeld 1.
Een duidelijk voorbeeld hiervan was de eigenaar van een detalihandel, die zijn eenmanszaak omzette in een
Beheermaatschappij B.V., waar hij zelf in dienst trad als directeur, en daarnaast een Verkoopmaatschappij
B.V. oprichtte, waar zijn enige werknemer, een winkelbediende, in dienst trad. In de feitelijke situatie was
niets veranderd: zowel de directeur als de werknemer stonden in de detailhandel achter de toonbank.
Hoewel de grootste loonsom (van tie directeur) binnen de beheermaatschappij lag, werd een verzoek om
de verkoopmaatschappij eveneens in te delen bij sector 45. Zakelijke Dienstverlening Ill afgewezen. Dit
omdat de beheermaatschappij functioneel niet als zodanig optrad, omdat tie directeur zich uitsluitend of in
hoofdzaak begaf in de dagelijkse werkzaamheden van de werkmaatschappij. Zowel de beheermaatschappij



als de verkoopmaatschappij werden daarom ingedeeld bij sector 17. Detailhandel en ambachten.

Voorbeeld 2.

Een beheermaatschappij voerde het beheer over cen slagerij, waarbij de beide verzekerde directeuren van

de beheermaatschappij daadwerkelijk in de slagerij werkzaamheden verrichtten. Deze werkzaamheden
behoren niet tot de maatschappelijke functie van de beheermaatschappij maar behoren tot de
werkingssfeer van sector 15. Slagersbedrijven.

Dc beheermaatschappij werd dan ook bij die sector ingedeeld.

Voorbeeld 3.

Een beheermaatschappij voert het beheer over enkele bouwbedrijven. De beheermaatschappij neemt
enige werknemers in dienst, die daadwerkelijk werkzaamheden verrichten voor de bouwbedrijven. Die
werkzaamheden zijn van bouwkundige aard en de loonsom van die werknemers overheerst.
De beheermaatschappij is als oneigenlijke beheermaatschappij aan te merken en dient te worden

aangesloten bij de sector 3. Bouwbedrijf.

Voorbeeld 4.

De grens tussen wat een eigenlijke of oneigenlijke beheermaatschappij is, is niet altijd zo duidelijk. Bij de

bepaling van de werkelijke functie van een beheermaatschappij in het maatschappelijk verkeer is van

helang of de feitelijke werkzaamheden van het personeel hehoren tot de normale bedrijfsuitoefening van
een beheermaatschappij ofjuist van de werkmaatschappij. Het is daarbij niet altijd van belang op w&ke
plaats het personeel beheerwerkzaamheden uitvoert. Zo werd een beheermaatschappij, waarvan het
(administratieve) personeel feitelijk werkte op de kantoren van de diverse werkmaatschappijen, ingedeeld

bij sector 45. Zakelijke Dienstverlening III. De overweging daarbij was, dat de werkzaamheden van het
personeel te rangschikken zijn onder de werkingssfeer van sector 45. Zakelijke dienstverlening III. Daarbij
doet het niet ter zake, dat deze werknemers, welke in dienst zijn van de beheermaatschappij, hun
werkzaamheden verrichten ter plaatse van de werkmaatschappijen.

X.135 MAFcodes

01181 Beheersmaatschappij (sector 45).

X.136 Brondocumenten



Bekistingsmateriaal (verhuur van -)

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-32 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.137 Omschrijving

Bekistingsmateriaal wordt gebruikt op de bouwplaats voor het vervaardigen van bekistingen bij het storten
van beton.

X.13$ Maatschappelijke functie

Een verhuurder van bekistingsmateriaal maakt in opdracht van een aannemer een bouwtekening van de
bekisting, die moet worden aangebracht voordat er beton kan worden gestort. Hij stelt vast wat voor soort
bekisting en welke onderdelen er nodig zijn. Als de opdrachtgever akkoord gaat met de offerte, bestelt hij
het benodigde materiaal bij de fabrikant. Hij regeft zeif het vervoer van de onderdelen naar de bouwplaats
of besteedt dit uit aan een vervoersbedrijf. Het installeren van de bekisting wordt door de aannemer
gedaan, waarbij de verhuurder soms adviseert. Nadat het beton is gestort, wordt de bekisting afgebroken
en is het materiaal gereed voor hergebruik. Bekistingsmateriaal wordt uitsluitend verhuurd aan aannemers
en is aan te merken als aannemersmateriaal. Bedrijven, die zich bezig houden met het verhuren van
aannemingsmateriaal zijn aangesloten bij sector 3. Bouwbedrijf.

X139 MAFcodes

01977 Verhuur van bekistingsmateriaal (sector 3).

X.140 Brondocumenten



Bela ngenbehartiging

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-33 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.141 Omschrijving

Belangenbehartiging wil doorgaans zeggen dat er sprake is van een organisatie, veelal optredend in de
vorm van een vereniging of stichting, die de belangen behartigt voor een bepaalde groep personen (of één

of meer tot die groep behorende personen afzonderlijk), voor zaken of dieren. Belangenbehartiging doet
zich in allerlei vormen en voor allerlei doeleinden voor.

In de Bijlage bij de Regeling Wfsv vinden we alleen onder sector 35. Gezondheid, geestelijke en

maatschappelijke belangen, onder punt ha en 20a, een verwijzing naartwee specifieke vormen van
belangenbehartiging, namelijk Behartiging van lichamelijke gezondheidsbelangen” en ‘Behartiging van
geestelijke gezondheidsbelangen’. Meestal is er echter sprake van belangenbehartiging als een vorm van
zakelijke dienstverlening, hetgeen Ieidt tot een indeling bij sector 45. Zakelijke Dienstverlening Ill op grond

van assimilatie met de daar genoemde administratie- en verenigingskantoren.

X.142 Maatschappelijke functie

Voor de indeling van een werkgever is aliereerst bepalend in welke kwaliteit hij zich in het maatschappelijk
leven manifesteert, maw. wat de functie van die werkgever is en wat in feite door hem wordt gedaan.
Treedt de werkgever in hoofdzaak op als vakorganisatie, verenigingskantoor, administratiekantoor,
werkgeversorganisatie, consumentenbond, ombudsman etc. dan is ersprake van belangenbehartiging als
een vorm van zakelijke dienstverlening en volgt een indeling bij sector 45. Zakelijke Dienstverlening Ill.
Kenmerkend voor de doelstelling van deze vorm van belangenbehartiging is de coördinerende,
bemiddelende, adviserende en/of organiserende functie. Dat geldt b.v. ook voor een overkoepelende
organisatie, die zich bezighoudt met de belangenbehartiging van artsen, verpleegkundigen, psychologen
etc., omdat een dergelijke organisatie zich niet richt op lichamelijke of geestelijke gezondheidsbelangen
(zoals vereist voor indeling bij sector 35. Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen), maar op
de belangen fb.v. arbeidsvoorwaarden, salaris, CAC-onderhandelingen) van bepaalde beroepsgroepen.

Tot de werkingssfeer van sector 35. Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen behoren
instellingen en inrichtingen, welke in hoofdzaak als doel nastreven: de behartiging van Iichamelijke of
geestelijke gezondheidsbelangen. Het gaat dan om organisaties, die zich niet beperken tot administratieve,
begeleidende en ondersteunende werkzaamheden voor hun doelgroepen, maar die duidelijk activiteiten
ontplooien op het gebied van gezondheidszorg, maatschappelijke zorg, sport ed. om bepaalde doelen te
bereiken. Deze organisaties houden zich b.v. gericht bezig met het subsidiëren van onderzoek naar
bepaalde ziekten, het informeren van doelgroepen d.m.v. een helpdesk en brochures, het organiseren van
opleidingen en trainingen etc.

X.143 Voorbeelden

Vakbonden: deze organisaties houden zich zowel bezig met collectieve belangenbehartiging (cao
onderhandelingen, deelname in ondernemingsraden, pensioenen beheren etc) als met individuele
belangenbehartiging (ledenservice, rechtsbijstand, belastingservice etc.); ingedeeld bij sector 45. Zakelijke
Dienstverlening Ill.



Werkgeversverenigingen: deze organisaties doen aan belangenbehartiging voor en dienstverlening aan de
aangesloten werkgevers, o.m het voeren van cao-onderhandelingen, het adviseren van de leden op het
gebied van arbeidsvoorwaarden, etc. (sector 45).

Ibundeltde
krachten tegenover b.v. grootaandeelhouders van bedrijven en voorziet de leden van informatie (sector
45).

______________________

die organisatie spant zich in voor het welzijn van dieren in het algemeen. Met
daadwerkelijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld geneeskundige huip of opvang, houden zij zich niet bezig.
Zo zijn ook belangenbehartigende organisaties voor bepaalde diersoorten denkbaar. Deze kioppen
bijvoorbeeld bij de overheid aan om er voor te zorgen dat er een gebied wordt aangewezen waar vogels
veilig kunnen broeden of dater regels komen waaraan dierenwinkels zich dienen te houden (sector 45).
N.B.: een dierenopvang of dierenasie) is echter een organisatie die zich daadwerkelijk met de opvang en
verzorging van dieren bezighoudt. Die organisaties hebben duidelijk een andere maatschappelijke functie
en worden op grond van die functie bij sector 55. Overige takken van bedrijf en beroep ingedeeld.

Een stichting is opgericht om een oude molen in stand te houden. De doelstelling is om de molen weer in
de oorspronkelijke staat terug te brengen en als museum open te stellen voor het publiek. De stichting
tracht dat doe) te bereiken via geldinzamehngsacties en bemiddelende activiteiten tot restauratie van de
molen. Hier dient dus als belangenbehartigende organisatie ingedeeld te worden in de sector 45. Zakelijke
Dienstverlening Ill. Ingeval de stichting uitsluitend de restauratie van de oude Molen op zich neemt en als
hoofdaannemer, dan we) uitvoerder optreedt is er sprake van een maatschappelijke functie van aannemer
of bouwbedrijf in welk geval sector 3. Bouwbedrijf is aangewezen.

ontwikkelings- en projectsubsidies verleent. Heeft geen direct contact metLlpatienten. Bevordert in
samenwerking met universiteiten e.d. het onderwijs, opleiding, bijscholing en begeleiding m.b.ti I Geeft
voorlichting door het uitgeven van brochures, folders en door het beleggen van bijeenkomsten. Verstrekt
leningen, giften of juridische bijstand aan patiënten. Zoekt en inventariseert geschikte vakantieverblijven
voorpatiënten, organiseert groepsvakanties en zomerkam pen.
Gelet op de sterk op de patient en diens behandeling en begeleiding gerichte activiteiten ingedeeld bij
sector 35. Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen.

Huurdersvereniging: Het houden van spreekuren voor wijkbewoners die moeilijkheden ondervinden bij hun
huisvesting. Het adviseren en doorverwijzen van bewoners die gezinsproblemen of financiële problemen
hebben. Het houden van inspraakavonden met de bewoners, het vertegenwoordigen van de vereniging in
inspraak- en overlegprocedures bij gemeente, bouwverenigingen en bouwteams. Houden zich
daadwerkelijk bezig met maatschappelijke dienstverlening (sector 35).

I organ iseert samen met haar
ledenvereniginger Wedstrijden en selecteert degenen die voor Nederland deelnemen aan
internationale wedstrijden en kampioenschappen. De deelnemers worden begeleid door een bondstrainer
en zij verblijven - evenals aankomende talenten - in trainingskampen van de Bond. Verderverzorgt del______
de opleiding van trainers, juryleden, jeugdl Iegeleiders etc. Naast administratief personeel zijn er
trainers, artsen, fysiotherapeuten en een bondscoach in dienst. Del I houdt zich daadwerkelijk bezig
met sportbeoefening en wat daaraan bevorderlijk is (sector 35).

X.144 MAFcodes



01183 Belangenbehartiging (sector 45);

00969 Behartiging van geestelijke gezondheidsbelangen (sector 35);
00970 Behartiging van Iichamelijke gezondheldsbelangen (sector 35).

X. 145 Brondocumenten



Belegde broodjes (groothandel)

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-34 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.146 Omschrijving

De vraag was of een werkgever die zich bezighoudt met het leveren van diverse belegde broodjes aan
horeca-ondernemingen, kantines e.d. is aangesloten bij sector 42. Groothandel II of bij sector 50.
Voedingsindustrie.

X.147 Maatschappelijke functie

De door derden gebakken en geleverde broodjes worden door werkgever machinaal gesneden, vervolgens
voorzien van eveneens bij derden ingekocht beleg (ham, kaas enz.) en tenslotte verpakt en geleverd aan de
afnemers. Het samenvoegen door werkgever van de hiervoor genoemde producten kan niet aangemerkt
worden als het vervaardigen van nieuwe voedingswaren. Ook is er geen sprake van het zodanig be- en/of
verwerken van reeds bestaande voedingsproducten, dat daardoor een nieuw product ontstaat. Een
indeling bij sector 50. Voedingsindustrie is daarom niet aan de orde. Mede gelet op de kring van afnemers
is besloten dat er sprake is van een onder sector 42. Groothandel II ressorterende groothandel, waarbij het
snijden, smeren en beleggen van de broodjes door werkgever als uitvloeisel van de groothandel moet
worden gezien.

Als de voedingswaren door derden worden aangeleverd en de belegde broodjes voor die derden worden
klaargemaakt dan kan er niet van handel worden gesproken. Er is dan sprake van een vorm van
dienstverlening. In dat geval mag evenmin gesproken worden van het vervaardigen van nieuwe
voedingswaren. Het beleggen van broodjes voor derden kan functioneel gezien vergeleken worden met de
loon pakkerijen.
Loonpakkerijen zijn vroeger als dienstverlenende bedrijven ingedeeld bij de sector 17. Detailhandel en
ambachten. . Inmiddels is besloten, dat Ioonpakkerijen behoren tot de inpakindustrie, die per ijanuari
2016 onder punt H. is toegevoegd aan sector 51. Algemene industrie. Het beleggen en verpakken van
broodjes voor derden moet bij wijze van assimilatie met de loonpakkerijen eveneens bij sector
51.Algemene industrie worden ingedeeld.

X.148 MAFcodes

01866 Groothandel in belegde broodjes (sector 42);
02630 Het beleggen van broodjes voor derden (sector 51).

X.149 Brondocumenten

X.150 Gerelateerde onderwerpen

Loonpakkerij of inpakbedrijf.



Belettering

Documentgegevens

Afkofting IS Vetsienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-35 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrfjving

X.151 Omschrijving

Bedrijven, die actief zijn op het gebied van belettering en wat daarmee samenhangt, kunnen verschillend

van maatschappelijke functie zijn. Dat kan weer tot indeling bij verschillende sectoren leiden.

X.152 Maatschappelijke functie

Als een werkgever zich bezighoudt met het ontwerpen, vervaardigen en aanbrengen van vignetten,

teksten, namen e.d. op Iichtbakken, voertuigen (voertuigen welke niet zetfvervaardigd zijn en/of
onderhouden worden), containers, vliegtuigen, gevels, schuttingen, schepen, (span-)doeken,
reclameborden ed. dan is er sprake van een ambacht als bedoeld in de bijiage bij de Regeling Wfsv onder B
van sector 17. Detailhandel en ambachten (ambachten die geen grootindustrie naast zich vinden). De
belettering ken op diverse manieren worden aangebracht. Denk hierbij aan verf die door middel van een
kwast of spuit, a dan niet via sjab)onen, wordt aangebracht of door zelfklevende dragers (stickers).
Werkgever ken voor Iaatstgenoemde activiteiten gebruik maken van snijplotters, rollen folie, snijfilms, een
snijtafel en zeefdrukramen e.d.

Indeling moet plaatsvinden bij sector 17. Detailhandel en ambachten.

Indien de activiteiten worden uitgevoerd op voertuigen die door de werkgever zélfvervaardigd zijn en/of
onderhouden worden (door bijvoorbeeld garage- en carrosseriebedrijven), dan moet indeling plaats vinden
bij sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken. In de bijiage van de Regeling Wfsv wordt dit met naam
genoemd bij onderdeel 9d van sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken. In deze situatie is de
kernfunctie van de onderneming die van garage- en/of carrosseriebedrijf. Het beletteren is dan een
uitvloeisel van die maatschappelijke functie.

X.153 MAFcodes

01794 Het aanbrengen van belettering (sector 17);

01780 Het beletteren van voertuigen (sector 12).

X.154 Brondocumenten

X155 Gerelateerde onderwerpen

Reclameproducten fontwerpen en vervaardigen van -).



Belijningen (aanbrengen van)

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-36 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.156 Omschrijving

Het gaat hier om het met kwast en verf aanbrengen van belijningen op sportvloeren.

X.157 Maatschappelijke functie

Werkgever krijgt van derden, bijvoorbeed een vloerenbedrijf, een sporttoestellenfabriek, een gemeente
e.d., de opdracht om op een nieuw gelegde vloer dan wel bestaande vloer verschillende belijningen aan te
brengen, al naar gelang de soorten sport waarvoor de zaal bestemd is.
Werkgever werkt aan de hand van tekeningen, zet de belijning van de velden met tape uit en brengt met de
kwast verschillende kleuren yen op. Op bestaande vloeren zorgt werkgever voor herbelijning.
Besloten is dat deze bedrijfsuitoefening moet worden aangemerkt als een gespecialiseerde vorm van het
schildersbedrijf en daarom moet warden gerangschikt onder sector 56. Schildersbedrijf.

X.158 MAFcodes

01934 Het aanbrengen van belijningen (sector 56).

X.159 Erondocumenten



Bemiddeling

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Vetsie 5

Onderdeelnummet 1.00.00-37 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor inttanet nee

Korte omschrijving

X.160 Omschrijving

In het bedrijfs- en beroepsieven komen allerlel vormen van bemiddeling voor. Bemiddeling houdt in: het bij
elkaar brengen van twee partijen voor het afsluiten van een overeenkomst of (koop)contract, waar beide
partijen van hopen te profiteren. De bemiddelaar ontvangt voor zijn inspanningen een provisie.

X.161 Maatschappelijke functie

In de bijiage van de Regeling Wfsv worden bij sector 17. Detailhandel en ambachten, onder A. Detailhandel:
sub 9, genoemd ‘Advies-, bemiddelings- en plaatsingsbureaus”. Dat wil echter niet zeggen, dat elke soort
bemiddeling onder sector 17. Detailhandel en ambachten vaft. Afhankelijk van de vorm van bemiddeling
kunnen meerdere sectoren bevoegd zijn. Enkele voorbeelden:

Het bemiddelingsbureau: sector 17. Detailhandel en ambachten (bemiddeling in beperkte zin).
In het verleden is besloten dat een bemiddelingsbureau bij sector 17. Detailhandel en ambachten is
aangesloten als het in de regel direct na het totstandkomen van een transactie de afgesproken beloning
incasseert en verder met de uitvoering van de overeenkomst geen bemoeienis heeft. Met andere woorden,
de bemiddelaarverdient uitsluitend aan het koppelen van vraag en aanbod. De bij sector 17. Detailhandel
en ambachten bedoelde bemiddelingsbureaus bemiddelen overigens zowel voor bedrijven als voor
pa rticu lie ren.

• Het bemiddelingsbureau: sector 45. Zakelijke Dienstverlening III (bemiddeling in ruime zin).
Als een bemiddelaar zich wel met de administratieve uitvoering van de overeenkomst inlaat of toezicht
houdt op de juiste afwikkeling van de opdracht dan is er sprake van een vorm van zakelijke dienstverlening
en is sector 45. Zakelijke Dienstverlening Ill bevoegd bij wijze van assimilatie met het administratiekantoor.
Het gaat hier dus niet uitsluitend om het bij elkaar brengen van partijen, maar ook om zaken als:
contractopmaak, het verzorgen van de betalingen etc. Daarbij is niet relevant of de dienstverlening is
gericht op particulieren of bedrijven.

• De tussenpersoon t.b.v. de handel: sector 42. Groothandel II.

Een tussenpersoon ten behoeve van de handel wordt in de Bijlage bij de Regeling Wfsv genoemd bij sector
42. Groothandel II. Synoniemen: handelsagent, commissionair. Hij brengt vraag en aanbod bij elkaar. Hij
verleent in opdracht van derden bemiddeling bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten tussen de
opdrachtgever en de koper. Het gaat daarbij om hoeveelheden en aantallen, die veel omvangrijker zijn dan
die een particulier doorgaans pleegt aan te schaffen. Hij wordt geen eigenaar van de producten of
goederen en is ook niet betrokken bij de uitlevering ervan aan de groothandel. Hi] brengt de verkopende en
kopende partij bij elkaar en schept de voorwaarden waaronder de koopovereenkomst tot stand kan
kome n.

• De tussenpersoon t.b.v. onroerend goed: sector 45. Zakelijke Dienstverlening III.

Makelaardij in onroerende zaken en alles wat daarmee verband houdt (bemiddeling bij koop- en andere
overeenkomsten van onroerende zaken, afsluiten van geldleningen en het beheren van onroerende zaken).
B.v. de makelaars in woningen, gebouwen, (plezier)vaartuigen en schepen.



• De tussenpersoon t.b.v. bank- en verzekeringswezen: sector 45. Zakelijke Dienstverlening III.
Het geven van flnancieel- en verzekeringstechnische adviezen aan particulieren en bedrijven en
bemiddeling bij het verkrijgen van financiële producten en diensten ten behoeve van particulieren en
bed rijven.

• De sportmakelaar: sector 45. Zakelijke Denstverlening III (belangenbehartiging/bemiddeling in ruime zin).
Het behartigen van de zakelijke belangen, het adviseren en begeleiden van voetballers of beoefenaren van
andere sporten en van trainers, managers en coaches, werkzaam in het betaald voetbal dan wel in andere
sporten.

• Arbeidsbemiddeling: sector 17. Detallhandel en ambachten (bemiddelng in beperkte zin) of sector 44.
Zakelijke Dienstverlening II (bemiddeling in ruime zin). Zie hoofdstuk Arbeidsbemiddeling.

- Huwelijks- of relatiebemiddelingsbureau: sector 17. Detailhandel en ambachten.
Een huwelijksbureau brengt tegen betaling particulieren, die op zoek zijn naar een (huwelijks)partner, met
elkaar in contact. Het bureau gaat na welke cliënten qua karakter, opleiding, afkomst en interesses bij
elkaar kunnen passen en verzorgt de contacten. Zodra het contact tot een relatie Ieidt, houdt de
bemoeienis van het relatiebemiddelingsbureau uiteraard op. Daa torn zijn huwelijks- en relatiebureaus
aangesloten bij sector 17. Detailhandel en ambachten.

• Cargadoorsbedrijf: sector 20. Havenbedrijven.
De cargadoorsbedrijven, tussenpersonen ten behoeve van het zeevervoer, worden genoemd bij sector 20.
Havenbedrijven. Synoniemen: scheepsagent, scheepsmakelaar en scheepsbevrachter. Een cargadoor
brengt de transportcontracten tot stand tussen de reder en de aanbieder(s) van lading.

• Expediteursbedrijf: sector 20. Havenbedrijven.
Een expeditiebedrijf of expediteursbedrijf bemiddelt tussen degene die goederen vervoerd wil hebben en
degene die goederen vervoert. De expediteur sluit een overeenkomst met een opdrachtgever, waarbij hij
zich verbindt tot het inschakelen van transportondernemingen om de goederen van de opdrachtgever te
vervoeren. Het kan daarbij gaan om transport over de weg, over het water of door de lucht. De expediteur
vervoert zelf niet en heeft vaak alleen kantoorpersoneel in dienst. Hij regelt een behoorlijke en spoedige
verzending van de goederen door middel van plannen en combineren. Tevens verricht hij de benodigde
administratieve handelingen, zoals het opmaken van afrekeningen, het verzorgen van de facturering en het
opstellen van vervoersdocurnenten. Voor zijn bemoelenissen vraagt de expediteur een honorarium, dat
gewoonlijk wordt verdisconteerd in de vrachtprijs. De expediteur wordt geen eigenaar van de goederen,
maar houdt zich uitsluitend bezig met transportbemiddeling.

N.B.: Werkgevers die zich bezighouden met het verrichten van allerlei ondersteunende zakelijke diensten
van organisatorische/ begeleidende/administratieve aard voor bedrijven ressorteren onder sector 45.
Zakelijke Dienstverlening Ill. Dit op grond van assimilatie met de onder sector 45. ressorterende takken van
bedrijf en beroep. Het gaat dan niet om bemiddeling, maar om outsourcing van bepaalde kerntaken, welke
door een bedrijf in principe ook zelf verricht kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan portiers,
huismeesters, parkeerwachten, receptionisten, managers en andere functionarissen ten behoeve van
bedrijven, maar ook aan facilitaire diensten zoals callcentra, ICT-werkzaamheden, e.d.

X.162 MAFcodes

01208 Bemiddelingsbureau (beperkt, sector 17);
02276 Bemiddelingsbureau (uitgebreid, sector 45);
00653 Huwelijksbemiddelingsbureau (sector 17):
0179$ Arbeidsbemiddeling (beperkt, sector 17);
02378 Arbeidsbemiddeling (uitgebreid, sector 44);
01115 Tussenpersoon ten behoeve van de handel (sector 42);
01117 Commissionair (sector 42);



02179 Handelsagent (sector 42);

00871 Expediteu rsbedrijf (sector 20);

00868 Cargadoorsbedrijf (sector 20);

01215 Tussenpersoon t.b.v. bank- en verzekeringswezen en onroerend goed (sector 45);

01886 Zakelijke dienstverlening (sector 45).

X.163 Erondocumenten

X.164 Gerelateerde onderwerpen

Zakelijke dienstverlening;

Facilitaire dienstverlening;

Expediteursbedrijf;

Arbeidsbemiddeling;

Tussenpersoon t.b.v. de handel;
Sportmakelaar.



Besloten busvervoer

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-38 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschri]ving

X.165 Omschrijving

Vervoer per bus of touringcar van een bepaalde, besloten groep personen.

X.166 Maatschappelijke functie

In tegenstelling tot het openbaar busvervoer rijden de bussen in het besloten vervoer niet volgens een
dienstregeling en zijn zij niet voor een ieder toegankelijk. Besloten busvervoer komt vooral voor in de
reisbranche. Als een reisorganisatie het vervoer van zijn kianten per bus of touringcar heeft ondergebracht
in een aparte onderneming valt deze onderneming onder de werkingssfeer van sector 30. Besloten
busvervoer. De bussen/touringcars zijn alleen toegankelijk voor passagiers, die een vakantie inclusief
busreis hebben geboekt bij de reisorganisatie. Andere voorbeelden van besloten busvervoer zijn:
schoolbussen, die kinderen van en naar school vervoeren en personeelsbussen, die de werknemers van een
onderneming van en naar het werk brengen.
Het is overigens niet van belang of de besloten busvervoeronderneming gebruik maakt van eigen bussen en
touringcars. Vaak wordt het benodigde aantal bussen per reis gehuurd van touringcarverhuurbedrijven.

X.167 MAFcodes

00929 Besloten busvervoer (sector 30).

X.168 Brondocumenten



Betonijzervlechtbedrijf I Buigcentrale

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-39 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intra net nee

Korte omschrijving

X.169 Omschrijving

Er zijn ondernemingen die zich bezighouden met betonvlechtwerk-zaamheden, d.w.z. het knippen, buigen

en samenvoegen (vlechten/Iassen) van betonstaal tot matten en/of korven, die als wapening worden

gebruikt bij de vervaardiging van betonbouwelementen en bouwwerken.

De vraag was of deze werkzaamheden wanneer zij in een fabriek plaatsvinden tot het bouwbedrijf of tot

het bedrijf van het be- en verwerken van metalen gerekend moeten worden.

X.170 Maatschappelijke functie

• Als een betonijzervlechtbedrijf de metalen vlechtwerken in een werkplaats of fabrieksmatig vervaardigt
zonder deze zeif in een bouwwerk (‘op de bouwplaats) aan te brengen, is er functioneel sprake van het
be- en verwerken van metalen. Zo’n bedrijf is, rekening houdend met bet 1200-arbeidsurencriterium, van
rechtswege aangesloten bij sector 10. Metaalindustrie of bij sector 12. Metaal- en technische
bedrijfstakken.

• Wanneer een betonijzervlechtbedrijf zich (in onderaanneming) uitsluitend of in hoofdzaak bezighoudt met
het - na voorbewerking - zeif aanbrengen van de betonstaalmatten en korven op de bouwplaats, waardoor
een sterke verwevenheid met de totale bouwactiviteit aanwezig is, behooft dat bedrijf functioneel tot de
werkingssfeer van sector 3. Bouwbedrijf.

• Wanneer de aanneemlijn (waarbij het aannemen tevens inhoudt het aanbrengen van vlechtwerk op de
bouwplaats) loopt via de buigcentrale dan is die buigcentrale, ook al brengt zij niet zeif daadwerkelijk de
vlechtwerken op de bouwplaats aan, functioneel bezien aangesloten bij sector 3. Bouwbedrijf.

X.171 MAFcodes

02523 Betonijzervlechtbedrijf (sector 3);

02544 Productie van betonvlechtwerken in de werkplaats ( 1200 arbeidsuren per week, sector 10);

02565 Productie van betonvlechtwerken in de werkplaats (< 1200 arbeidsuren per week, sector 12).

X.172 Brondocumenten

X.173 Gerelateerde onderwerpen

Metaalsectoren; Aannemersbedrijf.



Beton mortelbed rijf

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-40 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X174 Omschrijving

Bij de indeling van betonmortelbedrijven wordt onderscheid gemaakt tussen ondernemingen, die natte
(vloeibare) beton- en kalkmortel vervaardigen en ondernemingen, die droge mortel produceren.

X.175 Maatschappelijke functie

Tot de werkingssfeer van sector 48. Steen-, cement-, glas- en keramische industrie behoort onder meet de
betonwarenindustrie. Droge mortel is een mengsel van zand en kalk, al dan niet voorzien van andere
toeslagstoffen, kan op voorraad worden gehouden en wordt geleverd in silo’s en zakken.
Producenten van droge mortel zijn van rechtswege aangesloten bij sector 48. Steen-, cement-, glas- en
keramische industrie.

Beton- en kalkmortelcentrales, die natte betonspecie en kalkmortel vervaardigen, wetden bij wijze van
assimilatie ingedeeld bij de voormalige BV voor de Bouwnijverheid. De bedrijfsuitoefening van deze
centrales bestaat uit het door middel van een geautomatiseerd productieproces vervaardigen van natte
mortel, welke vervolgens met betonmixers (vtachtwagens met een roterende betonmolen) op de
bouwplaats wordt afgeleverd. Soms beschikken deze ondernemingen ook over betonpompen, waarmee de
mortel op de bouwplek wordt gestort.
De overweging om betonmortelcentrales in te delen bij de BV Bouw had te maken met het feit, dat natte
mortel niet op voorraad kan worden gehouden, alleen op bestelling wordt gemaakt en dezelfde dag moet
worden afgeleverd en verwerkt. Daardoor bestaat een correlatie met de bedtijvigheid van het bouwbedrijf
in die zin, dat de ptoductie en levering stagneert als het bouwbedrijf bijvoorbeeld ten gevolge van
weersomstandigheden stil ligt.
Sinds de inwerkingtreding van de sectoten per 1 maart l997ressorteren beton- en kalkmortelcentrales
onder de werkingssfeer van sector 59. Mortelbedrijf.

Het transport van natte mortel met betonmixers wordt gezien als uitvloeisel van de productie wanneer het
door het mortelbedrijf zelf naar de bouwplaats wordt vervoerd. Niet alle betonmortelcentrales hebben
echter zelf de beschikking over betonmixers en chauffeurs om de mortel te vervoeren en huren daarvoor
een betonmixerverhuurbedrijf in. Ondernemingen, die in opdracht van derden betonmortel transporteren,
ressorteren als transportbedrijf onder sector 32. Overig goederenvervoer te land en in de lucht.

X.176 MAFcodes

01699 Kalkmortelbedrijf (sector 59);
01700 Mortelbedrijf (sector 59);
01893 Betonmortelbedrijf (droge monet, sector 48);
01938 Betonmortelbedrijf (natte mortel, sector 59);
01980 Verhuur van betonmixers (sector 32).

X.177 Brondocumenten

X.178 Gerelateerde onderwerpen



Betonpompverhuur.



Betonpompverhuur

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie S

Onderdeelnummer 1.00.00-41 Versiedatum 11-01-2012
Alleen voor intra net nee

Korte omschrijving

X.179 Omschrijving

Betonpompen worden gebruikt om natte betonspecie op de bouwplaats aan te brengen. Ze worden
inclusief bediening verhuurd aan aannemers-bedrijven. Een betonpomp bestaat uit een
vrachtwagenonderstel, waarop een pomp en een lange draaibare gelede giek met een giekslang is
geplaatst.

X.180 Maatschappelijke functie

De door een betonmixer aangevoerde vloeibare betonmortel wordt in een aan de betonpomp bevestigde
vergaarbak gestort, vandaar door de giekslang gezogen en geperst en op de juiste plek op de bouwplaats
gestort. De kop van de giekslang wordt gewoonlijk bediend door de aannemer, die verantwoordelijk is voor
een gelijkmatige verdeling van de beton over de aan te leggen vloer. De betonpompmachinist heeft de
verantwoording voor het bedienen van de hydraulische delen van de betonpomp. De betonpomp heeft in
de loop van de tijd de mobiele kraan op de bouwplaats vervangen, omdat hi] efficiënter is in het gebruik.
De betonpomp kan namelijk op een vaste plaats staan en toch met zijn draaibare giek alle stortplaatsen
bereiken.

In het verleden is beslist, dat bedrijven die zich toeleggen op de verhuur van bouwmachines bij wijze van
assimilatie behoren tot de werkingssfeer van sector 3. Bouwbedrijf. Een betonpomp wordt aangemerkt als
een bouwmachine, omdat een betonpomp als productiemiddel uitsluitend ten behoeve van de
bouwnijverheid op de bouwplaats kan worden ingezet. Anders dan b.v. een mobiele kraan, die wordt
gebruikt bij het takelen van allerlei grote, zware en onhandelbare voorwerpen ten behoeve van diverse
sectoren.

X.181 MAFcodes

01743 Betonpompverhuur (sector 3).

X.182 Brondocumenten

X.183 Gerelateerde onderwerpen

Betonmortelbedrijf.



Betonrepa ratiebedriji

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-42 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.184 Omschrijving

Het repareren van scheuren en barsten in betonnen bouwsels.

X185 Maatschappelijke functie

Beton is een kunstmatig steenachtig materiaal, dat als bouwmateriaal wordt gebruikt. Beton ontstaat door

waterte mengen met een bindmiddel (zoals cement) en granulaat (zand en grind), vuistoffen en eventueel

met toeslagstoffen. Gewapend beton is een combinatie van beton en stalen staven (betonijzer). De stalen

staven worden daar aangebracht waar trekspanning zal optreden. Het met staal wapenen van beton is
mogelijk omdat de thermische uitzettingscoefficient van staal gelijk is aan die van beton. Betonrot

(betonschade) is een veel voorkomend probleem bij gewapend beton. De schade ontstaat meestal doordat

de in het beton aanwezige wapening onder invloed van binnengedrongen vocht of chioriden (zout) begint

te roesten. Roesten is een expansieve reactie (roest zet uit) en doet zo het beton barsten. Dit proces is zeer
nadelig voor de sterkte van de hele betonconstructie. Betonreparatiebedrijven repareren het beton door
aangetaste delen uit te hakken, de wapening schoon te maken, een vochtwerende coating of kunsthars aan
te brengen en de gaten op te vullen met nieuw beton. Een andere veel gebruikte methode om aangetast
beton te repareren is d.m.v. betoninjectie. Dit houdt in het onder druk inspuiten van kunstharsen op
epoxybasis in voorgeboorde gaten in betonnen muren, vloeren e.d.

Betonreparatie- en injectiebedrijven werden bij wijze van assimilatie met de bij sector 3. Bouwbedrijf

genoemde “Andere bouwambachten” bij deze sector ingedeeld.

X.1$6 MAFcodes

01981 Betonreparatiebedrijf (sector 3)

01979 Het injecteren van betonconstructies (sector 3).

X.187 Brondocumenten



Bewa king op zee

Docu mentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-43 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschri]ving

X.188 Omschrijving

Het bewaken van schepen, kabels e.d. op zee.

X.189 Maatschappelijke functie

Een bewakingsschip wordt b.v. ingezet wanneet een ander schip seismografisch onderzoek verricht op zee.
Ten behoeve van dit onderzoek wordt een kabel van enkele kilometers Iengte over de zeebodem gesleept.
Om beschadiging als gevoig van overvaring te voorkomen, moet de kabel continu bewaakt worden door
met het bewakingsschip in de directe nabijheid van de kabel te varen en naderende schepen door middel
van de radio/marifoon te waarschuwen uit de buurt te blijven. De bewakingswerkzaamheden, in het kader
waarvan werkgever beschikt over een speciaal daartoe aangetrokken bemanning, geschieden op afroep en
duren gewoonlijk enkele dagen.

In deze kwestie is besloten dat, nu in de bijiage van de Regeling Wfsv de bewakingsondernemingen
expliciet zijn ondergebracht bij sector 53. Bewakingsondernemingen en aan de plaats waar de
werkzaamheden worden verricht geen (doorsiaggevende) betekenis kan worden toegekend voor de
sectorindeling, een aansluiting van dit soort werkgevers bij sector 53. Bewakingsondernemingen is
aangewezen.

X.190 MAFcodes

01901 Bewaking op zee (sector 53).

X.191 Brondocumenten



Bewegingsbanken

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-44 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.192 Omschrijving

De bewegingsbank, ook wel bekend onder de naaml_____________ is in oorsprong ontwikkeld voor
poliopatienten. Later is in universitaire kringen vastgesteld dat de combinatie van de 48 “houdingen”

heilzaam is bij allerlei rug-, wervel- en gewrichtsklachten. Binnen dit concept worden gebruikers in de
gelegenheid gesteld om onder geconditioneerde omstandigheden met behulp van onder meer
bekrachtigde bewegingsbanken, eventueel in combinatie met gewichten, oefeningen te doen met het doel

spiergroepen en gewrichten te trainen en hierdoor hun lichamelijke conditie te verbeteren.

De met elektromotoren uitgeruste bewegingsbanken trainen elk apart een gedeelte van het Iichaam van de
gebruiker: het is een combinatie van eigen inspanning en de beweging van de bank. De spiergroepen
worden hierdoorversterkt, waarbij de kans op blessures zeer klein is.

X.193 Maatschappelijke functie

Bij sector 35. Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen, punt 10, worden genoemd:

“instellingen en inrichtingen voor lichamelijke opvoeding en sportbeoefening”. Onder die noemer zijn

“sportscholen” waar met hulpmiddelen (krachtsporttoestellen en gewichten) aan de conditie en
spierontwikkeling wordt gewerkt, bij deze sector ingedeeld.

De kernfunctie, zoals hierboven is beschreven, is in grote trekken gelijk aan die van een sportschool. Ook

hier traint de gebruiker na aanvankelijke begeleiding meestal zelf ftherapeutische motieven, betere
conditie, spierversteviging etc.). Indeling bij sector 35. Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke
belangen is dan ook aangewezen.

Het komt voor dat de bewegingsbanken ook in schoonheidsinstituten geëxploiteerd worden.
Schoonheidsinstituten worden met naam genoemd bij sector 17. Detailhandel en ambachten, onderdeel B,
punt 2. In dat geval is er sprake van een samengestelde onderneming waarbij de Ioonsomverhouding

bepalend is voor de sectorindeling.

X.194 MAFcodes

01830 Exploitatie van eenl Isportschool (sector 35);

00770 Schoonheidsinstituut (sector 17).

X.195 Brondocumenten



Blindengeleidehonden (trainen van -)

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-45 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor ntranet nee

Korte omschrijving

X.196 Omschrijving

Het trainen en africhten van blindengeleidehonden.

X.197 Maatschappelijke functie

Het trainen van bindeng&eidehonden wordt niet genoemd in de bijiage bij de Regeling Wfsv. Deze
activiteiten zljn ook niet verwant aan of vergelijkbaar met de w& in de Regeling Wfsv vermelde takken van
bedrijf en beroep. In zo’n geval wordt besloten tot indeling bij sector 55. Overige takken van bedrijf en
be toe p

X.198 MAFcodes

01927 Het africhten van blindengeleidehonden (sector 55).

X.199 Brondocumenten



Bloembollen (prepareren van)

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-46 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Kofte omschrijving

X.200 Omschrijving

Het prepareren van bloembollen houdt in, dat de bollen volgens een bepaald programma en in een

bepaalde volgorde een temperatuursbehandeling ondergaan. Daardoor wordt het groeiproces vertraagd of
versneld zodat de bollen op een bepaald vooraf gekozen tijdstip in bloei zullen komen.

X.201 Maatschappelijke functie

Bloembollen worden omstreeks de maand juli door de bollentelers gerooid. Daarna gaan de bollen naar de
kassen van de bloemenkwekers om daar verder opgekweekt te worden. Om te bereiken dat de
bloembollen haast het hele jaar door, maar vooral tijdens de feestdagen in december, op de markt

gebracht kunnen worden, worden de bollen eerst ter preparatie ondergebracht bij een

bloembollenbehandelingsbedrijf. Een dergelijk bedrijf beschikt over de expertise om het groeiproces te
beInvloeden en te manipuleren. Door het prepareren wordt aan de bloembollen een meerwaarde

toegevoegd, aangezien zonder deze behandeling de bloemen massaal gelijktijdig op de markt zouden

komen en daardoor minder zouden opbrengen. De kwekers/handelaren blijven eigenaar van de bollen.

Het bloembollenbehandelingsbedrijf vormt een economische schakel in de spreiding van het aanbod van
boibloemen over het hele jaar en beweegt zich qua activiteiten in het gebied tussen de bollenteler en de

bolbloemenkweker. Daarom werd besloten dat deze bedrijven functioneel behoren tot c.q. bij wijze van
assimilatie aangesloten zijn bij sector 1. Agrarisch bedrijf.

X.202 MAFcodes

01728 Het prepareren van bloembollen (sector 1).

X.203 Brondocumenten

X2O4 Gerelateerde onderwerpen

Siergewassen vermeerderen.



Bloemstukken, Boeketten, Plantenbakken (samenstellen van -

)

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5
Onderdeelnummer 1.00.00-47 Versiedatum 11-01-2012
Alleen voor intranet flee

Korte omschrijving

X.205 Omschrijving

Het samenstellen van bloemstukken, boeketten en/of plantenbakken in opdracht van derden of ten
behoeve van de eigen handel.

X.206 Maatschappelijke functie

Als een werkgever zich in opdracht van derden bezighoudt met het samenstellen van bloemstukken,
boeketten en/of plantenbakken levert de opdrachtgever de bloemen en planten en geeft aan hoe de
boeketten en plantenbakken samengesteld moeten worden. Deze werkzaamheden werden vroeger
handmatig verricht en waren vergelijkbaar met die in een loonpakkerij. Tegenwoordig worden boeketten
voornamelijk machinaal samengesteld en verpakt. Loonpakkerijen werden tot 1 januari 2016 ingedeeld hi]
sector 17. Detailhandel en ambachten. Omdat loonpakkerijen inmiddels (deels) ook zijn overgegaan op
machinale verpakkingsmethoden werd besloten, dat loonpakkerijen nu behoren tot de inpakindustrie, die
per 1 januari 2016 onder punt H. is toegevoegd aan sector 51. Algemene industrie.

Als er sprake is van een eigen handel, waarbinnen de bloemstukken, boeketten en/of de plantenbakken
worden samengesteld, is dat samenstellen als een uitvloeisel van de eigen handel te beschouwen.
De indeling is dan afhankelijk van de vraag aan wie de bloemstukken, boeketten en/of plantenbakken
worden geleverd. De levering aan particulieren leidt tot een indeling in sector 17. Detailhandel en
ambachten en de levering aan wederverkopers tot een indeling in sector 42. Groothandel II. De levering
aan bedrijfsmatige gebruikers zaP aan de hand van het pleegcriterium beoordeeld moeten worden.

X2D7 MAFcodes

02631 Bloemstukken en boeketten samenstellen voor derden (sector 51);
00593 Bloemen- en/of plantendetailhandel (sector 17);
01860 Groothandel in bloemen en planten (sector 42).

X.208 Brondocumenten

X.209 Gerelateerde onderwerpen

Handelsondernemingen, afbakening van -.

Loonpakkerij of inpakbedrijf..



Bonsaiboompjes (opkweken van
- )

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-48 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Kofte omschrijving

X.210 Omschrijving

Het inkopen, oppotten, opkweken en snoeien van bonsaiboompjes.

X.211 Maatschappelijke functie

De werkgever importeert de bonsaiboompjes vanuit het buitenland. De boompjes warden na aankomst op
de kwekerij van werkgever gecontroleerd door de plantenziektekundige dienst van het Ministerie van
Landbouw op vreemde organismen en op plantenziekten. Daarna worden de boompjes opgepot en op
kweektafels in de kassen gezet. Daar worden ze, zonodig, in blad getrokken. De boompjes worden
vervolgens opgekweekt en periodiek gesnoeid en bemest. Afhankelijk van de soort is een opkweektijd van
minimaal 4 maanden tot enige jaren noodzakelijk. Behoudens zeer incidentele verkoop aan particulieren

vindt nagenoeg uitsluitend levering/verkoop van de bonsaiboompjes aan wederverkopers plaats.

De vraag was of hierfunctioneel sprake is van een groothandel in bonsaiboompjes of van een
plantenkwekerij. Besloten werd, dat de bedrijfsuitoefening niet vergelijkbaar is met die van b.v. de
groothandel in fruit, aardappelen, e.d. die fruit op stam of aardappelen op het veld kopen. Weliswaar
verrichten deze groothandels ook allerlei technische werkzaamheden aan hun product, zoals het plukken
van fruit en het rooien van aardappels, maar het gaat dan om handelingen die noodzakelijk zijn voor hun
handeisfunctie. Bonsaiboompjes moeten echter eerst gedurende (zeer) lange tijd warden opgekweekt. Hier
is geen sprake van een primair als handelsonderneming optredende werkgever maar van een
plantenkwekerij (werkingssfeer sector 1. Agrarisch bedrijf). De opkweek geeft een duidelijk toegevoegde
waarde aan de planten en is van wezenlijk belang voordat de bonsaiboompjes verkocht kunnen worden. De

handel vloeit in dit geval voort uit de kweekwerkzaamheden.

X.212 MAFcodes

01729 Het opkweken van bonsaiboompjes (sector 1).

X.213 Brondocumenten



Bouwen van objecten

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5
Onderdeelnummer 1.00.00-49 Versiedatum 1 1-01-2012
Alleen voor ntranet flee

Korte omschrijving

X.214 Omschrijving

Het bouwen van objecten, zoals woningen, bedrijfsgebouwen, kantoren, aanbouwsels e.d. Voor de
sectorindeling is van belang of het om een zelfstandig object gaat of om een aanbouwsel.

X.215 Maatschappelijke functie

Het bouwen van een zelfstandig object, waarbij tevens de fundering wordt gestort, hoort - op één
uitzondering na - thuis bij sector 3. Bouwbedrijf. Dit geldt ook als het bedrijf de bouwwerkzaamheden en/of
het storten van de fundering in onderaanneming uitbesteedt aan derden (aanneemlijn). De enige
uitzondering is het tot stand brengen van zelfstandige metalen objecten.

Onder een zelfstandig metalen object wordt verstaan een bouwsel dat geheel uit metaal is opgetrokken,
zoals metalen kassen, loodsen, sporthallen e.d. Als het bouwsel tot borsthoogte wordt opgetrokken uit
baksteen, aangebracht tussen de skeletd&en om beschadigingen van de metalen panelen/profielen te
voorkomen, wordt dit gezien als een onderdeel van het metalen object. Bedrijven, die zelfstandige metalen
objecten bouwen zijn aangesloten bij sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken of sector 10.
Metaalindustrie, afhankelijk van het 1200-uren criterium.

Een aanbouwsel is bijvoorbe&d een serre, balkon, veranda, dakkapel e.d. Het bouwen dan wel monteren
van alle soorten aanbouwsels hoort van rechtswege thuis bij sector 3. Bouwbedrijf.

Als een bedrijf systeemelementen en onderdelen maakt en deze in de vorm van een bouwpakket levert
(b.v. een houten tuinhuisje) zonder het object te (laten) plaatsen, wordt er ingedeeld op basis van het
materiaal waarvan het object is vervaardigd. Het vervaardigen van bouwpakketten voor houten tuinhuisjes
wordt dan b.v. ingedeeld bij sector 6. Timmerindustrie. Als het bedrijf het object ook daadwerkelijk in
elkaar zet, of in de werkplaats of ter plaatse, wordt het bedrijf op basis van de assimilatiebepaling,
ingedeeld bij sector 3. Bouwbedrijf. Dat geldt bijvoorbeeld bij stacaravans, unitbouw, vakantie- en
tu in h u isjes.

X.216 MAFcodes

00055 Bouwbedrijf (sector 3);
00334 Het bedrijfsmatig be- en/of verwerken van metalen (in de regel minder dan 1200 uren per week,
sector 12);
00190 Het bedrijfsmatig be- en/of verwerken van metalen (in de regel tenminste 1200 uren per week,
sector 10).

X.217 Brondocumenten

X.218 Gerelateerde onderwerpen

Aannemersbedrijf; Metaalsectoren; Dak- en wandbeplating; Serrebouw; Unitbouw; Dakkapellen.



Bouwservice- en schoonmaakbedrijven

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-50 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Kofte omschrijving

X.219 Omschrijving

Het schoonmaken van op te leveren bouwprojecten en het verlenen van diensten op de bouwplaats.

X.220 Maatschappelijke functie

Van oudsher maken bouwbedrijven gebruik van schoonmaakbedrijven voor het schoonmaken van op te
leveren bouwprojecten. Het gaat daarbij om het zemen van de ramen, het reinigen van tegels en sanitair en

het schoonmaken van deuren, posten en plinten. Dergelijke traditionele schoonmaakbedrijven ressorteren

van rechtswege onder de werkingssfeer van sector 18. Reiniging.

In de loop van de jaren zijn schoonmaakbedrijven zich daarnaast gaan bezighouden met het verlenen van

diensten tijdens de bouw op de bouwplaats, zoals het opruimen van bouwafval, het schoonmaken en
verwijderen van betonbekistingen, het schoonmaken van betonvloeren voor de vloerenlegger, het
monteren en demonteren van steigers, het schoonmaken van cementmolens en ander bouwgereedschap,

het verrichten van opperwerkzaamheden en andere hand- en spandiensten voor het bouwpersoneel. Deze

werkzaamheden vallen onder de noemer “bouwservice” en werden van oorsprong verricht door het elgen

personeel van het bouwbedriji. Zij vormen een integrerend deel van het bouwproces en ressorteren
daarom onder de werkingssfeer van sector 3. Bouwbedrijf.

Wanneer een onderneming zowel schoonmaak- als bouwservice-werkzaamheden verricht, is er sprake van

een samengestelde onderneming en wordt de sectorindeling bepaald op grond van de loonsomverhouding
tussen beide activiteiten.

X.221 MAFcodes

01813 Bouwschoonmaakbedrijf (sector 18);

01745 Bouwservicebedrijf (sector 3).

X.222 Brondocumenten

X.223 Gerelateerde onderwerpen

0 ppe rbed rijf.



Brandblusapparatuur fonderhoud van -)

Documentgegevens
Afkofting IS Vetsienummet Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-51 Versiedatum 11-01-2012
Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.224 Omschrijving

Het onderhouden en controleren van brandblusmiddelen.

X.225 Maatschappelijke functie

De bedrijfsuitoefening van werkgever bestaat uit de handel in brandblusapparatuur,
brandbeveiligingsmaterialen, brand- en vluchtladders en trappen. Verder houdt werkgever zich op grond
van met klanten, meestal instellingen en bedrijven, gesloten contracten bezig met het onderhoud en de
controle van brandblusapparatuur. De in dienst zijnde monteurs houden zich voor circa 70% van hun totale
activiteiten bezig met controle en onderhoud van brandblusapparatuur en voor de overige 30% met het
afleveren van verkochte brandblussers. Er is sprake van een samengestelde onderneming, het grootste deel
van de premieloonsom heeft betrekking op controle en onderhoud. De controle van de apparatuur bestaat
in ongeveer 50% van de gevallen uit een puur optische controle en voor 25% uit een nagenoeg optische
controle. De controle en het onderhoud vindt voor het grootste deel niet plaats in het kader van garantie
op zelf geleverde brandblusapparatuur, zodat niet gesproken kan worden van tot de groothandel
behorende nevenwerkzaamheden, welke ten behoeve van de elgen groothandel worden verricht.

De vraag was of een optische controle van brandblusapparatuur kan worden aangemerkt als onderhoud
hiervan. De Centrale Raad van Beroep was van oordeel, dat de optische controle mede gelet op het doel
hiervan, namelijk het zonodig vervangen of bijvullen, moet worden aangemerkt als onderhoud. Het
onderhouden van metalen voorwerpen, zoals apparaten, valt onder de werkingssfeer van sector 12.
Metaal- en technische bedrijfstakken. Op grond hiervan werd werkgever bij deze sector ingedeeld.

X.226 MAFcodes

02144 Controle en onderhoud van brandblusapparatuur (sector 12);
02174 Groothandel in brandblusapparatuur (sector 41).

X.227 Brondocumenten



Brandvertraging

Documentgegevens
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Onderdeelnummer 1.00.00-52 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.228 Omschrijving

Het door middel van spuiten en dompelen voorzien van allerhande zaken van een (kunststof)
brandvertragende vernis of coating.

X.229 Maatschappelijke functie

De “klantenkring’ van werkgever is zeer divers en bevindt zich in alle sectoren van het bedrijfs- en

beroepsieven waarin brandpreventie van belang is. In dit verband kunnen worden genoemd: kantoren,
fabrieken, vliegtuigen, krachtcentrales, voetbaistadions, musea, dierentuinen, scholen en bejaardenhuizen.
Onder allerhande (roerende) zaken dienen zoal te worden begrepen: complete interieurs, meubels,
stoffering, versieringen, viaggen, kunstplanten, textiel, schilderijen enz. waarbij de aard van de materialen

(hout, metaal, kunststof, textiel) er niet toe doet.

De vraag was of deze werkgever al dan niet bij wijze van assimilatie behoort tot de categorie
isolatiebedrijven, zoals genoemd onder sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken. Op grond van het
bepaalde in de bijlage van de Regeling Wfsv bij sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken, sub 13,

hoort het aanbrengen van isolerende materialen tegen vuur .... bij industrieen, aan technische installaties
en aan boord van schepen, zoals leidingen, apparaten, kanalen, tanks e.d., dan wel ruimten, zoals koel- en

vriescellen, ketel- en machineruimten, studio’s e.d., tot de werkingssfeer van deze sector. Hierbij moet
echterworden bedacht, dat het aanbrengen van isolerende materialen tegen vuur onlosmakelijk is
verbonden met de bestemming c.q. de aard van de te isoleren objecten als hiervoor genoemd. Ofwel, het
isoleren (afzonderen) als noodzakelijke voorwaarde verbonden aan de aanwending of gebruik van de

genoemde objecten is doorsiaggevend.

De werkzaamheden van deze werkgever hebben echter niet het isoleren als intrinsieke waardetoevoeging
tot doel - er vindt immers geen afzondering plaats - maar het vergroten van de mate van brandwerendheid
van alledaagse zaken door middel van het bespuiten/sprayen/dompelen van deze zaken met/in een
“vloeistof”. In dit verband moet ook worden opgemerkt, dat het spuiten met yen van objecten ter
conservering hiervan evenmin met “isoleren” als hier aan de orde gelijk wordt gesteld.

De conclusie is, dat de werkzaamheden van werkgever niet met het isolatiebedrijf kunnen worden
gelijkgesteld of geassimileerd.

Hieruit volgt dat ten aanzien van werkgever een aansluiting bij de restgroep van sector 55. Overige takken
van bedrijf en beroep is aangewezen.

X23O MAFcodes

01928 Het aanbrengen van brandvertragende coating (sector 55).

X.231 Brondocumenten



Brandwerend isoleren (van woningen, gebouwen)

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5
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Alleen voor intra net nee

Korte omschrijving

X.232 Omschrijving

Het aanbrengen van brandwerende materialen op staalconstructies, wanden en daken.

X.233 Maatschappelijke functie

Brandwerende of brandvertragende materialen warden aangewend in nieuwbouw- en renovatieprojecten,
zoas ziekenhuizen, kantoren, fabrieken, universiteitsgebouwen, metro- en treinstations. Ter beveiliging van
de dragende staalconstructies, waarop betonnen vloeren liggen, en waarvan het staal bij hoge
temperaturen zwak wordt, is het noodzakelijk dat deze warden geisoleerd met brandwerende materialen.
De betreffende producten, zoals brandwerende coatings, verven, mortel, spuitpleisters, plaatmaterialen
(steenwol) en schuim worden aangebracht op staalconstructies en in doorvoerringen voor
elektriciteitsleidingen en uchtkanalen (compartimenteren) in gebouwen. Dit &es met bet doel om in geval
van brand het overslaan van het ene naar het andere deel van het gebouw te voorkomen dan wel te
vertragen en de staalconstructie in stand te houden.

Er is sprake van een specialistische vorm van isolatie in het kader van het aanbrengen van noodzakelijke
bouwkundige brandwerende voorzieningen als onderdee van c.q. de verbetering van de constructie van
een (utiliteits)gebouw. Eerder werd al besloten, dat het thermisch en akoestisch isoleren van bestaande of
in aanbouw zijnde gebouwen en woningen als bouwkundige activiteit onder de werkingssfeer van sector 3.
Bouwbedrijf valt. Op grand hiervan wordt oak het aanbrengen van brandwerende isolatie tot sector 3.
Bouwbedrijf gerekend.

X.234 MAFcodes

02526 Het uitvoeren van bouwkundige isolatiewerken (sector 3);
02136 Het brandwerend isoleren van gebouwen (sector 3).

X.235 Brondocumenten

X.236 Gerelateerde onderwerpen

Isolatiebed rijf.



Brillenglazen
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Korte omschrijving

X.237 Omschrijving

Werkgevers die zich bezighouden met de vervaardiging van optische lenzen van glas (brillen) zijn

aangesloten bij sector 48. Steen-, cement-, glas en keramische industrie. Dit in tegenstelling tot de

(ambachtelijke) vervaardigers van contactlenzen, welke contactlensvervaardigers zijn aangesloten bij sector
17. Detailhandel en ambachten.

X.238 Maatschappelijke functie

Ter beoordeling was de indeling van een tweetal werkgevers (zusterondernemingen; hierna respectievelijk

A en B) die zich bezighouden met de vervaardiging van optische Ienzen (uitsluitend brillen). De lenzen

worden voor 70% vervaardigd van glas en voor 30% van kunststof. De werkgevers betrekken de “glazen” (in

ronde vorm met ruw of glad oppervlak) uit het buitenland. Werkgever A is een zogenaamde recept-slijperij;

deze vervaardigt uitsluitend op recept van een oogarts of opticien “glazen” op de gewenste sterkte, in een

bepaalde kleur en met de benodigde facetten. De lenzen worden door middel van een reeks slijp- en

polijstmachines net zolang bewerkt totdat zij de gevraagde uitvoering hebben verkregen. Werkgever A

houdt zich dus bezig met stukproductie op bestelling.

Werkgever B is een soort veredelingsbedrijf, hi] vervaardigt uit het halfproduct standaardlenzen welke

hoofdzakelijk ter verdere verwerking aan werkgever A worden geleverd. In dit geval is sprake van

serieproductie (productie op voorraad). Het verzoek van beide werkgevers, om als behorende tot de
medisch-pharmaceutische industrie te zijn aangesloten bij sector 51. Algemene industrie, werd afgewezen.

Besloten werd dat de bestaande aansluiting van beide werkgevers, gezien hun overwegende hoedanigheid

van glasbewerkende bedri]ven/glasbewerkingsinrichtingen, bij sector 48. Steen-, cement-, glas en
keramische industrie juist is.

Waar het de medisch-pharmaceutische industrie betreft (onderdeel D van sector 51. Algemene industrie) is

bi] de besluitvorming overwogen, dat onder een dergelijke industrie uitsluitend de fabrikanten van

verband- en geneesmiddelen zijn te rangschikken. Indien men de ondernemingen die optische Ienzen

vervaardigen daartoe zou gaan rekenen, dan zou dit met zich brengen, dat de gehele medisch-technische

industrie ( bijv. fabrieken van medische- en tandheelkundige instrumenten, van laboratorium-glaswerk, van

mondprothesen, ziekenhuismeubilair enz.) eveneens indeling bij de medisch-pharmaceutische industrie

kunnen claimen, hetgeen terzake van de sectorindeling tot consequenties zou leiden die niet aanvaardbaar

zi] n.

In het kader van deze kwestie is verder nog aangegeven dat, indien en voor zover bij de vervaardiging van

brillenglazen geen glas maar een kunststof (thermoplast) als hoofdzakelijke grondstof zou zijn aangewend,

er sprake zou zijn van een kunststof be- en/of verwerkend bedri]f, dat ressorteert onder sector 55. Overige

takken van bedrijf en beroep.

Zoals hierboven reeds is aangegeven, zijn de (ambachtelijke) contactlensvervaardigers aangesloten bij

sector 17. Detailhandel en ambachten. Tenslotte dringt zich dan nog de vraag op, waarom ook werkgevers

die zich bezighouden met het op sterkte slijpen van brillenglazen volgens recepten van oogartsen en

opticiens niet bij sector 17. Detailhandel en ambachten zijn aangesloten. Ook bij die werkgevers zou



namelijk gesproken kunnen worden van stukproductie zoals bij de contactlensvervaardigers. Overwogen
werd echter, dat de specificaties waaraan briIengIas moet voldoen een minUet ambachtehjke bewerking
vereisen dan die van een contactiens die moet passen bij een bepaald oog van een bepaalde persoon.
Verder zullen briHenglazen in het algemeen (r&atief) meet in serieproductie genomen kunnen worden.
Geconcludeerd is dan ook dat de vervaardigers van brillenglazen niet zijn te rangschikken onder sector 17.
Detailhandel en ambachten.

X.239 MAFcodes

01288 Het vervaardigen van brillenglazen (sector 48);
02052 Bedrijf waar brillenglazen op recept worden geslepen (sector 48).
01933 Ret vervaardigen van kunststof brillenglazen (sector 55)

X.240 Brondocumenten

X.241 Gerelateerde onderwerpen

. Contactlenzen.



Bronbemaling
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Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.242 Omschrijving

Bronbemaling is een proces waarbij grondwater wordt opgepompt, meestal om de grondwaterstand

(tijdelijk) te verlagen.

X.243 Maatschappelijke functie

Het oppompen van grondwater kan nodig zijn om de stabiliteit van dijken en taluds te verhogen of om het

waterpeil in de bodem van een bouwput zodanig te verlagen, dat droog gewerkt kan worden o.a. bij het

leggen van leidingen, rioleringsbuizen, het bouwen van kelders, ondergrondse parkeergarages,
zwembaden, etc. Voor de aanleg van een bronbemaling is er altijd eerst grondonderzoek nodig door middel

van sonderingen en boringen naar de laagopbouw en waterdoorlatendheid van de grond. De
grondwaterstand bepaalt tot hoe diep er gegraven kan worden. Moet er beneden het grondwaterpeil

worden gewerkt, dan is er een vorm van bronbemaling nodig. Bij bronbemaling worden verschillende
technieken toegepast.

Bij een vacuumbemaling wordt een bovengrondse leiding gelegd met om de drie meter een aftakking. Bij

elke aftakking wordt een filterbuis van PVC de grond in gespoten. De laatste meter van de filterbuis is
geperforeerd (het filtergedeelte). De filterbuizen worden door middel van flexibele slangen aan de

hoofdleiding gekoppeld, die op zijn beurt op een zuigerpomp is aangesloten. De pomp zuigt door het

geperforeerde deel van de filterbuizen het grondwater omhoog en perst het via een afvoerleiding weg naar

open water of het riool. Bij vacuumbemaling is het hele leidingsysteem volledig luchtdicht, het wordt met
name toegepast in zandgrond.

Bij zwaartekrachtbemaling is het systeem niet volledig luchtdicht. Deze methode wordt toegepast wanneer

de bodem uit grove lagen zand en/of grind bestaat. Het grondwater stroomt dan door hoogteverschillen

onder vrij verval naar de bemalingsfilters, die van boven open zijn waardoor er geen vacuum kan ontstaan.

Met behulp van een inhanger wordt het bemalingswater uit het filter gezogen.

Bij spanningsbemaling worden filterbuizen geplaatst onder een afdichtende grondlaag (klei of veen) om de

waterdruk op deze Iaag te verminderen en het openbarsten van een werkvloer te voorkomen.

Bij open bemaling wordt er een drainslang ingegraven in een zandbed van scherp zand. Deze toepassing

ziet men vaak bij grote bouwplaatsen. De drainslang wordt direct aangesloten op een zuigerpomp of loopt

af naar een pompput, waaruit het verzamelde water wordt weggepompt.

Bedrijven, die bronbemalingen aanleggen, houden zich vaak ook bezig met het uitvoeren van
grondboringen. Zij verrichten civieltechnische werkzaamheden en ressorteren onder sector 3. Bouwbedrijf.

X.244 MAFcodes

01984 Bronbemaling (sector 3).

X.245 Brondocumenten

X.246 Gerelateerde onderwerpen



Grondborng.



ETW-tarieven bij sectorindeling

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie S

Onderdeelnummer 1.00.00-56 Versiedatum 11-01-2012
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Kofte omschrijving

In 2002 stelde Uwv een onderzoek in naar de bedrijfsuitoefening van een bij sector 1. Agrarisch bedrijf

ingeschreven werkgever. Hieruit bleek, dat deze werkgever zich bezighoudt met de verhuur van
multifunctioneel inzetbare grondverzetmachines inclusief bedienend personeel voor de uitvoering van
civieltechnische en cultuurtechnische werkzaamheden. Daarnaast neemt hij grondverzetwerken aan,
verricht hij agrarisch loonwerk bij boeren en onderhoudt hi] wegbermen in opdracht van gemeenten en

aannemers. Er is sprake van een samengestelde onderneming.

De werkgever heeft 30 werknemers in dienst, die alle voorkomende werkzaamheden verrichten. In een
dergelijke situatie moet de loonsom ten behoeve van de diverse activiteiten worden vastgesteld aan de
hand van de urenstaten van de werknemers. In dit geval kon echter geen Ioonsomverdeling worden
bepaald, omdat de aard van de verichte werkzaamheden niet op de staten was vermeld. Evenmin kon aan

de hand van de debiteuren- en facturenadministratie worden vastgesteld welk deel van de premieloonsom
aan welke werkzaamheden toegerekend moest worden. Daarom werd gekeken naar de omzet per BTW
tarief, die een indicatie vormt voor de aard van de uitgevoerde werkzaamheden en indelingstechnisch
bezien dus richtingbepalend is.

Al eerder heeft UWV bij onderzoeken inzake de indeling van cultuur- en civieltechnische bedrijven als
uitgangspunt de BTW-verdeling gehanteerd, omdat van een loonadministratie gesplitst naar soort werk
niet altijd sprake is. In dat geval is de BTW/omzetverdeling bij dit soort ondernemingen uiteindelijk
bepalend voor de indeling bij een sector.

Er bestaan verschillende tarieven voor de 81W, afhankelijk van de soort goederen of diensten, namelijk als
vo!gt:

• 0°h voor het internationale goederen- en dienstenverkeer;
• 6% voor voedingsmiddelen, geneesmiddelen, agrarische producten of diensten en culturele zaken;
• 19°h (tot 2001 17,5%) voor alle overige goederen en diensten;
• de BTW-verleggingsregeling.

Met betrekking tot de BTW-verleggingsregeling: een ondernemer die goederen levert of diensten verricht,
moet BTW aangeven en betalen aan de Rijksbelastingdienst. Er zijn echter enkele afwijkende regelingen
waarbij de afnemer de BTW moet betalen. Deze zogenaamde verleggingsregelingen gelden voor
aannemers en onderaannemers in de bouwnijverheid, in de scheepsbouw, in de metaalconstructiesector
en in de confectie-industrie. De verleggingsregeling houdt in, dat de door een onderaannemer
verschuldigde omzetbelasting wordt geheven bij de hoofdaannemer. De onderaannemer maakt in het
geval van verlegging geen melding van omzetbelasting op de factuur aan de hoofdaannemer, maar
vermeldt alleen “BTW verlegd.

Uit het onderzoek bleek, dat gedurende de laatste drie jaar van gemiddeld 64% van de omzet de BTW was
verlegd. Uwv concludeerde hieruit, dat deze werkgever de grootste omzet behaalt in de sector
bouwnijverheid en dat daarom de grootste loonsom toegerekend moet worden aan werkzaamheden, die
ressorteren onder sector 3. Bouwbedrijf. Werkgever werd per 1 januari 2003 heringedeeld bij deze sector.

Tegen deze beslissing tekende de werkgever bezwaar aan. Hi] was van mening, dat de door hem
gehanteerde BTW-tarieven niet doorslaggevend zijn voor de vaststelling van de aard van de
werkzaamheden, omdat hij ook in geval van de uitvoering van cultuurtechnische werken de BTW had
verlegd. Dit zou, aldus de werkgever, in de branche gebruikelijk zijn en de belastingdienst zou hiertegen



geen bezwaar hebben. Hij kon echter niet aantonen in weke gevaflen hij de omzet ten onrechte had
verlegd. Na aanvullend onderzoek, onder meer van de op de G-rekening gestorte bedragen, handhaafde
Uwv zijn standpunt dat de werkgever terecht werd overgedragen aan sector 3. Bouwbedrijf.

De werkgever stelde vervolgens tegen dit besluit beroep in bij de Centrale Raad van Beroep. De Raad achtte
het onder deze omstandigheden niet onredelijk dat Uwv zich bij zijn besluit heeft gebaseerd op de
vaststelling van omzetten van de verschillende activiteiten, namelijk op de vaststefling van de omzet per
BTW-tarief. Naar het oordeel van de Raad is Uwv op grond van deze gegevens terecht tot de conclusie
gekomen, dat de werkgever ingedeeld behoort te worden bij sector 3. Bouwbedrijf. Verder merkte de Raad
op, dat in het geval dat de administratie inzake de omzet van een bedrijfgeengetrouw beeld geeft van de
werkelijkheid, het aan de werkgever zef is om dit aan te tonen. Werkgever is daarin echter niet geslaagd.
Het beroep werd ongegrond verklaard.

X.247 Brondocumenten



Buitenlandse Iuchtvaartondernemingen

Documentgegevens

Afkofting IS Versienum met Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-57 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.248 Omschrijving

Nederlandse vestigingen van buitenlandse luchtvaartondernemingen.

X.249 Maatschappelijke functie

Begin jaren 80 bleek, dat de Nederlandse vestigingen van buitenlandse luchtvaartondernemingen bij
verschillende sectoren ftoen nag bedrijfsverenigingen) werden ingedeeld. In verband daarmee werd een
algemeen onderzoek ingesteld. Uit het onderzoek bleek onder meer, dat in de luchtvaartwereld zelf
onderscheid wordt gemaakt tussen “on-line” en “off-line” maatschappijen.

On-line maatschappijen starten en landen met eigen vliegtuigen op Schiphol en hebben daar een vestiging
(naast een kantoor elders). Off-line maatschappijen vliegen niet zelf op Nederland maar hebben hier wel

een boekingskantoor.

Besloten werd, dat Nederlandse vestigingen van buitenlandse on-line Iuchtvaartmaatschappijen van
rechtswege zijn aangesloten bij sector 31. Overig personenvervoer te land en in de lucht, indien sprake is
van een sterke betrokkenheid bij de vluchtvoorbereiding en vluchtuitvoering. Onder vluchtvoorbereiding
wordt verstaan: marketing, kaartverkoop, administratie, laden en lossen, bevoorrading (catering) en
inspectie van de toestellen. Onderdelen van de vluchtvoorbereiding kunnen zijn uitbesteed aan derden,
maar wel onder verantwoordelijkheid van de betreffende vestiging. Onder vluchtuitvoering wordt de
feitelijke vervoersprestatie verstaan. Nederlandse vestigingen van buitenlandse off-line

luchtvaartmaatschappijen zijn als bemiddelings- en plaatsingsbureau van rechtswege aangesloten bij sector
17. Detailhandel en ambachten.

X.250 MAFcodes

02597 Luchtvaartmaatschappij ( sector 31);
02151 Boekingskantoor t.b.v. Iuchtvaartmaatschappij (sector 17).

X.251 Brondocumenten



Buitenlandse werkgevers en indeelbare bedrijfseenheid

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5
Onderdeelnummer 1.00.00-58 Versiedatum 11-01-2012
Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

Om een buitenandse werkgever in Nederland bij de juiste sector in te delen is het van belang om te weten
of de vestiging in Nederland beschouwd kan worden a!s “indeelbare bedrijfseenheid”.
Indeelbare bedrijfseenheid wil zeggen dat er sprake is van een zelfstandig opererende vestiging van een
buitenlandse onderneming, die in Nederland personeel in dienst heeft en op grond van de eigen
maatschappelijke functie bij een sector kan worden ingedeeld.

Indeling van werkgevers in sectoren vindt (enkele uitzonderingen daarg&aten) plaats op basis van de
functie van de werkgever in het maatschappelijk en economisch verkeer. Die kernfunctie wordt bepaald
aan de hand van de bedrijfsactiviteiten in onder)inge samenhang bezien en de plaats die deze in het
maatschappelijk verkeer innemen. Deze functionele indeling komt oorspronkelijk voort uit een circulaire
van de voormalige Sociale Verzekeringsraad d.d. 25 mei 1955, nr. 19971. Deze circulaire heeft nog steeds
rechtskracht en staat als zodanig genoemd in de toelichting (Bijlage 1) bij de Regeling Wfsv als één van de
circulaires/mededelingen die in stand zijn gebleven na de overgang van indelingstaken van Uwv naar
B&astingdienst per 1 januari 2006. De functionele indeling is in de jurisprudentie - niet alleen van voorheen
de Centrale Raad van Beroep, maar ook sedett 1 januari 2006 door de fiscale hoven - geaccepteerd.
Dc functionele indeling speelt eveneens bij de indeling van aan buitenlandse ondernemingen gelleerde
vestigingen. Welke rol spelen zij functioneel in het maatschappelijk en economisch verkeer? Vervullen zij
een mm of meet zelfstandige functie (indeelbare bedrijfseenheid) of zijn zij meet een verlengstuk van de
buitenlandse onderneming fgeen indeelbare bedrijfseenheid).

Volgens eerder geformuleerd beleid kan worden gesproken van een indeelbare eenheid, indien de
buitenlandse vestiging in Nededand wordt uitgeoefend in de vorm van een zelfstandig bedrijf, in juridische
zin en/of in economische zin. De werkzaamheden worden verricht in of vanuit een kantoor of magazijn
door werknemers onder leiding en toezicht van een in Nederland aanwezige persoon. Als aan deze
voorwaarden wordt voldaan, dan is de maatschappelijke functie van de vestiging in Nederland bepalend
voor de sectorindeling.
Wanneer de activiteit van een buitenlandse onderneming in Nederland niet als een mm of meer
zelfstandige vestiging kan worden aangemerkt, bijvoorbeeld omdat er geen kantoorruimte aanwezig is, de
werknemers insttucties en salaris vanuit het buitenland krijgen, er in feite niemand met de leiding van de
werkzaamheden ter plaatse is belast en de werknemers direct verantwoording verschuldigd zijn aan de
buitenlandse hoofdvestiging, dan kan niet van een indeelbare eenheid worden gesproken. In dat geval
wordt de werkgever aangesloten bij de sector waaronder deze zou ressorteren, indien het buitenlandse
moederbedrijfvolledig op Nederlands grondgebied zou worden uitgeoefend.

Meestal zijn het de buitenlandse productiebedrijven, die hier afzet voor hun producten proberen te vinden.
Als in zo’n geval sprake is van een indeelbare bedrijfseenheid, zal de maatschappelijke functie van de
vestiging in Nederland als handelsonderneming vastgesteld moeten worden. Is er geen sprake van een
indeelbare bedrijfseenheid, dan zal het bedrijf op grond van de maatschappelijke functie van de in het
buitenland uitgeoefende onderneming als productiebedrijf bij een sector ingedeeld moeten worden.

X.252 Brondocumenten



Calicenter

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-59 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intta net nee

Korte omschrijving

X.253 Omschrijving

Tegenwoordig worden we geconfronteerd met ondernemingen, die zich callcenter noemen. Een calicenter
wordt in de bijiage van de Regeling Wfsv niet met name genoemd. Daarom zal naar een indeling bij wijze

van assimilatie gezocht moeten worden.

X.254 Maatschappelijke functie

Gebleken is dat de werkzaamheden van een calicenter zich onderscheiden in telefonische dienstverlening
ten aanzien van inkomende gesprekken en ten aanzien van uitgaande gesprekken. Het is zowel mogelijk dat
de inkomende en uitgaande gesprekken in één onderneming zijn ondergebracht, of dat voor elk een

afzonderlijke onderneming is opgericht.

Een calicenter ten behoeve van inkomende gesprekken houdt zich bezig met het bemannen van
servicenummers ten behoeve van opdrachtgevers. In vaktermen wordt deze vorm “inbound” genoemd. De

inkomende telefoongesprekken worden door het personeel van het callcenter afgehandeld, vaak onder de

naam van de opdrachtgever. De afhandeling van een gesprek bestaat doorgaans ult het verstrekken van
informatie, het geven van advies of het noteren van klachten.

Telefonische dienstverlening t.b.v. uitgaande gesprekken houdt in: het telefonisch benaderen van
personen, bedrijven en instellingen. In vaktermen wordt deze vorm “outbound” genoemd. De uitgaande
gesprekken bestaan doorgaans uit het enquëteren, het maken van afspraken ten behoeve van
vertegenwoordigers van opdrachtgevers (agendabeheer) en het voeren van belcontroles. Dit Iaatste wil
bijvoorbeeld zeggen dat conform een contract een opdrachtgever wordt gebeld om te controleren of de
telefonische bereikbaarheid voldoet aan een eerder gestelde norm.

Er is sprake van administratieve en zakelijke dienstverlening. Daarom zijn deze bedrijven aangesloten bij

sector 45. Zakelijke Dienstverlening III.

X.255 MAFcodes

01888 Callcenter (sector 45).

X.256 Brondocumenten



Catering

Documentgegevens

Atkofting IS Versienummer Versie 5
Onderdeelnummer 1.00.00-60 Versiedatum 1 1-01-2012
Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.257 Omschrijving

Het verschil tussen (party-)catering en contractcatering.

X.258 Maatschappelijke functie

Van contractcatering (werkingssfeer sector 34. Horeca catering) spreken we als voldaan wordt aan de
volgende voorwaarden:

• Er is sprake van het verzorgen van restauratieve diensten op basis van een duurovereenkomst, in het
algemeen aan grotere groepen, voor:
• personeelsrestaurants in het bedrijfsleven (kantoren, fabrieken ed.) of overheidsinstellingen;
• bejaardentehuizen, maar ook bijv. gevangenissen en kazernes
• scholengemeenschappen en universiteiten;
• bedrijven in de recreatieve en culturele sector, zoals theaters, musea, zwembaden, bungalowparken,

pretparken e.d.
- In het contract staat o.a. aangegeven voor welke (Iangdurige) periode en op welke vaste dagen van de

week de contractcateraar zich verbindt. Contractcatering heeft een regelmatig en terugkerend karakter.
• Er moet een exploitatieruimte aanwezig zijn en deze moet voor gebruik ter plekke zijn ingericht (keuken,

tafels en stoelen ten behoeve van resp. bereiding en consumptie ed.).
• Er moet sprake zijn van het verzorgen van restauratieve diensten aan een gesloten circuit. Dit wil zeggen

dat alleen degenen die door de opdrachtgever gemachtigd zijn hiervan gebruik mogen maken. Bijv. alleen
personeel, alleen bezoekers van bet theater/bungalowpark e.d. Toevallige voorbijgangers mogen bier geen
gebruik van maken.

Onder partycatering (werkingssfeer sector 33. Horeca algemeen) wordt verstaan:
Het in opdracht van (een) derde(n) verzorgen van restauratieve diensten voor bijvoorbeeld, een feest,
evenement, bruiloft, beurs, bazaar, jubileum e.d., zonder duurzaam karakter (bet zijn op zichzelf staande
eenmalige festiviteiten). Het is niet van belang waar de gerechten worden bereid. Een pattycateraar kan op
een andere plaats dan het evenement bijvoorbeeld het borrelgarnituur hebben klaar gemaakt om dit
vervolgens op de plaats van het evenement te serveren.
Ook als contractueel is vastgelegd op welke dagen t.b.v. welke festiviteiten de partycateraar wordt
ingehuurd, blijven we spreken van partycatering.

X.259 MAFcodes

02599 Contractcatering (sector 34);
02053 Cateringbedrijf (sector 33).

X.260 Brondocumenten



Civieltechnische en cultuurtechnische ondernemingen

Documentgegevens

Afkorting IS Versienum met Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-61 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intra net flee

Korte omschrijving

X.261 Algemeen

In dit onderdeel wordt ingegaan op de afbakening tussen grondverzetbedrijven werkzaam binnen de
civiele-, agrarische- en cultuurtechnische sector. Het gaat hier om werkgevers die met behuip van zware
grondverzetmachines - denk hierbij aan bulldozers, rupsvoertuigen, wielkranen, graafmachines, dumpers
enz. - allerlei soorten werkzaamheden uitvoeren op het gebied van grondverzet, grondbewerking en
grondverwerking.

X.262 Historische ontwikkelingen

Veel van genoemde bedrijven vinden hun oorsprong in de agrarische sector. In deze sector was het vanaf
het begin van de Iandbouwmechanisatie een gewoonte dat gebruik werd gemaakt van Iandbouwmachines
met bediening van derden die opeenvolgend voor de verschillende agrarische bedrijven werden ingezet.
Dergelijke Iandbouwmechanisatiebedrijven werden en worden “Ioonbedrijven” genoemd.

In aanvang ging het nog om fmechanische) ploeg- en oogstmachines. In latere jaren werd het machinepark
uitgebreid, onder meer door de aanvang van grote cultuurtechnische werken: ofwel het in cultuur brengen
van tot dan “woeste gronden”. Het ging hier veelal om objecten die onder regie van de overheid werden
uitgevoerd, waaronder later de grote inpolderingen.

Deze “cultuurtechnische werken” waren voor de Ioonbedrijven aanleiding hun machinepark uit te breiden
met graafmachines, zware tractoren en terreinvoertuigen.

De verdergaande diversificatie van de bedrijfsmiddelen bood de “Ioonbedrijven” de mogelijkheid hun tot
dan sterk seizoengebonden bedrijfsvoering verder te optimaliseren. De inzet van de nieuwe machines was
namelijk niet beperkt tot de cultuurtechnische - en de agrarische sector, maar was ook mogelijk binnen tal
van andere sectoren, zoals bijv. de wegenbouw, de grond- weg- en waterbouw, het slopersbedrijf enz. Deze
ontwikkelingen hadden tot gevoig, dat de gemechaniseerde Ioonbedrijven niet slechts binnen de sleet van
de eigen sector (Agrarisch bedrijf) hun werkzaamheden verrichtten, maar daarnaast zijn gaan werken voor
bedrijven uit andere sectoren. Dit betekende dat de bedrijven samengesteld van aard werden, waardoor de
premieloonsom die aan de verschillende werkzaamheden moest worden toegerekend bepalend werd voor
de sector waarbij een dergelijke werkgever moest worden ingedeeld.

Het wegvallen van grote cultuurtechnische werken en de steeds groter wordende vraag vanuit de
bouwwereld om grondverzetmachines “op alroep had tot gevolg, dat de voorheen agrarische
Ioonbedrijven een belangrijke speler werden in de civiele sector (= woning- en utiliteitsbouw, de grond
weg- en waterbouw en het slopersbedrijf).

Omdat de ioonbedrijven ingedeeld bleven en ook na genoemde ontwikkelingen veelal werden ingedeeld bij
sector 1. Agrarisch bedrijf, ontstond er bij de werkgevers die waren ingedeeld bij sector 3. Bouwbedrijl de
roep om aan deze in hun ogen valse concurrentie een eind te maken. Uit toenmalige berekeningen was
namelijk gebleken, dat de Ioonbedrijven vanwege lagere loon- en premiekosten ten opzichte van die in de
bouw, scherper konden calculeren en daardoor hun omzet sterk zagen groeien ten opzichte van de
grondverzetbedrijven ingedeeld bij sector Bouwbedrijf.



De Ioonbedrijven waren echter van oordeel, dat veel van hun werkzaamheden die door de bouwbedrijven
als “civieftechnisch” werden bestemped als ‘cutuurtechnisch’ moesten worden aangemerkt en zagen
geen enkele reden om hun indeling bij de agrarische sector te veranderen. Hierbij kwam nog het feit, dat
deze bedrijven hun wortels hadden in het boerenbedrijf en zich hiermee mentaal verbonden voelden en
ook heden ten dage nog voelen.

Deze ontwikkelingen waren voor de toenmalige Sociale Verzekeringsraad (SVr) aanleiding om met de
brancheverenigingen uit de bedoelde sectoren in gesprek te gaan. Resultaat hiervan is een
afbakeningskader dat door de SVr is bekrachtigd door een aanwijzing van de SVr aan de toenmalige
bedrijfsverenigingen (bouw en agrarisch) met daarin aangegeven welke werkzaamheden als
‘civieltechnisch” en welke als cultuurtechnisch zijn aan te merken. De aanwijzing van de SVr is vastgelegd
in een circulaire van 3 december 1992 en is ook heden ten dage nog onverkort van toepassing. Aan de
hierin vastgelegde afspraken hebben achtereenvolgens Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming
(Tica), Landelijk instituut werknemersverzekeringen (Lisv), Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
(Uwv) en de Belastingdienst zich geconformeerd.

Bij de aanwijzing van de bevoegde sector ten aanzien van ondernemingen, die zich zowel op civieltechnisch
als op cultuurtechnisch terrein bewegen, wordt dus gebruik gemaakt van de in de genoemde circulaire
opgenomen afspraken.

X.263 Kernpunten van de afbakening “cultuurtechniek en civieltechniek”

Uitgangspunt is de aard van de werkzaamheden en de primaire doelstelling waarbinnen de
werkzaamheden worden verricht. n twijfegevalen dient de functie van de opdrachtgever in aanmerking te
worden genomen.

X.263.1 Definities

In bovenbedoelde afspraken zijn de volgende definities vastgelegd:

• civieltechnische werkzaamheden: de aanleg van verhardingen, riolering en gebouwen e.d. waarvoor een
bouw- of aanlegvergunning is vereist, aismede het hiermee samenhangende onderhoud;

• cultuurtechnische werkzaamheden: de aanleg van groenvoorzieningen, de daarmee samenhangende
grondwerkzaamheden (bovenste grondlaag) en drainage, aismede het hiermee samenhangende
onderhoud. Onder “groen dient in dit verband te worden verstaan levend materiaal.

X.263.2 Uitwerking van de definities volgens de SVr circulaire

Civieltechnische werkzaamheden zijn de aanleg van: verhardingen, riolering en gebouwen e.d. waarvoor
een bouw- of aanlegvergunning is vereist en ook het hiermee samenhangende onderhoud.

Ook grondboringen, bronbemalingen, het aanleggen van kabels en buisleidingen, het verrichten van
grondwerk voor een civieltechnische bestemming, wegenbouw, het aanbrengen van markeringen,
sloopwerk, waterbouwkundige werken, funderingswerkzaamheden en verhuur van bemand materieel voor
civieltechnische werkzaamheden worden als civieltechnische werkzaamheden aangemerkt, behoudens: de
aanleg van buisleidingen in eigen beheer voor drainage t.b.v. de Iandbouw, bewerking van grond en zand
t.b.v. een agrarische bestemming en de incidentele aanleg van duikers t.b.v. ontsluiting van een
Iandbouwperceel, welke als cultuurtechnisch dienen te worden opgevat.

Ook worden de werkzaamheden voor de aanleg, verbetering of onderhoud van sportvelden en andere
recreatieobjecten maar ook alle andere grondwerken t.b.v. cultuurtechnische, civieltechnische, sport-,
recreatie-, en andere objecten, beplantingen en groenstroken langs wegen als civieltechnisch aangemerkt,
voor zover voor het in uitvoering kunnen nemen van deze werkzaamheden een bouw- of aanlegvergunning
is vereist. Indien er wel een bouw/aanlegvergunning is vereist mogen niettemin de aanleg en onderhoud
van het groen (levend materiaal) en drainage (samenhangend met groen) en de bewerking van de bovenste
grondlaag (hovenierswerk) tot de cultuurtechnische sector worden gerekend. De aanleg en onderhoud van



groen wordt doorgaans door hoveniersbedrijven aangenomen, die zorg dragen voor een juiste (zuurgraad
enz.) toplaag (teelaarde) en het op juiste wijze aanbrengen van beplantingen conform een vooraf opgesteld
beplantingsschema.

Immers, het egaliseren (met een grondverzetmachine gelijktrekken) van een dijklichaam is een andere
activiteit fgrondverwerking) dan het egaliseren voor een plantaardige bestemming. In dat geval gaat het
om het aanbrengen van een toplaag fteelaarde), na egalisatie (grondbewerking) waarvan (in samenhang)
wordt gezaaid. Wanneer met name gras wordt ingezaaid om verstuiving van de bovenste Iaag tegen te
gaan dan is dat geen plantaardige bestemming in de optiek van de afbakening. Al eerder is in algemene zin
beslist, dat ook afsluitende grondwerken (herstel van de bovenste grondlaag) in samenhang met de
uitvoering van civieltechnische werkzaamheden naar hun aard fgrondverwerking) als civieltechnisch zijn
aan te merken. Wanneer een geul moet worden gegraven om daar een leiding in te (laten) leggen, waarbij
eerst het gras moet worden weggehaald en daarna weer moet worden aangebracht, is dit niet agrarisch.
Eigenlijk zaken die noodzakelijkerwijs moeten worden verricht om tot ‘het werk te komen.

Ook worden als civieltechnisch aangemerkt, de werkzaamheden verricht i.v.m. ruilverkaveling en
inpoldering. Deze werkzaamheden worden als grondverwerking aangemerkt in de zin van Iandinrichting
took natuurbouw) zoals de aanleg van wegen, watergangen en gemalen.

Voor zover deze werkzaamheden kunnen worden onderscheiden dienen echter de werkzaamheden bij
inpoldering en ruilverkaveling, zoals ontsluiting van gronden, voor zover er sprake is van samenhangende
grondbewerking (ploegen, eggen, zaaien, egaliseren van de toplaag voor een plantaardige bestemming) als
cultuurtechnisch te worden aangemerkt.

Het begrip “onderscheiden’ is wat betreft de vraag of werkzaamheden “civiel’ dan wel “cultuurtechnisch’
zijn van doorslaggevende betekenis.

Van een onderscheid is geen sprake wanneer één aannemer bij ruilverkaveling alle werkzaamheden
uitvoert. In dat geval zijn al deze werkzaamheden civieltechnisch van aard.

Het kan zijn dat de aannemer de typische cultuurtechnische werkzaamheden bij gedeeltelijke aanneming
door een onderaannemer laat uitvoeren. Deze naar hun aard cultuurtechnische werkzaamheden worden
dan ook indelingstechnisch gezien voor deze onderaannemer als “cultuurtechnisch” aangemerkt. Hier is
sprake van “onderscheid”.

Ook kan er sprake zijn van onderscheid wanneer op zich “gemengde” ondernemingen - deze verrichten
zowel cultuurtechnische als civieltechnische werkzaamheden - de twee werksoorten (civiel/cultuur)
aanneemt en uitvoert en deze deelwerkzaamheden functioneel van elkaar onderscheiden kunnen worden.

Allereerst dient er dus sprake te zijn van een onderneming die zowel civieltechnische werken als
cultuurtechnische werkzaamheden aanneemt. De naar hun aard civieltechnische dan wel cultuurtechnische
werkzaamheden dienen binnen het kader van de aanneemovereenkomst “functioneel’ herkenbaarte zijn
(bestek) en hierdoor van elkaar te onderscheiden, voor de toerekening van de betrokken
premieloonsommen aan “civieltechnisch’ of ‘cultuurtechnisch”.

In geval van partiële aanneming en uitvoering van werken fsportvelden, recreatieparken, wegenbouw en
ruilverkaveling) kan onverkort het onderscheid in civieltechnisch en cultuurtechnisch werk worden
gehanteerd. Wanneer deze werken integraal door één onderneming worden aangenomen en uitgevoerd,
zal het onderscheid in civiel-/cultuurtechnisch werk gehanteerd kunnen worden voor zover de
deelwerkzaamheden functioneel van elkaar onderscheiden kunnen worden. Ofwel:



• De deelwerkzaamheden moeten (partieel) zijo aangenomen;
• Het gaat cm samenhangende grondbewerking, egaliseren van de toplaag (viak of gelijk maken voor een

plantaardige bestemming), ploegen, eggen, zaaien;
• De deelwerkzaamheden moeten functioneel van elkaar onderscheiden kunnen warden.

X.263.3 Samengevat

Ingevolge vigerend indelingsbeleid, dienen in het verlengde van de hiervoor aangehaalde definities, de
volgende werkzaamheden als “cultuurtechnisch’ te worden aangemerkt:

• Aanleg van buisleidingen in elgen beheer voor drainage t.b.v. de Iandbouw, bewerking van grand en zand
t.b.v. een agtarische bestemming en de incidentele aanleg van duikers t.b.v. de ontsluiting van een
land b a u wp erceel;

• Voor zover er geen bouw/aanlegvergunning vereist is: het aanleggen, verbeteren of onderhouden van
sportvelden en andere recreatieobjecten, aismede alle andere grondwerken Lb.v. cultuurtechnische,
civieltechnische, sport-, recreatie en andere objecten, beplantingen en groenstroken langs wegen. Indien er
wel een bouw/aanlegvergunning vereist is mogen niettemin de aanleg en onderhoud van het green en
drainage (samenhangend met groen) en de bewerking van de bovenste grondlaag (hovenierswerk) tot de
cultuurtechnische sector worden gerekend.

• Inpoldering, ruilverkaveling, ontsluiting van gronden: zijn cultuurtechnisch Endien deze warden uitgevoerd
in samenhang met grondbewerking, zoals ploegen, eggen, zaaien, egaliseren van de toplaag, dit alles ten
behoeve van een plantaardige bestemming.

Alle overige werkzaamheden m.b.t. grondverwerking, al dan niet onder de vigeur van een
bouw/aanlegvergunning dienen als ‘civieltechnisch” te worden aangemerkt, waarbij het gebruik van de
BTW-verleggingsregeHng en G-rekeningen voor deze werkzaamheden (kenmerken voor onder meer de
grond- weg- en waterbouw) als aanwijzingen kunnen worden aangemerkt, voor zover de ter zake in
aanmerking te nemen facturen geen duidelijkheid geven omtrent de aard en de omvang van de verrichte
werkzaamheden (zie ook hierna).

X.264 Verhuur van multifunctioneel inzetbare grondverzetmachines en
Iandbouwmaterieel

Voor de indeling van een werkgever die zich in hoofdzaak bezighoudt met de verhuur, al dan niet met
bedienend personeel, van multifunctioneel inzetbare grondverzetmachines is bepalend binnen welke
sector van het bedrijfs- en beroepsleven deze machines naar loonsom gerekend in de regel het meest
worden ingezet. Deze bedrijfsmiddelen, zoals shovels, draglines, graafmachines, kippers, kranen e.d.
worden per man/machine-uur verhuurd in verschillende sectoren, maar met name in de sfeer van de sector
Bouwbedrijf (civieltechnische werkzaamheden) en de sector Agrarisch bedrijf (agrarische en
cultuurtechnische werkzaamheden).

Als een werkgever grondverzetmachines verhuurt tb.v. civieltechnische en agrarische/cultuurtechnische
werkzaamheden is er sprake van cen samengestelde onderneming. Aan de hand van de debiteuren- en
facturenadministratie en de urenstaten van de werknemers moet dan worden vastgesteld binnen welke
sector het meest wordt verloond.

controletechniek artikel 1O-2-d van de Wob.

Hoewel grondverzetmachines voornamelijkworden verhuurd binnen de bouwnijverheid en het agrarisch
bedrijf, kunnen deze machines gezien hun multifunctionele karakter voor allerlei soorten werkzaamheden
worden ingezet.

X.265 Voorbeelden

Een werkgever die grondverzetmachines verhuurt aan een bodemsaneringsbedrijf (afgraven en reinigen
van vervuilde grond) ressorteert onder sector 55. Overige takken van bedrijf en beroep.



Een werkgeververhuurt materleel met bemanning aan Hoogovens. Zijn machines worden ingezet bij intern

transport op het terrein van Hoogovens. Deze werkgever is aangesloten bij sector 32. Overig

goederenvervoer te and en in de lucht.

Een werkgever die minigraafmachines verhuurt aan een elektrotechnisch nettenbouw/installatiebedrijf

hoort thuis bij sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken.

Een werkgever verhuurt rupskranen (graafmachines) met bemanning aan opdrachtgevers, die werkzaam

zijn op het terrein van grond- weg- en waterbouw. De betrokken machinisten worden ingezet bij de
uitvoering van werkzaamheden van de opdrachtgever. Ook verhuurt hij minigraafmachines aan

kabelleggersbedrijven voor het graven van sleuven. De afrekening vindt plaats op basis van man/machine

uurtarieven. Deze werkgever ressorteert onder sector 3. Bouwbedrijf.

Een werkgever verhuurt grondverzetmachines met bedienend personeel aan een opdrachtgever, die
cultuurtechnische werken uitvoert. De machinisten worden ingezet bij ruilverkavelingsprojecten, waarbij

overwegend sprake is van grondbewerking ten behoeve van de bovenste grondlaag en beplantingen.

Werkgever ressorteert onder sector 1. Agrarisch bedrijf.

Een werkgever verhuurt grondverzetmachines met bedienend personeel ten behoeve van een
Iandinrichtingsproject, waarbij weidegebieden worden omgevormd tot nieuwe natuur. Voor dit project is

een bouw-/aanlegvergunning vereist. Het project houdt in, dat een asfaitweg en dammen en duikers

worden verwijderd, nieuwe watergangen worden aangelegd en veel grond wordt verzet waardoor een
geaccidenteerd terrein flandschap) ontstaat. Dit is een civieltechnisch werk, omdat het hier om

grondverwerking sec gaat in de zin van Iandinrichting (natuurbouw) zonder relatie met grondbewerking

(ploegen, zaaien e.d.). Werkgever ressorteert onder sector 3. Bouwbedrijf.

X.266 Het bepalen van de grootste premieloonsom in het geval zowel
cultuurtechnische/agrarische en civieltechnische werkzaamheden worden verricht

Civiel- en cultuurtechnische bedrijven kenmerken zich door veelzijdigheid als gevoig van het feit dat de

werknemers en de machines voor tal van verschillende soorten werkzaamheden veelal binnen werken van

derden worden ingezet.

Een belangrijk kenmerk van dit bedrijfstype is, dat de inzet van de machines veelal plaatsvindt op basis van

“man/machine-uren”. Hiervan is sprake wanneer de machine met bediening door een derde wordt

aangetrokken - in het jargon “gehuurd” - om te worden ingezet bij het uitvoeren van het werk van deze
derde. De betaling wordt uitgedrukt in een prestatie-eenheid het “man/machine-uur”.

De ingewikkelde afbakeningscriteria in samenhang met het feit, dat de bedrijfsadministratie van de
betrokken werkgevers veelal niet zo is ingericht, dat aan de hand hiervan een loonkostenverdeling

zichtbaar is, op basis waarvan een toerekening mogelijk is naar de maatschappelijke functies
“civieltechniek, cultuurtechniek, agrarisch en levend groen’ maakt dat onderzoeken op dit terrein vaak

ingewikkeld en tijdrovend zijn. Complicerende factor hierbij is ook, dat naast deze hoofdgroepen ook veelal

inzet van machines plaatsvindt binnen geheel branchevreemde sectoren zoals het lossen/laden van

schepen, het verplaatsen van ijzererts enz.

Dit probleem werd al onderkend bij het opstellen van de afbakeningscriteria zodat als handreiking hierin is

opgenomen, dat in afwijking van de hoofdregel - toerekening van premieloonsommen aan de te
onderscheiden maatschappelijke functies - in “voorkomende gevallen” uit te gaan van omzetten met
toepassing van loonnormen, waarbij een vast percentage van de omzet als loon wordt aangemerkt. Het

tarief op basis van een man/machine-uur, waarin zijn begrepen de machinekosten per uur, de loonkosten
en de winstopslag, wordt zodanig gesplitst, dat slechts de loonkosten uitgangspunt zijn voor de



premieloontoerekening. In de circulaire is bovendien bepaald dat het onderzoek zich dient uit te strekken
over 3 jaren (de ‘in de regel bepaling”).

Hierdoor zal temeer duidelijk zijn dat dergelijke premieloonsomonderzoeken ultermate tijdrovend en soms
ondoenlijk zijn, omdat in veel gevallen op de facturen niet is aangegeven voor welke werkzaamheden de
machines door de opdrachtgever/huurder zijn ingezet. Bovendien is het aantal opdrachtgevers doorgaans
zeer omvangrijk, zodat een onderzoek daar evenmin (bijzondere gevallen daargelaten) in redelijkheid te
doen is.

In de loop derjaren zijn er methodieken ontwikkeld die enerzijds een rechtmatige basis bieden voor een
indelingsbesluit en anderzijds de genoemde bezwaren deels wegnemen. Hierbij is van belang dat de
Centrale Raad van Beroep (CRvB) deze methodieken als redelijk en aanvaardbaar heeft aangemerkt.

Vooropgesteld moet worden dat deze methodieken pas mogen worden toegepast indien uit onderzoek is
gebleken, dat er geen koppeling kan worden gemaakt tussen de aard van de werkzaamheden en de
bedrijfsadministratie, zodat ergeen reele premieloonsomtoedeling aan de in aanmerking komende
sectoren mogelijk is.

De CRvB vindt het in deze omstandigheden niet onredelijk dat bij de vaststelling van omzetten (en de
hieruit te distilleren premieloonsommen) wordt uitgegaan van het gehanteerde BTW-tarief (zie hoofdstuk
BIW-tarieven bij sectorindeling).

Ook vindt de CRvB het niet onredelijk dat bij het karakteriseren van een werkgever aanvullend wordt
gekeken naar de wijze waarop deze zich in het maatschappelijk leven manifesteert (Internet) en de
bedrijfsomschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Het voorgaande maakt wel duidelijk dat het hier om een zeer complexe materie gaat, die zeer veel kennis
en ervaring vraagt om - zeker daar waar het gaat om een beslissing in bezwaar - tot een juist oordeel te
komen. Onderzoek ter plaatse van werkgever door specialisten is dan ook zonder meer nodig.

X.267 Hoe te handelen in de praktijk bij de indeling van civiettechnische en
cultuurtechnische bedrijven?

• Bi] de indeling van een werkgever wordt primair gekeken naar het (functionele) premieloon.
• Op basis van de bestaande wet- en regelgeving is het aan de onderzoeker om te bepalen welke zaken hi]

wenst in te zien. Het spreekt vanzelf dat het daarbij gaat om voor het onderzoek relevante zaken. Dit
neemt echter niet weg dat indien door of namens werkgever zaken of opstellingen worden overgelegd,
waarbi] zi]n standpunt of visie naar voren komt - gedacht kan bi]v. worden aan een opgave van het
premieloon over bepaalde perioden - deze zonder vooroordeel in beschouwing dienen te worden genomen.
Onverlet bli]ft daarbij echter dat het aan de onderzoeker is of hij het nodig oordeelt naast de opgaven van
of namens de werkgever ook andere zaken in te zien, of dat hi] in de administratie grond tracht te vinden
voor de door of namens werkgever verstrekte opgaven. Indien de opgaven van of namens de werkgever
niet als basis worden genomen voor de uiteindeti]ke bepaling van de indelingsbeslissing dient te worden
aangegeven waarom dat niet is gebeurd.

• controletechniek artikel 1O-2-d van de Wob.



contro!etechniek artikel 10-2-U van de Wob

• De omzet per BT’N tarief kan een eerste indicatie geven waar het bedrijf zich qua indeling bevindt. Ter
toelichting op deze tarieven wordt het volgende vermeld:

• Bijzonder tarief (6%): geldt in het algemeen voor diensten aan landbouwers, veehouders, tuinbouwers,
waaronder diensten door agrarische loonbedrijven. Deze diensten moeten wel in de agrarische sfeer
blijven. BTW verlegd: de verleggingsregeling houdt in dat de door de ondernemer verschuldigde
omzetbelasting, ter zake van de door hem aan de hoofdaannemer verrichte prestaties, wordt geheven bi]
de hoofdaannemer. De onderaannemer maakt in geval van verlegging geen melding van omzetbelasting op
de factuur. De verleggingsregeling heeft betrekking op de bouw, metaalconstructie en scheepsbouw en de
confectie-industrie. Algemeen tarief (19%): voor alle andere goederen en diensten. Waarom hantering
van omzet per BTW-tarief? Er mag van worden uitgegaan dat als een bepaalde omzet in het 6% traject
wordt behaald dat het hier om een agrarische activiteit gaat. Si] BTW verlegd gaat het, indien er geen
sprake is van metaalconstructie, scheepsbouw of confectie-industrie, om civieltechnische werkzaamheden.
Daarnaast wordt nog per factuur bezien of het inderdaad om civiel dan wel cultuurtechniek gaat of
uiteraard andere werkzaamheden. Met per factuur screenen is zeker nodig daar waar het gaat om het 19%

traject (dit blok blijft vaak over als discussiestuk). Hier kunnen namelijk allerlei werkzaamheden tussen
zitten. Hantering van de BTW tarieven geeft snel een duidelijk beeld en geeft structuur. De hantering van
deze methode dient zuiver als hulpmiddel te worden gezien. Opmerking: in de praktijk wordt er (vaak)
standaard bij werk voor/door loonbedrijven de verleggingsregeling toegepast. Dat is nietjuist! Alleen als er
sprake is van werk in onderaanneming (bijv. de bouw) is toepassing van de verleggingsregeling
toegestaan. Er moet dus op worden gelet of de verleggingsregeling en de toepassing van het lager tarief
goed worden gehanteerd. In een aantal gevallen is van een goede hanteting geen sprake; de waatde van
het hanteren van de BTW-tarieven voor de indeling wordt daarmee geminimaliseerd.

• Bi] de bepaling wat tot civiel- dan wel cultuurtechnisch werk dient te worden gerekend moet daar waar
mogeli]k gebruik worden gemaakt van de in 1992 schriftelijk neergelegde - bovenaangehaalde - afspraken
omtrent de indeling van civiel- en cultuurtechnische bedrijven (brief SVr van 3 december 1992). Zo is het
graven van sleuven t.b.v. kabels, buizen, leidingen in tuinbouwkassen, rechtstreeks in opdracht van boeren
en tuinders (BTW-Hoog) civieltechnisch werk, waar het uitbaggeren van sloten rechtstreeks voor boeren en
tuinders om een goede watergang in stand te houden cultuurtechnisch werk is.

• Om tot de juiste sectorindeling te komen dient tevens als element van het onderzoek de jaarrekening te
worden ingezien.

• Daarnaast zijn de stoftingen op z.g. geblokkeerde rekeningen (G-rekeningen) van belang. Deze rekeningen
kunnen worden geopend voor werkgevers op wie de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is. Hier de
bouwsector.

• Ook de omschrijving van werkgever in het Handeisregister en/of De Gouden Gids en werkgevers
presentatie via het internet kunnen inzicht geven in de maatschappelijke functie van het bedrijf.

• Uiteindelijk moet geextrapoleerd worden naar het premieloon, waarbij zonodig rekening dient te worden
gehouden met de hiervoor reeds aangehaalde rechtevenredigheid.

• Gelet op de z.g. ‘in de regel bepaling” (drie jaren termijn) dient bij het in te stellen onderzoek eerst het
jaar voorafgaande aan het onderzoek in ogenschouw te worden genomen. Dus, uitgaande van een
onderzoek in 2005, wordt eetst het jaar 2004 bezien. Indien blijkt dat werkgever zich over dat jaar in
hoofdzaak heeft beziggehouden met (bijv.) cultuurtechnische activiteiten en werkgever ook is ingedeeld bij
de sector Agrarisch bedrijf, is verder onderzoek niet aangewezen, dit gelet op de “in de regel bepaling”.

• Indien de feiten en omstandigheden hiertoe aanleiding geven is het toegestaan om te volstaan met
steekproeven over een jaar, of indien nodig, meer jaren. In het geval de onderzoeker of de werkgever vindt
dat niet kan worden volstaan met steekproeven, vindt onderzoek over de voile drie jaren plaats. Een
afwijking van de standaatd systematiek (onderzoek over drie jaar) moet duidelijk en gemotiveerd in de
rappoftage worden aangegeven.

X.268 Praktijkgevallen

De hierna volgende casussen zijn illustratief hoe in de praktijk met de onderhavige problematiek wordt
o mgega an.



• Een wetkgever houdt zich bezig met het graven van sleuven ten behoeve van kabels, leidingen en buizen
en met het uitvoeren van voorbereidend en afsluitend grondwerk. De werkzaamheden worden verricht in
onderaanneming van kabel- en buizenleggersbedrijven en worden als volgt omschreven:
• Bij aanvang van het werk wordt de zgn. piste met behuip van palen, eventueel vootzien van draad,

uitgezet. De piste is de straat” waarbinnen de buis of kabel wordt aangelegd. Deze piste loopt recht
van A naar B door het Iandschap. Indien nodig worden er doorgangen gemaakt en watergangen
omgelegd.

• Vervolgens wordt de bovenste grondlaag (teelaarde ofwel A-laag) met speciale machines atgegraven
en naast de piste gedeponeerd. Er mag geen vermenging met andere grondsoorten plaatsvinden, zodat
de bestaande kwaliteit van de A-laag in stand blijft.

• Binnen de piste en van de piste naar de openbare weg wordt een zandbaan aangelegd voor transport.
De baan wordt afgedekt met doek. Alleen op deze baan mag met voertuigen en kranen warden
gereden.

- De grond direct onder de A-Iaag heet de B-Iaag en deze wordt daarna afgegraven met graafmachines,
die uitsluitend vanaf de zandbaan magen werken om de structuur van de grond niet te bederven.

• Een ander bedrijf voert de pijpen en buizen aan en Iegt deze uit op de piste, waarna werkgever de
eigenlijke sleuf uitgraaft en de daarbij vrijkomende C-Iaag op de B-Iaag deponeert.

• De buizen en pijpen worden door personeel van de hoofdaannemer gelegd en gelast, waarna
werkgever de sleuf kan dichten met de C-laag. Daarna moet werkgever de B-Iaag terugzetten door
middel van egaliseren, aanrijden en verdichten met behuip van speciale machines.

• Vervolgens wordt de zandbaan verwijderd en de A-Iaag teruggezet en geegaliseerd.
• Ten slotte wordt de oorspronkelijke situatie hersteld, d.w.z. dat sloten en betuiningen worden hersteld,

graszoden worden gelegd c.q. gras wordt ingezaaid en afrasteringen hersteld.
• De vraag was of hier sprake was van de uitvoering van civieltechnische werkzaamheden (sector

Bouwbedrijf bevoegd) of cultuurtechnische werkzaamheden (sector Agrarisch bedrijf bevoegd). Daarbij
moet worden uitgegaan van de richtlijnen d.d. 3 december 1992, die zijn vastgesteld voor de
indelingstechn ische afbakeni ng van werkgevers die cultuuftechnische en/of civieltech nische
werkzaamheden uitvoeren. Eerst moest worden vastgesteld of hier sprake is van een samengestelde of een
enkelvoudige onderneming. Gebleken is dat werkgever als onderaannemer (deel)werkzaamheden uitvoert
op het gebied van de aanleg van buis- en pijpleidingen met een civieltechnische bestemming. De aanleg
van een dergelijke leiding (kernfunctie) is het staftpunt van alle hiermee samenhangende werkzaamheden,
waarvan de door werkgever uitgevoerde voorbereidende en afsluitende grond-, afbraak- en
herstelwerkzaamheden een onlosmakelijk dee) vormen. Zo bezien moet werkgever als een enkelvoudige
onderneming worden aangemerkt. Inderdaad is het zo, dat werkgever, als de voorbereidende en
atsluitende werkzaamheden op zichzelf worden beschouwd, oak cultuuftechnische werkzaamheden verricht.
Deze werkzaamheden zijn echter onlosmakelijk verbonden met c.q. een uitvloeisel van de kernfunctie,
namelijk het aannemen en uitvoeren van de aanleg van leidingstraten en moeten aan deze kernfunctie
warden toegerekend. De cultuurtechnische werkzaamheden kunnen niet functioneel warden onderscheiden,
omdat er niet van een samengestelde onderneming kan worden gesproken. Dit beleid is door de CRvB
bevestigd. De CRvB heeft geaardeeld, dat in het geval een werkgever zich primair (kernfunctie) bezighoudt
met het verrichten van grondwerk, alle voorkomende werkzaamheden die uit deze kernfunctie voortvloeien
(oak al zijn deze werkzaamheden in omvang sterk overwegend en behoren deze op zichzelf beschouwd tat
de werkingssfeer van een andere sector) hieraan moeten warden toegerekend en dus niet als een
zelfstandige activiteit kunnen warden beschouwd. Op grand hiervan is besloten, dat werkgever in zijn
hoedanigheid van onderaannemer op het gebied van civieltechnische grondwerken (kernfunctie) van
rechtswege is aangesloten bij de sector Bouwbedrijf. j CrvB 96/8461 OSV)

• Een werkgever houdt zich bezig met het vervoer van zand, grond, klei, puin e.d. met behuip van dumpers
aver ruw terrein waar vervoer per vrachtauta (kippers) niet goed magelijk is. Hij verricht deze
werkzaamheden vrijwel uitsluitend voor apdrachtgevers in de grand-, weg- en waterbouw (GWW) ten
behoeve van de aanleg van wegen, het verzwaren van dijken e.d. De vraag was of deze werkzaamheden
moeten warden aangemerkt als “transport’ (werkingssfeer sector Overig goederenvervoer te land en in de
lucht) of als ‘grondverzet” (werkingssfeer sector 3. Bouwbedrijf). Werkgever beschikt over 27 dumpers
(van 25, 30 en 35 ton) en daarnaast aver 2 kranen en 4 shovels! laders voor grondverzet. De dumpers zijn
zgn. knikdumpers, waarbij de eenpersoanstrekker en de kieplaadbak (dumper) één geheel vormen en
zodanig zijn gecanstrueerd, dat een ‘knik” tussen trekker en dumper mogelijk is. Een knikdumper is bij
uitstek geschikt voor vervoer van zware lasten aver ruw terrein. Hij heeft grate wielen vaarzien van zware
profielbanden, waarbij elk wiel is aangedreven. De machines warden ingezet voor transport op locatie van
zand en grand, met name bij de aanleg van wegen, bouwterreinen en dijken en ten behoeve van



spootbouw, ruilverkaveling etc. Met behuip van de knikdumpers wordt zand, dat ter plekke is aangevoerd
door grote kiepwagens van transportbedrijven, op de bouwplaats uitgereden totdat een zandlichaam
ontstaat. Een zandlichaam fungeert als ondergrond/drager van een weg, dijk of terrein. Werkgever
verhuurt zijn machines veelal op basis van man/machine-uurcontracten en neemt daarnaast ook
werkzaamheden in onderaanneming aan. De werkgever was van mening, dat de kernactiviteit van zijn
onderneming het transport van zand, grond en kief betteft. Hi] vond zf]n werkzaamheden vergeli]kbaar met
die van de transportbedrijven, die met zgn. kippers over de openbare weg zand aanvoeren bi] GWW
projecten. Werkgever wilde daarom ingedeeld worden bi] de sector Overig goederenvervoer te land en in
de lucht. UWV heeft overwogen, dat niet zozeer de aard van de werkzaamheden doorsiaggevend is voor de
indeling van een werkgever, maar de functie die hi] in het maatschappelijk (economisch) even vervult. Het
spreekt voor zich dat er ten behoeve - maar niet binnen - de GWW-sector veelvuldig transport plaatsvindt
in verband met de aan- en afvoer van bouw- en aannemersmaterialen en aannemersmaterieel tot op de
bouwplaats. Deze functie is echter een wezenlijk andere dan die door werkgever wordt vervuld. De
activiteften van werkgever vormen een wezenli]k onderdeel van het grondverzet nodig voor de aanleg van
wegen, di]ken, bouwterreinen e.d. Daarbij worden diverse sooften grondverzetmachines, zoals shovels,
kranen en ook knikdumpers als bedrijfsmiddel ingezet, daar waar in vroeger jaren de ‘kruiwagen”
gebruikelijk was. Mede gelet op het vaste beleid dat de verhuur van multifunctioneel inzetbare
grondverzetmachines plaatsvindt bij de sector waarbinnen deze naar loonsom gemeten overwegend
worden ingezet, heeft UWV beslist dat werkgever ressorteert onder de werkingssfeer van sector 3.
Bouwbedrijf.
Een werkgever houdt zich bezig met het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aanl I

________________________________________volgens

bestekken en voorwaarden die ]aarlijks aanbesteed
worden. De werkzaamheden bestaan uft het schoonmaken en zo nodig baggeren, uitdiepen en verbreden
van sloten en watergangen I n het maaien van de kanten. Een en ander zo
nodig met inbegrip van brugonderdoorgangen, duikers, buisleidingen, kokers e.d. De per bestek
beschreven werkzaamheden worden afgerekend tegen vooraf overeengekomen prijzen per strekkende,
vierkante of kubieke meter, al naar gelang het schonen, baggeren of uitgraven betreft. De eigenaren of
gebruikers van aan vaar- of poldersloten belendende percelen grond, zoaI I
zijn verplicht de op hun grond gelegen sloten te onderhouden. Zij dienen ieder voor een bepaald gedeelte
de watergangen ten behoeve van een goede doorstroming vrij te houden van waterplanten, de
voorgeschreven afmetingen (breedte, diepte) in acht te nemen en overhangend hout- en struikgewas te
snoeien of te knotten. Een poldersloot als watergang is van belang voor de aan- en afvoer van water, voor
de handhavfng van het juiste waterpeil en daarmee voor het behoud van een goed vochtigheidsgehalte van
de (Iandbouw)grond. Op grond hiervan heeft UWV besloten, dat hier sprake is van cultuuftechnische
werkzaamheden, hetgeen leidt tot een indeling bi] sector 1. Agrarisch bedrf]f.



Coating aanbrengen

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5
Onderdeelnummer 1.00.00-62 Versiedatum 11-01-2012
Alleen voor intra net nee

Korte omschrijving

X.269 Omschrijving

Het coaten van (deel)producten houdt in dat de (deel)producten van een dekaag worden voorzien.
Hiervoor bestaan diverse technieken, bijvoorbeeld spuiten, verven/schilderen en gieten.

X.270 Maatschappelijke functie

Indien dit coaten voor derden gebeurt komen diverse sectoren in beeld.
In de bijlage van de Regeling Wlsvwordt bijvoorbeeld sector 56. Schildersbedrijfgenoemd. Bij sector 12.
Metaal- en technische bedrijfstakken, punt 4 wordt genoemd ‘het bedrijf van bet Iakken, moffelen, slijpen
en/of polijsten van metalen”.
In het kader van de afbakening van genoemde werkingssferen zijn d.m.v. concrete beslissingen regels voor
de indeling ontwikkeld. Uitgangspunt hierbij is het principe van de functionele indeling. Dit houdt in dat
voor de indeling van een werkgever bij een sector zijn (kern) functie in het maatschappelijk verkeer
bepalend is. Hieronder worden deze regels nader uitgelegd. Als eerste zal de indeling van het coaten van
objecten worden uitgelegd. Vervolgens zal de indeling van het coaten van muren, gevels, dijken en
rioleringen aan de orde komen. Tot slot zal de indeling van het staalblazen en/of zandstralen van objecten
in combinatie met coating worden uitgelegd alsmede het coaten van (onder)vloeren.

X.271 Algemene regel m.b.t. coaten van objecten

Ten behoeve van de indeling is bepalend of het coaten ambachtelijk/handmatig of industrieel gebeurt.

X.271.1 Ambachtelijk coaten

Van ambachtelijk coaten is sprake als de deklaag (grotendeels) handmatig wordt aangebracht. Ambachtelijk
coaten hoort thuis bij sector 56. Schildersbedrijf.

X.271.2 Industrieel coaten

Met industrieel coaten wordt bedoeld bet machinaal gietverven- en/of spuiten van materialen.
Bijvoorbeeld door:

• de objecten via een lopende band onder of langs een giet- of spuitapparaat te laten lopen
• stilstaande objecten door giet- of spuitapparaat machinaal te laten coaten (bijvoorbeeld door “heen-en

weer en op-en-neer-bewegingen’).
Het industrieel coaten wordt niet met naam in de bijlage bij de Regeling Wfsv genoemd. De Centrale Raad
van Beroep heeft in een indelingszaak beslist dat er ook niet geassimileerd kan worden met sector 56.
Schildersbedrijf aangezien er geen handwerk aan te pas komt waardoor van ambachtelijk schilderen als
bedoeld bij deze sector geen sprake is. Assimilatie met de overige, in de Bijiage van de Regeling Wfsv
genoemde, takken van bedrijf en beroep is ook niet aangewezen. Op grond hiervan dient indeling van
bedrijven die zich bezighouden met industrieel coaten plaats te vinden bij sector 55. Overige takken van
bedrijf en beroep.

X.272 Uitzonderingen m.b.t. coaten van objecten

Op de hierboven genoemde algemene regel m.b.t. het coaten van objecten zijn twee uitzonderingen.

X.272.1 Lakken, moffelen, slijpen en/of potijsten van metaen producten



Een bedrijf dat zich bezighoudt met het Iakken, moffelen, slijpen en/of polijsten van metalen hoort thuis bij
sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken (bijiage van de Regeling Wfsv, punt 4, sector 12. Metaal- en
technische bedrijfstakken). Als voorwaarde geldt wel dat het bedrijf een relatie dient te hebben met de
bedrijfstak metaal waarbinnen often behoeve waarvan de werkzaamheden worden verricht. Van een
dergelijke relatie is sprake als het Iakken, moffelen e.d. plaatsvindt als onderdeel van het maken van een
metalen (gereed) product, bijvoorbeeld het beschermen tegen roest. Hierbij zal gebruik worden gemaakt
van speciale spuitcabines en/of moffelovens. Ook de noodzakelijke voorbewerkingen zoals zandstralen
en/of ontvetten hoort hierbij. Het betreft dan ook bedrijven die zich bezighouden met werkzaamheden
welke over het algemeen worden uitgeoefend door bedrijven die behoren tot de metaalsector en/of
daarmee verband houden.

Van een dergelijke relatie is géén sprake als een reeds vervaardigd en geleverd/aangewend metalen
product naderhand van een verflaag (coating) wordt voorzien. Bijvoorbeeld als een reeds gelegde brug of
een geplaatste Iantaarnpaal opnieuw wordt geverfd. Afhankelijk of de objecten op een ambachtelijke
(sector 56. Schildersbedrijf) dan wel industriële wijze (sector 55. Overige takken van bedrijf en beroep)
worden gecoat dient de sectorindeling bepaald te worden.

X.272.2 Aanbrengen beschermende lagen op wagens en carrosserieën

Een bedrijf dat zich bezighoudt met het aanbrengen van beschermende lagen op wagens en carrosserieën,
hoort van rechtswege thuis bij sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken (Regeling Wfsv, punt 9, c en
a, sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken). Ten behoeve van de wagens geldt de voorwaarde dat
zij bestemd dienen te zijn om te worden voortbewogen. Indien zij niet voortbewogen kunnen worden geldt
de algemene regel omtrent het aanbrengen van coating zoals hierboven is uitgelegd.

X273 Coaten van muren, gevels, dijken, rioleringen e.d.

Het coaten van muren en/of gevels kan een tweetal functies hebben, te weten:

• Decoratie/verfraaiing
• Lekkagedichting/vochtwering.

Ten behoeve van muurdecoratie wordt veelal een mengsel van (minerale) vezels, (kunst)hars, gruis en
kleurstoffen onder druk tegen een ingelijmde muur gespoten.

Lekkagedichting wordt niet alleen toegepast in muren en/of gevels maar ook in dijken, rioleringen e.d.
Doorgaans wordt dit gedaan door middel van het onder druk injecteren van een gelatineachtige massa in
de omgeving van het lek.
Vochtwering wordt veelal toegepast op muren, gevels en puien van panden uit steen of beton. Hiervoor
wordt over het algemeen een kleurloze, vochtwerende en isolerende coating op siliconenbasis aangebracht
door middel van injecteren. Veelal zal, voordat de coating wordt aangebracht, het te behandelen opperviak
onder hoge druk met water of grit gereinigd worden.

Bedrijven die zich met bovenstaande werkzaamheden bezighouden horen van rechtswege thuis bij sector
3. Bouwbedrijf.

X.274 Staalblazen, en/of zandstralen in combinatie met coating

Waar het gaat om het stralen, conserveren en schilderen van staalconstructies, zoals buizen, pijpleidingen,
containers, machines, tanks, wagons, schepen en brugdelen moet worden vastgesteld of er functioneel
sprake is van een constructieschildersbedrijf (werkingssfeer sector 56. Schildersbedrijf) of van een tot één
van de metaalsectoren behorend staalstraal- en conserveringsbedrijf.

Zie ook het hoofdstuk “Constructieschildersbedrijf”. De indehng geschiedt als volgt:



• Het stralen met zand of grit van stalen constructies behoort, afhankelijk van het 1200-
arbeidsurencriterium, tot de werkingssfeer van sector 10. Metaalindustrie of sector 12. Metaal- en
technische bedrijfstakken;

= Het stralen en conserveren van stalen constructies valt, afhankelijk van het 1200-arbeidsurencriterium
onder sector 10. Metaalindustrie of sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken. Onder conserveren
wordt hier verstaan: het beschermen van het gepolijste oppervlak tegen b.v. weersinvloeden (vliegroest)
door middel van het aanbrengen van een coating (vroeger menie). Het conserveren hangt direct samen
met de activiteit van het stralen, omdat zonder deze bewerking het onder bepaalde
(weers)omstandigheden onmogelijk wordt om de constructie later af te schilderen;

• Het stralen, conserveren en spuiten/afschilderen van stalen constructies ressorteeft onder sector 56.
Schildersbedrijf. De werkzaamheden van het stralen/conserveren zijn in dat geval inherent aan dan wel een
noodzakelijke voorbereiding van het schilderen van de constructies.

X.275 Coaten van (onder)vloeren

Bedrijven, die (onder)vloeren schoonmaken en afwerken door middel van boucharderen, stralen, vlinderen,
frezen en egaliseren door het aanbrengen van een coating, ressorteren onder sector 57. Stukadoorsbedrijf.

Een onderneming, die zich bezighoudt met het aanbrengen van hotspray coating op diverse objecten werd
ingedeeld bij sector 55. Overige takken van bedrijf en beroep. Hotspray coating is een 2-
componentencoating die met behuip van speciale verwarmde spuitapparatuur wordtangebracht. Het
wordt gebruikt voor een naadloze afwerking van materialen, vloeren en wanden, zwembaden en vijvers,
laadbakken van vrachtwagens, Iaadperrons, scheepsdekken etc. Deze activiteit wordt niet genoemd in de
Bijiage van de Regeling Wfsv en was niet te assimileren met een vaksector. Daarom werd besloten tot
indeling bij sector 55. avenge takken van bednijf en beroep, onder punt 6: Overige niet genoemde groepen.

X.276 MAFcodes

00061 Het coaten van gevels, rioleringen, etc. (sector 3);
01946 Het coaten van muren, gevels, kelders, rioleringen etc. (sector 3);
00380 Het aanbrengen van beschermende lagen op wagens door o.m. spuiten, schilderen, Iakken en/of
dompelen (sector 12);
01948 Industrieel coaten van objecten (sector 55);
01947 Ambachtelijk coaten/verven van objecten (sector 56);
01695 Het aanbrengen van vloerbescherming (sector 57);
02482 Het aanbrengen van hotspray coating (sector 55);
02511 Het repareren en egaliseren van (onder)vloeren (sector 57).



Coffeeshop
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Korte omschrijving

X.277 Omschrijving

De exploitatie van een coffeeshop.

X.278 Maatschappelijke functie

Een coffeeshop is een door de gemeentelijke overheid gedoogde alcoholvrije horecagelegenheid, waar

onder strikte voorwaarden softdrugs (cannabisproducten zoals hasjiesj en wiet) worden verkocht en

gebruikt. De verkoop van koffle, frisdrank e.d. is meestal bijzaak. Behalve als verkooppunt en
gebruiksruimte van cannabis-producten fungeert de coffeeshop ook als ontmoetings- en
ontspanningsruimte. Daartoe zijn in de ruimte zitplaatsen en b.v. biljart- en snookertafels, dartborden,
bordspe!en en speelautomaten geplaatst. Ook zijn er coffeeshops waar de mogelijkheid tot internetten

bestaat.

Voorheen werd de verkoop van cannabisproducten aan particulieren met horeca-activiteiten, zoals
bovenomschreven, ingedeeld bij sector 33. Horeca algemeen. De detailhandel in softdrugs, zonder horeca
activiteiten, vie! onder sector 17. Detallhandel en ambachten. Wanneer een werkgever b.v. alleen

verloonde t.b.v. de verkoop van softdrugs en daarnaast een aantal automaten had staan waar de klanten
zelf koffie, thee, frisdrank, soep ed. kunnen kopen, volgde een indeling bij sector 17. Detallhandel en

ambachten.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft (10-6-2010) echter een uitspraak gedaan waardoor het verschil in
sectorindeling tussen uitsluitend verkoop van softdrugs en verkoop van softdrugs inclusief horeca
activiteiten is komen te vervallen. Het Hof concludeert, dat een coffeeshop een gelegenheid is waar diverse
genotmiddelen, zoals koffie, thee, frisdrank, maar vooral ook cannabisproducten worden aangeboden,
respectievelijk verkocht en waar ook gelegenheid wordt geboden deze producten te consumeren. Daarbij is
in het bijzonder van belang dat de bedrijfsinrichting is bestemd om een funk aantal mensen, gedurende een
langere tijd dan nodig is voor het uitsluitend doen van aankopen, onder het genot van de te koop
aangeboden consumptiegoederen in de desbetreffende lokaliteit te doen verblijven en/of recreëren. In dat
opzicht verschilt een coffeeshop naar het oordeel van het Hof niet wezenlijk van andere lokaliteiten waar
genotmiddelen worden aangeboden en waar gelegenheid wordt gegeven die ter plekke te consumeren,
zoals een café of een koffiehuis. Dat in een café overwegend alcoholische dranken worden geconsumeerd
en in een coffeeshop cannabisproducten acht het Hof op zichzelf niet relevant. In beide gevallen betreft het
genotmiddelen. Het Hof beschouwt niet alleen eten en drinken maar, in de context waarin deze in een
coffeeshop worden aangeboden en geconsumeerd, ook rookwaren als horecaproduct.

Dat een coffeeshop ook fungeert als verkooppunt van cannabisproducten die elders worden
geconsumeerd, doet volgens het Hof niet af aan de omstandigheid, dat een coffeeshop overigens naar
uiterlijk en inrichting is bestemd als een lokaliteit waar mm of meer ongehinderd- a! dan niet gecombineerd
met frisdrank, koffie of thee- cannabisproducten kunnen worden gebruikt en waar gelegenheid bestaat
voor ontmoeting. In dat opzicht doet een coffeeshop eerder denken aan een café of koffiehuis, dan aan een
tabaks- of sigarenhandel. Het Hof beschouwt de coffeeshop als een “aanverwant” bedrijf, zoals
omschreven bij sector 33. Horeca algemeen.



N.B.: Soms beschikt een coffeeshop niet over een verblijfsruimte, waar de gekochte cannabisproducten
kunnen worden gebruikt. Als er uitsluitend over de toonbank softdrugs worden verkocht en er zijn geen
horeca-activiteiten, zoals het schenken van koffie en het klaarmaken/verkopen van broodjes en snacks, is
er sprake van een detalihandel en wordt de onderneming toch bij sector 17. Detailhandel en ambachten
ingedeeld.

X279 MAFcodes

02478 Coffeeshop (sector 33);
02402 Detallhandel in softdrugs (sector 17).

X.280 Brondocumenten



Corn po ste ten
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X.281 Omschrijving

De vervaardiging van compost en dekaarde

X.282 Maatschappelijke functie

Ongeveer de helft van het huisvuil, dat een gemiddeld gezin produceert, bestaat uit groente-fruit- en
tuinafval (GET). De gemeenten zamelen dit afval apart in om er compost (meststof van organisch afval) van
te laten maken. Composteren is een proces, waarbij allerlei organisch afval door bacteriën, schimmels en
klelne bodembeestjes wordt omgezet in een humusrijk, aardachtig product: compost. Compost heeft een
aantal gunstige eigenschappen. Het zorgt ervoor, dat de tuingrond losser wordt en levert voedingsstoffen,
waardoor planten beter kunnen groeien.

Werkgevers, die zich bezighouden met het composteren van GET-afval, krijgen dit afval aangevoerd van
gemeenten en afvalinzamelbedrijven. Het GET-afval wordt eerst in grote tunnels opgeslagen, waarna het
voor-composteringsproces begint. Met behuip van in de tunnels gepompte warme lucht wordt de inhoud
van de tunnels op de juiste temperatuur gebracht en gehouden. Daarna wordt zonodig water toegevoegd.
De in het GET-afval aanwezige micro organismen worden onder deze condities heel actief en zetten het
afval om in compost. Het composteringsproces wordt door computer bestuurd en bewaakt. Na één week
voor-composteren wordt de compost gezeefd en omgezet, waarna het op ‘velden’ wordt gestort. Ook dan
kan weer lucht en water worden toegevoegd. Na circa acht weken is het composteringsproces afgerond. De
compost wordt dan met behulp van zeven en magneten ontdaan van niet-gecomposteerde voorwerpen en
is dan voor aflevering gereed.

Werkgevers, die afval verwerken tot compost, houden zich bezig met het vervaardigen van een organisch
product en ressorteren van rechtswege onder de werkingssfeer van sector 49. Chemische industrie.

X.283 MAFcodes

01355 Het recyclen/verwerken van GET tot compost (sector 49).

X.284 Brondocumenten
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X.285 Omschrijving

Het onderhouden en exploiteren van elektronische boekings-, administratie- en informatiesystemen en -

diensten op het gebied van vervoer, horeca, hotels, recreatie etc.

X.286 Maatschappelijke functie

Een werkgever stelt aan Nederlandse reisagenten een luchtvaartreserveringssysteem ter beschikking en
verhuurt in verband hiermee de daarbij horende apparatuur. De reisagenten kunnen via een lijnverbinding
met

____________Idoor

middel van de gehuurde randapparatuur, waarop de programmatuur is
geInstalleerd, ten behoeve van reizigers toegang krijgen tot de databank van Iuchtvaartmaatschappijen,
hotels, autoverhuurbedrijven etc. voor het reserveren van vliegtuigstoelen, hotels, auto’s e.d. De
reisagenten betalen aan werkgever op basis van een huurovereenkomst een vast bedrag per maand voor
de terminals en de huurlijn. Het netwerk, dat de verbinding legt tussen de reisagent en het
reserveringssysteem in Denver wordt niet door werkgever geexploiteerd, maar is een dienst die volgens
contract wordt ingekocht van een telecomaanbieder. Werkgever beheert het reserveringssysteem, maar
levert niet zelf de informatie waarvan de reisagenten gebruik maken. Het systeem wordt gevuld met
informatie door luchtvaartmaatschappijen, hotels e.d.

Omdat de activiteiten van werkgever niet worden vermeld in de bijiage bij de Regeling Wfsv moet worden
vastgesteld met welk onderdeel van het bedrijfs- en beroepsleven in dit geval de meeste overeenkomst
bestaat (assimilatie). Gelet op de feitelijke werkzaamheden bestaat de meeste overeenkomst met de bij
sector 45. Zakelijke Dienstverlening Ill genoemde activiteiten.

X.287 MAFcodes

02255 Het exploiteren en beheren van een computerreserveringssysteem (sector 45).

X.288 Brondocumenten
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X.289 Omschrijving

Werkgevers die zich aandienen als computerservicebureau kunnen zich met uiteenlopende

werkzaamheden bezighouden en dus onder de werkingssfeer van verschillende sectoren vallen.

X.290 Maatschappelijke functie

• Soms is er sprake van een softwarebureau, dat zich feitelijk bezighoudt met het ontwikkelen, ontwerpen en
leveren van computerprogramma’s in opdracht van derden. Dit sooft bedrijven ressorteert van rechtswege
onder sector 44. Zakelijke Dienstverlening II.

- Bedrijven, die zich in hoofdzaak bezighouden met de handel in computers, computerrandapparatuur en
computeronderdelen (hardware) vallen voor zover het gaat om de levering aan bedrijftmatige kopers en
wederverkopers onder sector 41. Groothandel I en wanneer zi] aan particulieren leveren onder sector 17.
Detailhandel en ambachten.

• De groothandel in softwareproducten (programma’s, computerspelletjes e.d) hoort thuis bij sector 42.
Groothandel II, de detailhandel bij sector 17. Detailhandel en ambachten.

• Onderhoud aan en reparatie van computers e.d. (hardware) valt onder sector 12. Metaal- en technische
bed rijfsta kken.

• Het onderhouden van computersystemen (het verwi]deren van virussen, het verhelpen van storingen, het
maken van back-ups etc.) en het implementeren en installeren van bestaande softwareprogramma’s (geen
eigen ontwerp) wordt beschouwd als algemene zakelijke dienstverlening en ressofteert onder de
werkingssfeer van sector 45. Zakelijke Dienstverlening III.

X.291 MAFcodes

01153 Computerservicebureau (sector 44);

01949 Groothandel in computers en computerrandapparatuur (sector 41);

01950 Detailhandel in computers en computerrandapparatuur (sector 17);

01951 Groothandel in softwareproducten (sector 42);

01952 Detailhandel in softwareproducten (sector 17);

01953 Onderhoud aan en reparatie van computers (hardware, sector 12);

01954 Onderhoud van computersystemen en/of het installeren van softwareprogramma’s (geen eigen

ontwerp, sector 45);

02344 Verlenen van automatiseringsdiensten (sector 45);

02345 Netwerkbeheer (sector 45).

X.292 Brondocumenten
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X.293 Omschrijving

Een constructieschildersbedrijf houdt zich bezig met het aanbrengen van beschermende lagen (yen of
bitumen) op staalconstructies, containers, tanks, wagons, buizen, pijpleidingen etc.

X.294 Maatschappelijke functie

De werkzaamheden bestaan uit het ontroesten en schoonmaken van het te bewerken oppervlak met
bikhamers, schraapijzers en handschuurapparaten of door middel van stralen met zand of grit en het met
de kwast of met een verfspuit aanbrengen van meerdere lagen verf of een bitumenproduct. De
afschilderwerkzaamheden zijn in dit geval functiebepalend, de schoonmaak- en straalwerkzaamheden zijn
een noodzakelijke voorbereiding van het schilderwerk. Het constructieschildersbedrijf wordt daarom tot de
werkingssfeer van sector 56. Schildersbedrijf gerekend.

Waar het gaat om het stralen en schilderen van staalconstructies is het niet altijd eenvoudig om vast te
stellen of er functioneel sprake is van een constructieschilders-bedrijf of van een tot één van de
metaalsectoren behorend staalstraal- en conserveringsbedrijf. In de werkingssfeerbepalingen van sector
12. Metaal- en technische bedrijfstakken en sector 10. Metaalindustrie wordt namelijk genoemd: “Het
staalblazen en/of zandstralen”. Hiermee wordt bedoeld het stralen van metalen constructies sec. Soms is
het echter nodig om direct na het stralen een conserveringslaag (coating of menie) aan te brengen ter
bescherming tegen het ontstaan van vliegroest. De indeling geschiedt als volgt:

Het stralen (met zand of grit) van staalconstructies behoort, afhankelijk van het 1200-arbeidsurencriterium,
tot de werkingssfeer van sector 10. Metaalindustrie of 12. Metaal- en technische bedrijfstakken;

Het stralen en conserveren van staalconstructies valt, afhankelijk van het 1200-arbeidsurencriterium, onder
sector 10. Metaalindustrie of sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken. Onder conserveren wordt
hier verstaan het beschermen van het gepolijste oppervlak tegen b.v. weersinvloeden (vliegroest) door
middel van het aanbrengen van een coating. Het conserveren hangt direct samen met de activiteit van het
stralen, omdat zonder deze bewerking het onder bepaalde fweers)omstandigheden onmogelijk wordt om
het object later af te schilderen;

Het stralen, conserveren en spuiten/afschilderen van staalconstructies ressorteert onder sector 56.
Schildersbedrijf. De werkzaamheden van het stralen zijn inherent aan dan wel een noodzakelijke
voorbereiding van het schilderwerk.

X.295 MAFcodes

01989 Constructieschildersbedrijf (sector 56);
00499 Het staalblazen en/of zandstralen (in de regel minder dan 1200 arbeidsuren per week, sector 12);
0025$ Het staalblazen en/of zandstralen (in de regel tenminste 1200 arbeidsuren per week, sector 10).

X.296 Brondocumenten



Contactlenzen

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-68 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intra net nee

Korte omschrijving

X.297 Omschrijving

Naar aanleiding van een concrete indelingskwestie is in algemene zin beslist, dat ondernemingen die zich

bezighouden met de (ambachtelijke) vervaardiging van contactlenzen, zijn aangesloten bij sector 17.

Detailhandel en ambachten.

X.298 Maatschappelijke functie

De bedrijfsuitoefening van deze werkgever is als volgt. Hij houdt zich bezig met het volgens recept maken

van contactlenzen op bestelling van oogartsen. Het gaat daarbij om zogenaamde zuurstofdoorlatende
kunststoflenzen. De halffabricaten die werkgever als grondstof verwerkt zijn ronde plastic schijfjes van 13

mm doorsnee en 3 mm dikte. Zij worden in grote hoeveelheden bij een buitenlandse leverancier gekocht.

Werkgever slijpt en polijst de schijfjes tot zij niet alleen voldoen aan de gewenste sterkte, maar ook “op

maat” zijn aangepast aan grootte en bolting van het oog/de ogen van de individuele gebruikers en aan
eventuele andere afwijkingen van het 00g.

Met betrekking tot deze indelingskwestie is overwogen dat in de bijlage van de Regeling Wfsv bij sector 17.

Detailhandel en ambachten onder punt B wordt vermeld: “Ambachten”. Een nadere omschrijving van het
begrip ambachten vermeldt: “ambachten, die geen grootindustrie naast zich vinden, zoals bijv. verzorgings

en dienstverlenende bedrijven ‘. Daarna volgt een niet-limitatieve opsomming waarin onder meer zijn
vermeld de maatschoenbedrijven en de tandtechnische werkplaatsen.

Evenals bij het vervaardigen van gebitsprotheses en maatschoenen bestaan voor het vervaardigen van
contactlenzen zeer specifieke eisen. Zo kunnen, niet alleen per individu, maar ook per oog afwijkingen

bestaan waarmee bij het vervaardigen van contactlenzen rekening moet worden gehouden. Daarbij kunnen

worden genoemd, de grootte en de boiling van het oog, maar ook eventuele oneffenheden aan het

oogoppervlak, terwijl uiteraard de lenssterkte kan afwijken. Gelet op de specificaties per oog, waarmee bij

de vervaardiging van contactlenzen rekening gehouden dient te worden, is het niet mogetijk deze in grote

series in een grootindustrie te vervaardigen. De vervaardiging van contactlenzen zal dan ook steeds een
sterk ambachtelijk karakter hebben. Besloten is dan ook dat dergelijke bedrijven zijn aangesloten bij sector
17. Detailhandel en ambachten. De industriele productie van standaard kunststof contactlenzen
(thermoplasten) valt overigens onder sector 55. Overige takken van bedrijf en beroep.

De beslissing tot indeling van contactlensvervaardigers bij sector 17. Detaithandel en ambachten verandert

overigens niets aan de indeling van werkgevers, die zich bezighouden met het maken van brillenglazen uit

glas, bij sector 48. Steen-, cement-, glas en keramische industrie.

X299 MAFcodes

02585 Laboratorium, waar contactlenzen op recept worden vervaardigd (sector 17);

02060 Het vervaardigen van kunststof contactlenzen (industriële productie, sector 55).

X.300 Erondocumenten

X.301 Gerelateerde onderwerpen



Brillenglazen.



Containerverhuur- en/of transportbedrijf

Documentgegevens

Afkorung IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-69 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.302 Omschrijving

Het verhuren en vervoeren van aileriei soorten containers.

X.303 Maatschappelijke functie

De activiteiten van containerverhuur- en transportbedrijven bestaan uit het plaatsen van lege containers bij
bedrijven en particulieren, het ophalen van de voile containers en het afvoeren van bet afvat naar
stortplaatsen. Containers worden b.v. gehuurd door sloopbedrijven voor de afvoer van sloopmateriaal,
maar ook door particulieren of gemeenten voor het verzamelen en afvoeren van grof vuil en huisvuil.
Containerverhuurbedrijven vervoeren het afval vaak eerst naar een eigen werf, waar het wordt gesorteerd
op soort materiaal (puin, bout, metaal, kunststof). De nog bruikbare materialen worden of zelf verkocht of
naar kringloopbedrijven gebracht. Het overige materiaal gaat naar een openbare stortplaats.

Sommige bedrijven verhuren eigen containers, welke met eigen vrachtwagens naar de plaats van
bestemming worden vervoerd. Andere bedrijven houden zich alleen bezig met bet transport van containers
van derden, met eigen vervoer of met ingehuurde vrachtwagens en chauffeurs. Voor de sectorindeling
maakt dat geen verschil, zowel containerverhuur- als transportbedrijven ressorteren onder sector 32.
Overig goederenvervoer te land en in de lucht.

Een uitzondering wordt gemaakt voor bedrijven, die bun containers voor lange tijd (meestal voorjaren)
verhuren aan (industriële) opdrachtgevers, die de containers op hun bedrijfsterrein wegzetten en
gebruiken voor bet opslaan van afval uit hun productieproces. De opdrachtgever zorgt zelfvoor het
ophalen van de gehuurde container(s) en regelt ook zeif het vervoer naar de plaats van afvalverwerking als
de container vol is. Dergelijke opdrachtgevers willen uit kostenoverwegingen deze grote en dure containers
niet zell aanschaffen. Bedrijven, die dit soort containers verhuren, houden zich niet bezig met
containervervoer van goederen over de weg, maar met het leasen van kapitaalgoederen voor langere
termijn waarbij leasen hier moet worden opgevat als een vorm van partiële financiering van
bedrijfsvreemde investeringen, waarbij de gebruiker bet goed in economisch eigendom verkrijgt.ln het
verleden is besloten, dat leasebedrijven bij wijze van assimilatie aangesloten zijn bij sector 45. Zakelijke
Dienstverlening Ill.

N.B.: De verhuur van containers voor vervoer over zee valt onder sector 20. Havenbedrijven.

X.304 MAFcodes

00937 Verhuur van containers met chassis voor vervoer over de weg (sector 32);
01990 Containervervoerbedrijf over de weg (sector 32);
01199 Exploitatie van een leasebedrijf (sector 45);

00884 Verhuur van containers voor vervoer over zee (sector 20).

X.305 Brondocumenten



Controlebed rijf

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-70 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intra net nee

Korte omschrijving

X.306 Omschrijving

Het verrichten van controlewerkzaamheden aan boord van schepen en aan land.

X.307 Maatschappelijke functie

Controlebedrijven houden zich van origine bezig met controlewerkzaamheden aan boord van schepen en
op de wal (meten, wegen en tellen van ladingen). Later zijn daar ook controlewerkzaamheden aan land
bijgekomen, b.v. op luchthavens, in fabrieken (voedingsindustrie) en bij slachthuizen (toezicht houden bij
de weging van aangevoerd levend vee en/of geslacht vee). Controlebedrijven warden genoemd in de
Bijlage bij de Regeling Wfsv onder sector 20. Havenbedrijven.

X.308 Voorbeelden

Een werkgever, die het controlebedrijf uitoefende, had zowel “havencontroleurs’ als “landcontroleurs” in
dienst. Hij was van mening dat zijn ‘landcontroleurs”, uitgaande van het verschil in plaats van werken, aan
board van schepen tegenover slachthuis of fabriek, veel minder risico liepen met betrekking tot ongeval of
ziekte en daarom ingedeeld moesten warden bij een andere (goedkopere) sector dan sector 20.
Havenbedrijven. Zijn verzoek om indeling van een deel van zijn personeel bij een andere sector werd
afgewezen. Het feit namelijk, dat controlebedrijven onder sector 20. Havenbedrijven warden genoemd,
betekent niet dat dergelijke bedrijven uitsluitend bij deze sector zijn aangesloten als zij in een havengebied
hun werkzaamheden verrichten. De Sociale Verzekeringsraad heeft in het verleden t.a.v. de onder sector
20. Havenbedrijven genoemde bedrijven (expediteursbedrijven, ops)agbedrijven, koelhuizen,
controlebedrijven etc.) besloten, dat dergelijke bedrijven, oak indien zij niet in een havengebied zijn
gevestigd of direct met het havenbedrijfverwant zijn, toch van rechtswege zijn aangesloten bij sector 20.
Havenbedrijven. Dit gelet op de feitelijke functie, die deze ondernemingen in het maatschappelijk even
vervullen.

X.309 MAFcodes

00869 Havenbedrijf (sector 20);
02229 Controlebedrijf (sector 20).

X.310 Brondocumenten

X.311 Gerelateerde onderwerpen

Opslagbedrijf;
Expediteursbed rijf.



Culturele instellingen

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-71 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.312 Algemeen

Sector 54. Culturele insteHingen kent volgens Bijlage 1 bij artikel 5.2 van de Regeling Wfsv met ingang van 1
januari 2016 de volgende onderdelen:

1. Toonkunstenaars;

2. Opera- en toneelgezelschappen;

3. Variété-, circusinstellingen en kermisgezelschappen;

4. Film;

5. Beeldhouwkunst;

6. Schilderkunst;

7. Letterkundigen;

8. Musea, archieven, monumenten en bibliotheken;

9. Andere culturele insteflingen;

10. Zendgemachtigden op het gebied van radio en televisie, aismede omroepproductiebedrijven;
11. Attractieparken.

Op advies van de Sectorraad Culturele instellingen werd per 1 januari 2001 de volgende onderverdeling van
de tot sector 54. Culturele instellingen behorende activiteiten vastgesteld:

- Audiovisueel faciliterend;
- Eenmalige verloning artiesten;

- Dagrecreatie;
- Bibliotheken, musea, archieven;

- Omroep;

- Cultuur producerend;

- Cultuur faciliterend;

- Varlété, circus, kermis;
- Impresariaten en ambulanten;
- Audiovisueel producerend;
- Overige.

Hieronder staat per onderdeel een niet limitatieve opsomming.

X.313 Audiovisueel faciliterend

Dit soort bedrijven produceren niet zeif maar zorgen voor de faciliteiten. Bijvoorbeeld:



• Geluids(opname)studio’s Cook de verhuur van)
• Platenmaatschappijen en -studios (Cd, mc, Ip)
a Filmverhuurbedrijven
• Video- en filmeditingbedrijven
• Bioscopen
a Exploitanten van filmrechten
• Verhuur van professionele tv-, film- en videoapparatuur met bedienend personeel
• Bedrijven die films uitbrengen

X314 Eenmalige verloning artiesten

Hierondervallen de personeels-, carnavals-, oranjeverenigingen en dergelijke die hoogst incidenteel
artiesten inhuren en alleen om die reden tijdetijk feenmalig) werkgever worden.

X.315 Dagrecreatie

Hierondervallen o.a.:

• Dierentuinen en kinderboerderijen
• Recreatie- en pretparken
• Attractieparken.
De exploitatie van bungalowparken hoort thuis bij sector 33. Horeca algemeen.

X.316 Bibhotheken, musea, archieven

Hierondervallen o.a.:

• Musea en monumenten
• (Culturele) archieven
• Oudheidskennis
• Galeries
a Arthoteken
• Bibliotheken
• Fonotheken
• Kunstuitleenbureaus
• Expositie-organisatiebureaus
Het verhuren van cd’s, cdi’s, dvd’s, videofilms en/of videogames hoort thuis bij sector 17. Detailhandel en
ambachten.

X.317 Omroep

Hierondervallen o.a.:

• Radio- en televisie omroepbedrijven / -organisaties (zendgemachtigden)
• Radio- en televisiestations (zendgemachtigden)
Exploitanten van telefonie-, telegraaf- en kabelnetwerken t.b.v. het doorgeven van signalen op het gebied
van telecommunicatie (bijvoorbeeld radiozend- en ontvangstinrichtingen, internetproviders) horen thuis bij
sector 69.Telecommunicatie.

X.318 Cuftuur producerend

Dit soort gezelschappen houden zich bezig met het maken van cultuurhoudende producties, bijvoorbeeld:



• Muziekshowbedrijven
• (Symphonische) orkesten / kamerorkesten en -ensembles
• Muziekgezelschappen / muziekverenigingen / zangkoren (het betreft hier uitsluitend professionele

zangkoren. Een koor dat incidenteel en voor een symbolisch bedrag optreedt op festivals ed. ressorteert
onder de groep “impresariaten en ambulanten”)

• Muziekproducenten
• Componisten
• Ballet- en dansgezelschappen
• Theater- en toneelproducenten
• Humoristen / cabaretières / cabaretgezelschappen
• Opera- en toneelgezelschappen

X.319 Cultuur faciliterend

Dit soort bedrijven verzorgen de faciliteiten t.b.v. cultuurhoudende producties, bijvoorbeeld:

• Geluidsproducenten
• Conceftorganisaties (geen impresariaatwerk)
• Verhuur toneelapparatuur / toneellicht / toneelgeluidsinstallaties
• Facilitaire bedtijven theatertechniek / podiumkunst
• (Kinder)theaters en schouwburgen (alleen wanneer het de gebouwen betreft)
• Verhuur van toneelkostuums

X.320 Varlété, circus, kermis

Hierondervallen o.a.:

• Variété- en circusinstellingen
• Kermisgezelschappen / exploitanten van kermisattracties
• Acrobatiek(gezelschappen)

X.321 Impresariaten en ambulanten

Hierondervallen o.a.:

• Toonkunstenaars
• Pop- en muziekbands
• Musici / pianisten / accordeonisten etc.
• Buikdanseressen / buiksprekers
• Goochelaars / illusionisten
• Clowns
• Sneltekenaars / cartoonisten / karikaturisten
• Theaterbureaus (loonbetalingen aan artiesten)
• Organisatiebureaus van culturele evenementen
• Drive-in shows
• Impresarios / impresariaten / artiestenbureaus (loonbetaling aan artiesten, dus geen bemiddeling).

Artiestenbemiddelingsbureaus (waarbij géén loonbetaling aan de artiesten plaatsvindt) horen thuis bij
sector 17. Detallhandel en ambachten.

X.322 Audiovisueel producerend

Dit soort bedrijven houden zich met de productie bezig, bijvoorbeeld:



• Film en videoproductiebedrijven
• Filmproducenten
• Audiovisuele productiebedrijven
• Videoclipproducenten (uitsluitend producenten van een eindproduct. Indien er sprake is van een

deelproduct dan betreft het een faciliterend bedrijf)
• Reportage-, tv- en reclamespots
• Specia’-effects bureaus
• Animatiefilmstudios (indien men zeif daadwerkelijk produceert)

X323 Overige

Hierondervaflen o.a.:

• Beeldhouwkunst / beeldhouwers (kunstzinnig)
• (Beeldende) kunstenaars
• Kunstschitders
• Restauratie-ateliers van schilderijen
• Letterkundigen



Dak- en thuislozen (opvang van)

Decumentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-72 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.324 Omschrijving

Het gaat hier cm de vraag of een werkgever die zich in stichtingsverband bezighoudt met de opvang van
dak- en thuislozen is aangesloten bij sector 35. Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen of bij

sector 33. Horeca algemeen.

X.325 Maatschappelijke functie

De opvang van dak- en thuislozen houdt in de exploitatie van een pand, waarin overnachting kan worden
geboden aan mensen. Bij aanmelding worden de personen vermeld in een register, aangezien het slechts is
toegestaan em gedurende maximaal 14 nachten per maand van een overnachtingsmogelijkheid gebruik te
maken. ‘s Avonds krijgt de betrokken persoon een bed toegewezen en een kop seep uitgereikt. De

volgende morgen staat brood, beleg en drinken gereed. Na het ontbijt moeten de personen het pand
verlaten. Veer het slapen, de seep en het ontbijt meet een lang niet kostendekkend en feitelijk symbolisch
bedrag worden betaald.

In overleg met de betreffende gemeente is op gezette tijden een arts en verplegend personeel van de

GG&GD in het tehuis aanwezig, bij wie de overnachters dan terechtkunnen met kleine
gezondheidsproblemen. De kosten hiervan zijn veer rekening van de gemeente. De tehuizen werden
gesubsidieerd doer de gemeente en de previncie. Van de subsidiegelden worden salarissen en huisvesting

bekostigd.

Bij de indeling van een opvangtehuis is overwogen dat, gelet op de wijze van functioneren, niet kan worden
gesteld dat er sprake is van een onder de bedrijfstak horeca te rangschikken bedrijvigheid. Besloten is, dat

een opvangtehuis zich functioneel bezien bezighoudt met de in de bijiage van de Regeling Wfsv bij sector

35. Gezendheid, geestelijke en maatschappelijke belangen onder punt 29, letter b, vermelde zorg veer
onbehuisden.

X.326 MAFcodes

02319 Dak- en thuislozenopvang (sector 35).

X.327 Brondocumenten



Dak- en wandbeplating

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5
Onderdeelnummer 1.00.00-73 Versiedatum 11-01-2012
Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.328 Omschrijving

Met betrekking tot ondernemingen, die zich bezighouden met het aanbrengen van door derden
vervaardigde metalen dak- en wandbepating, was de vraag gerezen of deze werkzaamheden behoren tot
het bouwbedrijf of tot het bedrijf van het be- en verwerken van metalen.

X.329 Maatschappelijke functie

Beslist is dat ondernemingen die zich hiermee bezighouden:

- zijn aangesloten bij sector 3. Bouwbedrijf wanneer deze metalen dak- en wandelementen als onderdelen
nodig zijn voor de voltooiing van een bouwwerk (niet zijnde een stalen skelet of een zelfstandig metalen
object of een onderdeel daarvan) waarvan deze onderdelen een integrerend onderdeel vormen. Met andere
woorden - met uitzondering van zelfstandige metalen objecten - is niet de ondergrond waarop de
betreffende onderdelen worden gemonteerd wat betreft de aansluiting van een werkgever bij een sector
bepalend, maar het antwoord op de vraag of de te monteren dak- en wandplaten een bouwkundig
onderdeel vormen van het tot stand te brengen bouwwerk.

• afhankelijk van het 1200-arbeidsurencriterium, zijn aangesloten bij sector 10. Metaalindustrie, of bij sector
12. Metaal- en technische bedrijfstakken, wanneer zij in het kader van het aanbrengen van de hier
bedoelde elementen/platen zich bezighouden met het (mede) tot stand brengen van zelfstandig metalen
objecten. In deze bedrijven is sprake van het be- en verwerken van metalen, zoals bedoeld en omschreven
in de bijiage van de Regeling Wfsv. Onder een zelfstandig metalen object moet worden verstaan: een
constructie, die (nagenoeg) geheel uit metaal is opgetrokken.

X.330 MAFcodes

01746 Dak- en wandbeplating (sector 3);

01773 Dak- en wandbeplating (( 1200 arbeidsuren per week, sector 10);
01783 Dak- en wandbeplating (< 1200 arbeidsuren per week, sector 12).

X.331 Brondocumenten

X.332 Gerelateerde onderwerpen

• Staalskeletbouw; Metaalsectoren.



Dakkapellen

Documentgegevens

Afkorting IS Vetsienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-74 Versiedaum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.333 Omschrijving

Het stuksgewijs, op bestelling van particulieren, in de eigen werkplaats vervaardigen van dakkapellen en
vervolgens het plaatsen daarvan.

X.334 Maatschappelijke functie

De vraag was of deze bedrijfsuitoefening onder de werkingssfeer van sector 6. Timmerindustrie ressorteert,
ni. ais een timmerfabriek waarbij het plaatsen van de dakkapelien als uitvloeisel is aan te merken van de
productie daarvan. Of is er functioneel gezien sprake van een onder sector 3. Bouwbedrijf ressorterend
(ambachteiijk) bouwbedrijf.

Vastgesteid is dat de bedrijfsuitoefening in hoofdzaak bestaat uit het in de werkplaats vervaardigen van de
dakkapellen, weike nagenoeg geheel worden voorgefabriceerd en steeds naar gelang het object
verschillend van maat en uitvoering zijn. Het piaatsen van de dakkapeiien wordt of door het personeel van
werkgever zeif verricht of door een door hem ingeschakelde onderaannemer; in dit iaatste geval treedt
werkgever op als hoofdaannemer. Een relatief klein gedeelte van de totale productie wordt rechtstreeks
verkocht (geen plaatsing). Er wordt gewoonlijk geen voorraad aangehouden.
Als een dakkapei gereed is, compleet met kozijnen en begiazing, wordt deze op een trailer geplaatst en
naar de piaats van bestemming gereden. De dakkapei wordt op het dak gehesen en gepiaatst. Onder
piaatsen dient hier giobaai te worden verstaan het aanbrengen van een gat in het dak, het aanbrengen van
eventueei noodzakeIijke bouwtechnische voorzieningen (steunbaik), het aanbrengen van mastiek op de
dakkapei en het aanbrengen van afwateringsvoorzieningen.

Gezien de aard van de bedrijfsuitoefening is besloten, dat niet kan worden gesproken van een onder sector
6. Timmerindustrie ressorterende timmerfabriek, maar van een tot de werkingssfeer van sector 3.
Bouwbedrijf behorend bedrijf met een bouwambachteiijk karakter. De activiteiten, die noodzakeiijk zijn
voor het piaatsen van de dakkapellen, zijn nameiijk qua aard en uitgebreidheid typische bouwactiviteiten
en bepaien het karakter van de onderneming.

X.335 MAFcodes

01747 Het bouwen van dakkapeiien (sector 3).

X.336 Brondocumenten



Dekstation

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-75 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijvfng

X.337 Omschrijving

ten dekstation houdt zich in opdracht van derden bezig met bet kunstmatig insemineren van paarden,
koeien, varkens etc.

X.338 Maatschappelijke functie

Voor bet fokken van koelen en varkens in de vlees- en melkindustrie wordt bijna uitsluitend met
kunstmatige inseminatie gewerkt. Slechts weinig bedrijven houden zeif mannelijke dieren. Speciale
bedrijven zijn gericht op het houden van fokdieren, zoas stieren en beren met zeer goede genetische
kwaliteiten. Ook in de paardenfokkerij en pluimveefokkerij wordt kunstmatige inseminatie veelvuldig
toegepast. Voordelen van kunstmatige inseminatie zijn dat de kans op overdracht van seksueel
overdraagbare ziekten verminderd wordt en dat er geen geografische belemmeringen zijn om aan bet
sperma van een goed fokdier te komen. Bovendien kan sperma worden ingevroren, zodat zelfs na het
overlijden van een fokdier nog sperma beschikbaar blijft.
Eon dekstation houdt zich bezig met het inwinnen en invriezen van sperma en het in opdracht van boeren,
paardenfokkerijen e.d. kunstmatig insemineren van dieren.

Deze werkzaamheden worden niet genoemd in de bijiage bij de Regeling Wfsv en moeten bij wijze van
assimilatie in een sector worden ingedeeld. Omdat de werkzaamheden uitsluitend worden verricht ten
behoeve van de onder sector 1. Agrarisch bedriji ressorterende veehouderijen, pluimveehouderijen en
paardenfokkerijen werd besloten, dat de expoitatie van een dekstation bij wijze van assimilatie met deze
bedrijven onder sector 1. Agrarisch bedrijf valt.

X.339 MAFcodes

02131 Exploitatie van een dekstation (sector 1).

X.340 Erondocumenten

X.341 Gerelateerde onderwerpen

Melkmonsters/ -controles;
Koeienklauwen (verzorgen van -).



Desk Top Publishing (DTP)

Docurnentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-76 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.342 Omschrijving

Het langs elektronische weg opmaken van pagina’s, grafische bewerking en/of het grafisch ontwerpen.

X.343 Maatschappelijke functie

Bij werkgevers, die gebruik maken van Desk Top Publishing kunnen de volgende activiteiten worden

onderscheiden:

• Wetkgevers die zich met behuip van computers met bijbehorende grafische software (DTP systemen),
logoscanners en Iaserprinters, bezighouden met de bewerking van geavanceerde pagina- opmaaksystemen.
Met behuip van computers kunnen teksten, illustraties, boeken, formulieren e.d. in vierkleurendruk direct
op de juiste stand worden geIntegreerd. Het elektronische zetwerk wordt vervolgens door middel van een
bijzondere computer (lintronic) digitaal op beelddragers overgezet en opgeslagen. Het gaat hier om het
langs elektronische weg opmaken van pagina’s op basis van door opdrachtgevers aangedragen materiaal,
dat na bewerking kan worden aangewend voor verdere graflsche bewerking. In feite betreft het een ultra
moderne voortzetting van bet ambachtelijk Ioodzettersbedrijf, in welke hoedanigheid het als een
voorportaal moet worden beschouwd van een grafisch proces (drukken) met een grafisch product als
eindresultaat. Deze werkgevers ressorteren onder sector 9. Grafische industrie.

• Werkgevers die zich met behuip van computers met grafische software bezighouden met bet ontwerpen
van teksten, logo’s en illustraties. Deze ontwerpen, illustraties e.d. worden vervolgens digitaal overgezet op
beelddragers en drukwerkklaar bij de klant afgeleverd, die het vervolgens onderbrengt bi] een externe
drukker of vakfotograaf. De gehele grafische afwerking vindt dan ook niet plaats bij de ontwerper. In het
maatschappelijk verkeer neemt een dergeli]ke onderneming de functie in van een ontwerp-fllustratiebureau
en ressorteert als zodanig onder sector 44. Zakelijke Dienstverlening II.

X.344 MAFcodes

01769 Desk Top Publishing (sector 9);

01878 Ontwerp-illustratiebu reau (sector 44).

X.345 Brondocumenten

X346 Gerelateerde onderwerpen

Grafische industrie; Visuele communicatie.



Destructief onderzoek I niet destructief onderzoek

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-77 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.347 Omschrijving

Onder het begrip destructief/niet destructief onderzoek kan worden verstaan het onderzoeken van
metalen / metalen constructies, producten ed.

X.348 Maatschappelijke functie

Bij destructief onderzoek wordt het materiaal mechanisch bewerkt, waardoor de nodige kwalitatieve
gegevens worden verkregen. Destructief onderzoek hoort thuis bij sector 12. Metaal- en technische
bedrijfstakken of sector 10. Metaalindustrie, afhankelijk van het 1200 arbeidsuren criterium.

Dit in tegenstelling tot het niet destructieve onderzoek, waarbij een behandeling van het materiaa
plaatsvindt zonder dit te beschadigen of aan te tasten. Het geeft een oordeel over de toestand van de
materialen en constructies met behoud van de gebruikswaarde. Als technieken voor het niet destructief
onderzoek worden gebruikt: radiografie, uftrasone impulsen, magnetiseren, thermografie, werveistroom,
Iekdetectie en visuele technieken. Niet destructief onderzoek hoort thuis bij de sector 44. Zakelijke
dienstverlening II.

X.349 MAFcodes

02076 Destructief onderzoek ( 1200 arbeidsuren per week, sector 10);
0207$ Destructief onderzoek (< 1200 arbeidsuren per week, sector 12);
02099 Niet destructief onderzoek fsector 44).

X.350 Brondocumenten



Dienstverlening (huishoudelijk)

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-78 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.351 Omschrijving

Het verlenen van diensten in de huishoudelijke sfeer, zoals bedden opmaken, schoonhouden van kamers,

bijvullen van de mini-bars, ten behoeve van horeca- en hotelbedrijven.

X.352 Maatschappelijke functie

Er is hier geen sprake van een onder de horeca ressorterend bedrijf, maar van een werkgever die in het

maatschappelijk leven optreedt als dienstverlenend bedrijf.

Werkgevers met een dergetijke bedrijfsuitoefening zijn van rechtswege aangesloten bij sector 17.

Detailhandel en ambachten (ambachten, die geen grootindustrie naast zich vinden).

X.353 MAFcodes

01810 Huishoudelijke dienstverlening (sector 17).

X.354 Brondocumenten



Dieren, houden en fokken van

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-79 Versiedatum 11-01-2012
Alleen voor intranet nee

Kotte omschrijving

X.355 Omschrijving

De werkingssfeer van sector 1. Agrarisch bedrijf strekt zich uit over ondernemingen die zich bezighouden
met land- en/of tuinbouw of met (functionele) werkzaamheden die daaraan gerelateerd kunnen worden.

X.356 Maatschappelijke functie

Bij sector 1. Agrarisch bedrijf onder punt 2 wordt genoemd “Veehouderij en pluimveehouderij (waarbij
onder veehouderij tevens wordt begrepen het houden van pelsdieren)”. Onder “vee” wordt verstaan;
koeien, varkens, schapen, geiten e.d. Onder “pluimvee” wordt verstaan; kippen, kalkoenen, eenden, ganzen
e.d. Het eventueel fokken van bovengenoemde dieren en pelsdieren wordt beschouwd als een
onlosmakelijk onderdeel van de kernfunctie. Indien de maatschappelijke functie bestaat uit het alleen
fokken van vee, pluimvee en/of pelsdieren dan is eveneens indeling bij sector 1. Agrarisch bedrijf aan de
orde maar dan op grond van assimilatie met punt 2 van deze sector.
Ook het sec fokken van paarden valt bij wijze van assimilatie onder sectorl. Agrarisch bedrijf. Echter, zodra
na het fokken de paarden worden getraind en/of afgericht (bijv. als dressuur- spring of renpaard) dan is
sector 55 Overige takken van bedrijf en beroep aan de orde.

In het verleden is besloten dat het fokken en/of houden van knaagdieren fwaaronder ratten, cavia’s,
konijnen, hamsters, muizen, chinchilla’s) de meeste verwantschap heeft met het fokken en/of houden van
pelsdieren. Op grond van de assimilatiebepaling moet dan ook indeling bij sector 1. Agrarisch bedrijf plaats
vinden.

Gezien de werkingssfeer van sector 1 Agrarisch bedrijf, voert het te ver om het houden en/of fokken van
álle diersoorten daar in te delen.

Een kennel kan worden omschreven als een inrichting waar honden (hondenkennet) of katten
(kattenkennel) worden gefokt en gehouden.
Deze maatschappelijke functie wordt niet genoemd in de bijlage van de Regeling Wfsv. Tevens kan gesteld
worden dat er geen verwantschap is met de werkingssfeer van de sector 1. Agrarisch bedrijf of met één van
de andere sectoren. Gelet op de indelingssystematiek moet dan worden ingedeeld bij sector 55. Overige
takken van bedrijf en beroep, onder punt 6 “Overige takken van bedrijf en beroep’.

In de bijlage van de Regeling Wfsv is bij sector 55. Overige takken van bedrijf en beroep, onder punt 6, een
niet limitatieve opsomming gegeven van voorbeelden van overige, niet genoemde groepen welke niet
verwant zijn aan de in de andere onderdelen vermelde takken van bedrijf en beroep, waaronder het
exploiteren van dierenasiels en het manegebedrijf.
Een dierenasiel is een inrichting tot (tijdelijke) opvang en verzorging van (allerhande) dieren. Hetzelfde
geldt voor een dierenpension (buy. honden- en/of kattenpension). Ook hier worden dieren tijdelijk
opgevangen en verzorgd. Ook hier is indeling bij sector 55. Overige takken van bedrijf en beroep aan de
orde. In een manegebedrijf worden paarden gehouden en worden er paardrijlessen gegeven dan wel kan
het paardrijden beoefend worden. Ook het africhten/trainen van paarden ten behoeve van de springsport
of dressuur ressorteert onder sector 55. Overige takken van bedrijf en beroep.

De exploitatie van een dierentuin of kinderboerderij hoort thuis bij sector 54. Culturele instellingen.



X.357 MAFcodes

02521 Het fokken van vee en/of pluimvee (sector 1);

02522 Het houden en fokken van peisdieren (sector 1);
00030 Pluimveehouderij (sector 1);
00040 Veehouderij (sector 1);

01731 Het houden en fokken van knaagdieren (sector 1);

01659 Exploitatie van een dierenasiel (sector 55);

01909 Exploitatie van een dierentuin (sector 54);

02115 Het fokken van honden en/of katten (sector 55);

02065 Het fokken van paarden (sector 1);

02114 Het africhten en trainen van paarden (sector 55).

X.358 Brondocumenten

X.359 Gerelateerde onderwerpen

Paarden (manege, draaf-/renstallen).



Digitale beeldbewerking

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-80 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.360 Omschrijving

Het bewerken van beelden (foto’s) met behuip van computersoftware.

X.361 Maatschappelijke functie

Een werkgever houdt zich bezig met digitale beeldbewerking in opdracht van derden. Het eindresultaat is
een bewerkte c.q. gemonteerde foto die digitaal (b.v. O Cd) en/of geprint (een enkel presentie
/bewijsexemplaar) wordt geleverd aan de opdrachtgever. Opdrachtgevers zijn recameondernemingen en
fotografen, die meerdere foto’s aanleveren, zowel analoog als digitaal, en die een eindproduct in een
bepaalde vorm willen hebben (qua compositie, kleurstelling of sfeer). De analoge foto’s worden gescand en
aldus gedigitaliseerd. Daarna kunnen zij evenals de digitaal aangeleverde foto’s worden gemanipuleerd
en/of geretoucheerd met behulp van computers voorzien van professionele (foto)imagingsoftware.
Werkgever verricht geen ontwerpwerkzaamheden en er worden geen reclameteksten aan de beelden
toegevoegd. De bewerkingen kunnen bestaan uit het toevoegen of verwijderen, vervormen, vervagen en
verscherpen van achtergronden, verscherpen van figuren en voorwerpen, wijzigen van de kleurintensiteit
of kleuren, op de voor- of achtergrond plaatsen van fotobeelden, figuren of voorwerpen etc.

Werkgever maakt zelf geen foto’s, alle foto’s worden aangeleverd door de opdrachtgevers. De werknemers
houden zich allemaal, afhankelijk van hun kennis en ervaring, bezig met genoemde werkzaamheden. De
bedrijfsuitoefening vertoont de meeste overeenkomst met het retoucheerbedrijf en verwantschap met het
fotografisch bedrijf en behoort op grond daarvan tot de werkingssfeer van sector 9. Grafische industrie.

X.362 MAFcodes

02277 Digitale beeldbewerking (sector 9).

X.363 Brondocumenten

X.364 Gerelateerde onderwerpen

Grafische industrie.



Digitaliseren van documenten

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-81 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intra net nee

Korte omschrijving

X.365 Omschrijving

Het digitaal opslaan van papieren documenten.

X.366 Maatschappelijke functie

Een werkgever houdt zich bezig met het elektronisch verwerken van documenten. Hierbij worden papieren

documenten gescand, waarna de gedigitaliseerde bestanden kunnen worden gecomprimeerd en in

verschillende bestandsformaten opgeslagen op CD of DVD. Werkgever verricht deze werkzaamheden in

opdracht van zakelijke gebruikers, zoals grote ondernemingen en overheidsdiensten. Daarnaast houdt

werkgever zich bezig met het op projectbasis aan bedrijven ondersteuning bieden op het gebied van

digitalisering van documenten en het inrichten van elektronische archieven t.b.v. document- en

informatiebeheer (documentmanagementsystemen). Er is sprake van een vorm van zakelijke

(administratieve) dienstverlening. Werkgever werd ingedeeld bij sector 45. Zakelijke Dienstverlening III bij
wijze van assimilatie met de daar genoemde bedrijven en beroepen.

X.367 MAFcodes

02252 Digitaliseren van documenten (sector 45).

X368 Brondocumenten



Dijkaanleg- en reconstructie

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-82 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Kofte omschrijving

X.369 Omschrijving

Onder dijkaanleg- en reconstructie wordt verstaan: het aanleggen, verplaatsen of verzwaren van
waterkeringen.

X.370 Maatschappelijke functie

Werkgevers, die zich bezighouden met het aanleggen en onderhouden van dijken, zijn werkzaam binnen de
grond-, weg- en waterbouw en ressorteren op grond daarvan onder de werkingssfeer van sector 3.
Bouwbedrijf. Eij bet aanleggen van een dijk komen echter ook een aantal deelwerkzaamheden voor, welke
op zich cultuurtechnisch van aard zijn en dan onder sectorl. Agrarisch bedrijfvallen. Het gaat dan om
bijkomstige werkzaamheden in het kader van de voorbereiding en afwerking, zoals: het obstakelvrij maken
van het werkterrein door het rooien en opruimen van struikgewas, loothout en bomen, bet ontgraven van
de grasmat binnendijks en het na afloop van de werkzaamheden afwerken en inzaaien (met gras) van de
dij k.

De overige werkzaamheden aan en rondom de dijk zijn civieftechnisch van aard en vaflen onder sector 3.
Bouwbedrijf. Het gaat dan om het aanleggen of ophogen en verzwaren van het dijklichaam met zand,
grond, kiel, staalslakken, e.d. en bet afwerken met basaltblokken en gasbetonblokken, bet aanleggen van
op- en afritten, wegconstructies en verhardingen en het asfalteren hiervan en het plaatsen van
afrasteringen en hekwerken. Een werkgever, die afle bij de aanleg van een dijk behorende werkzaamheden
aanneemt en uitvoert of doet uitvoeren, is aangesloten bij sector 3. Bouwbedrijf. Als een werkgever alleen
de cultuurtechnische deelwerkzaamheden aanneemt en uitvoert, valt hij onder sector 1. Agrarisch bedrijf.

X.371 MAFcodes

01992 Het aanleggen en/of verzwaren van dijken (sector 3).

X.372 Brondocumenten



Dokterspost

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-83 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intra net nee

Kofte omschrijving

X.373 Omschrijving

In samenspraak met Zorgverzekeraars, de Rijksoverheid en de

_____________________________Iziin

in
diverse steden/regio’s in Nederland zogenaamde huisartsenposten (ook wel doktersposten) opgericht. De
gedachte achter een huisartsenpost is dat artsen uit een bepaald gebied in Nederland volgens een rooster
tijdens incourante tijden, zoals avond- en nachturen, weekend en feestdagen, dienstdoen vanuit een
centrale post. Hierdoor worden de huisartsen ontlast terwijl toch de huisartsgeneeskundige zorg te allen
tijde gewaarborgd is.

X.374 Maatschappelijke functie

Een huisartsenpost is via een meldkamer bereikbaar. Via deze meldkamer, welke veelal bemenst wordt
door doktersassistenten, kunnen patiënten hun klachten kenbaar maken. Deze doktersassistenten zijn
speciaal opgeleid om goed te kunnen afwegen welke hulp nodig is. Zij nemen telefonisch een korte
anamnese af en geven zonodig (medisch) advies. Als dit niet volstaat, dan maakt de doktersassistente een
afspraak voor een consult op de huisartsenpost. Indien dit medisch niet verantwoord is dan Iegt een
huisarts een huisbezoek af.

Een huisartsenpost die zich bezighoudt met alle werkzaamheden zoals hierboven geschreven houdt zich
bezig met daadwerkelijke medische hulpverlening en hoort thuis bij sector 35. Gezondheid, geestelijke en
maatschappelijke belangen.

X.375 MAFcodes

01834 Huisartsenpost/dokterspost (sector 35).



Douane-agentschap

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie S
Onderdeelnummer 1.00.00-84 Versiedatum 11-01-2012
Alleen voor intra net nee

Korte omschrijving

X.376 Omschrijving

Onder douane-agentschap wordt verstaan een bureau voor de in- en uitklaring van goederen voor
Nederland en het buitenland, dat de administratieve verwerking van grenspapieren ten behoeve van
derden verzorgt met behuip van een aantal administratieve krachten.

X.377 Maatschappelijke functie

Ondernemingen die als douane-agentschap took wel genoemd declaratiebedrijf) optreden worden bij wijze
van assimilatie aangesloten bij sector 45. ZakeHjke Dienstverlening III.
De bedrijfsactiviteiten zoals die worden verricht door een douane-agentschap kunnen ook een
geIntegreerd onderdeel vormen van het gehe)e takenpakket van de van rechtswege onder sector 20.
Havenbedrijven ressorterende expediteursbedrijven. Deze bedrijven houden zich bezig met het doen
vervoeren van goederen en hebben de beschikking over een opslagplaats en over technisch personeel,
zoas emballeurs en pakhuispersoneel. Een douane-agentschap (dec)aratiebedrijf) sec, waarin uitsluitend
administratieve en andere bureauwerkzaamheden worden verricht, hoort echter niet thuis bij sector 20,
maar bij sector 45.

X.378 MAFcodes

01189 Douaneagentschap (sector 45).

X.379 Brondocumenten



Drogerijen (gras, bietenpuip e.d.)

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-85 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschri]ving

X38O Omschrijving

In de bijiage bij de Regeling Wfsv staat bij sectorl. Agrarisch bedrijf onder punt 10 vermeld:

Grasdrogerijen.

X.381 Maatschappelijke functie

Werkgevers die zich bezighouden met het drogen van luzerne (veevoeder), aardappelschillen, bietenpuip

e.d. zijn bij wijze van assimilatie met de grasdrogerijen aangesloten bij sector 1. Agrarisch bedrijf.

X.382 MAFcodes

00018 Grasdrogerij (sector 1);

01730 Drogerij (sector 1).

X.383 Brondocumenten



Droogijs

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5
Onderdeelnummer 1.00.00-86 Versiedatum 11-01-2012
Alleen voor intranet flee

Korte omschrijving

X.384 Omschrijving

Het vervaardigen van droogijs uit gas.

X.385 Maatschappelijke functie

Droogijs wordt geproduceerd uit een industriële gasvorm fkoolzuurgas) en wordt met name gebruikt als
koelelement in de vervoerswereld, in ziekenhuizen, in laboratoria, in kant en kiare coldpacks (voor de
behandeling van blessures) en ook als reinigingsproduct voor het schoonmaken van Iuchtkanaalsystemen
en industriële reiniging van machines en technische installaties. Het productieproces kan als volgt worden
omschreven:Het gas komt onder druk in vloeibare vorm binnen. In een gesloten, gecontroleerde ruimte
wordt het vloeibare gas geexpandeerd, waardoor de druk afneemt en er een natuurkundig proces ontstaat
met als resultaat het product koolzuursneeuw. Vervolgens wordt de koolzuursneeuw in een machine tot
korrels geperst en is bet product droogijs gereed.

Dc vervaardiging van droogijs uit gas wordt niet vermeld in de bijiage van de Regeling Wfsv. Gelet op bet
productieproces gaat het om een activiteit welke verwant is aan c.q. is te assimileren met de verwerking
van gas, zoals vermeld bij sector 51. Algemene industrie, onder E, ic.

X.386 MAFcodes

01899 De vervaardiging van droogijs (sector 51).

X.387 Brondocumenten

X.388 Gerelateerde onderwerpen

Luchtkanaalsystemen (reiniging van -).



Duikbedrijven

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-87 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Kofte omschrijving

X.389 Omschrijving

De sectorindeling van bedrijven, die zich bezighouden met allerlel duikactiviteiten.

X39O Maatschappelijke functie

Tot 1 januari 2001 werden “duikbedrijven” ingedeeld op basis van de maatschappelijke functie van de
onderneming. Dit betekende dat het duiken niet als relevante werkzaamheid werd gezien om tot een
invulling van de kernfunctie van de onderneming te komen. Er zijn verschillende functies van duikbedrijven

te onderscheiden, zoals het bergen van schepen, het repareren van schepen onder de waterlijn, het
repareren van sluisdeuren, het vaststellen van schades aan schepen onder de water)ijn enz.
Door de jaren heen zijn de duikbedrijven zich dus in meerdere takken van het bedrijis- en beroepsieven

gaan bewegen. Als gevoig daarvan konden duikbedrijven in verschillende sectoren worden ingedeeld.

De branche-organisaties waren van mening dat dit een ongewenste situatie tot gevoig had. Vanuit de
branche is er geruime tijd op aangedrongen de duikbedrijven als één groep in te delen bij sector 22.

Binnenscheepvaart.

Dit heeft er toe geleid dat het toenmalige Lisv de Staatssecretaris van Sozawe heeft verzocht de bijiage van
de Indelingsregeling (nu Reg&ing Wfsv) te wijzigen. Dit verzoek heeft als gevog gehad, dat het duikbedrijf
met ingang van 1 januari 2001 als één groep is ondergebracht bij sector 22. Binnenscheepvaart onder punt
9.

In voorkomende gevallen moet dus een nog op grond van de oude regelgeving ingedeeld duikbedrijf
worden overgeschreven naar sector 22, rekening houdend met het geldende datumbeleid.

X391 MAFcodes

00899 Het exploiteren van een duikbedrijf (sector 22).

X392 Brondocumenten



Dumpers (transport t.b.v. grond-, weg en waterbouw)

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Vetsie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-88 Versiedatum 11-01-2012
Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.393 Omschrijving

Het vervoer van zand, grond, klei, puin e.d. met behulp van dumpers over ruw terrein waar vervoer per
vrachtauto (kiepers) niet goed mogelijk is. E.e.a. in opdracht van aannemers in de grond-, weg- en
waterbouw (GWW) ten behoeve van de aanleg van wegen, het verzwaren van dijken e.d.
De vraag was of deze werkzaamheden moeten worden aangemerkt als ‘transport’ (werkingssfeer sector
32. Overig goederenvervoer te land en in de lucht) of als “grondverzet” (werkingssfeer sector 3.
Bouwbedrijf).

X.394 Maatschappelijke functie

Werkgever beschikt over 27 dumpers (van 25, 30 en 35 ton) en daarnaast over 2 kranen en 4 shovels!
laders voor grondverzet. De dumpers zijn zgn. knikdumpers, waarbij de eenpersoonstrekker en de
kieplaadbak (dumper) één geheel vormen en zodanig zijn geconstrueerd, dat een “knik” tussen trekker en
dumper mogelijk is. Een knikdumper is bij uitstek geschikt voor vervoer van zware lasten over ruw terrein.
Hij heeft grote wielen voorzien van zware profielbanden, waarbij elk wiel is aangedreven. De machines
worden ingezet voor transport op locatie van zand en grond, met name bij de aanleg van wegen,
bouwterreinen en dijken en ten behoeve van spoorbouw, ruilverkaveling etc. Met behulp van de
knikdumpers wordt zand, dat ter plekke is aangevoerd door grote kiepwagens van transportbedrijven, op
de bouwplaats uitgereden totdat een zandlichaam ontstaat. Een zandlichaam fungeert als
ondergrond/drager van een weg, dijk of terrein. Werkgever verhuurt zijn machines veelal op basis van
man/machine-uurcontracten en neemt daarnaast ook werkzaamheden in onderaanneming aan.

De werkgever was van mening, dat de kernactiviteit van zijn onderneming het transport van zand, grond en
klei betreft. Hi] vond zijn werkzaamheden vergelijkbaar met die van de transportbedrijven, die met zgn.
kiepers over de openbare weg zand aanvoeren bij GWW-projecten. Werkgever wilde daarom ingedeeld
worden bij sector 32. Overig goederenvervoer te land en in de lucht.

Echter, niet zozeer de aard van de werkzaamheden is doorslaggevend voor de indeling van cen werkgever,
maar de functie die hi] in het maatschappelijk (economisch) leven vervult. Het spreekt voor zich dat er ten
behoeve van- maar niet binnen- de GWW-sector veelvuldig transport plaatsvindt in verband met de aan- en
afvoer van bouw- en aannemersmaterialen en aannemersmaterieel tot op de bouwplaats. Deze “functie” is
echter een wezenlijk andere dan die door werkgever wordt vervuld. De activiteiten van werkgever vormen
een wezenlijk onderdeel van het grondverzet nodig voor de aanleg van wegen, dijken, bouwterreinen ed.
Daarbij worden diverse soorten grondverzetmachines, zoals shovels, kranen en ook knikdumpers als
bedrijfsmiddel ingezet, daar waar in vroegerjaren de “kruiwagen’ gebruikelijk was.

Mede gelet op het vaste beleid dat de verhuur van multifunctioneel inzetbare grondverzetmachines
plaatsvindt bij de sector waarbinnen deze naar loonsom gemeten overwegend worden ingezet, werd
besloten dat werkgever ressorteert onder de werkingssfeer van sector 3. Bouwbedrijf.

X.395 MAFcodes

01748 Dumpertransport (sector 3).

X.396 Brondocumenten



X.397 Gerelateerde onderwerpen

• Besluit cultuurtechnische en civieltechnische bedrijven;
• Verhuur van multifunctioneel inzetbare grondverzetmachines;
• Verhuurbedrijven.



Duurzame energie (bio-energie)

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-89 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.398 Omschrijving

Het produceren, leveren en verkopen van duurzame energie zoals groene stroom, biogas e.d.

X.399 Maatschappelijke functie

Bio-energie is een verzamelnaam van allerlei energievormen die hun energie halen uit organisch materiaal,
ook wel biomassa genoemd, soms rechtstreeks of soms via een chemische omweg door allerlel chemische
processen. Men spreekt van een biobrandstof als de hoeveelheid koolstof die in de brandstof zit recent uit
de atmosfeer werd opgenomen, dit in de vorm van C02. Fossiele brandstoffen worden niet als
biobrandstof beschouwd, want door de verbranding hiervan komen de hoeveelheden koolstof die soms
miljoenen jaren hebben vastgezeten opeens terug in de atmosfeer.
Cm biomassa om te kunnen zetten naar bio-energie zijn er verschillende manieren om dit te realiseren. Zo
is er de thermochemische verwerking, die gewoon de biomassa verbrandt en de daarbij vrijgekomen
warmte of gassen gebruikt om elektriciteit op te wekkenof simpeiweg als verwarming te dienen. Biomassa
kan ook biologisch verwerkt worden door anaerobe gisting. Dit biologisch afbraakproces werkt met de
afwezigheid van zuurstof en Iaat enkel water, biogas en een residu achter. Men kan dan het biogas
gebruiken voor verbranding in turbines of ketels, eventueel gecombineerd met aardgas.
Het produceren van groene stroom en biogas wordt niet genoemd in de bijiage bij de Regeing Wfsv en kan
niet bij wijze van assimilatie bij een vaksector worden ingedeeld. Daarom werd het opwekken en leveren
van duurzame energie ingedeeld bij sector 55. Overige takken van bedrijf en beroep.

XAOO Mafcodes

02309 Het produceren en leveren van duurzame energie (sector 55).



Evenementen

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-90 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intra net nee

Korte omschrijving

X.401 Omschrijving

Het in opdracht en voor rekening van derden organiseren van fgrootschalige) publieks- en

bedrijfsevenementen, zoals conferenties, congressen, seminars, tentoonstellingen, beurzen, festivals en

soortgelijke evenementen ressorteert onder de werkingssfeer van sector 44. Zakelijke Dienstverlening.

Het organiseren van gebeurtenissen in de privésfeer, zoals een bruiloft, een kinderfeestje of een

verkoopdemonstratie aan huis is een vorm van particuliere dienstverlening en valt onder sector 17.

Detailhandel en ambachten.

XAO2 Maatschappelijke functie

Een evenement is een georganiseerde gebeurtenis, waarbij muziek, kunst, cultuur, sport, religie,

wetenschap of een combinatie hiervan centraal staat, in de vorm van b.v. een bijeenkomst, een

fopenlucht)manifestatie, een themadag, een tentoonstelling, een sporttoernooi, een popconcert e.d.
Meestal is een evenement publiek toegankelijk, maar er kan ook sprake zijn van een besloten gebeuren,

by. een bed rijfsevenement.

Bij het organiseren van evenementen komt heel wat kijken, zoals het zoeken en reserveren van dejuiste

locatie, het verzorgen van de marketing, de ticketverkoop, het opstellen van het programma en het regelen

van parkeergelegenheid, vervoer, catering, toiletten, beveiliging etc. Ook het beheren van de geldstroom

behoort tot de werkzaamheden.

Werkgevers die zich hiermee bezighouden worden bij wijze van assimilatie met de marketing- en PR

bureaus, de efficiencybureaus en economische adviesbureaus ingedeeld bij sector 44. Zakelijke
Dienstverlening II.

X.403 Voorbeelden

Een werkgever houdt zich in opdracht van derden, zoals bijvoorbeeld farmaceutische bedrijven,

marketingbureaus, de medische sector en gemeentes, bezig met het in samenspraak met zijn

opdrachtgevers voorbereiden, adviseren en regelen van conferenties, congressen en seminars.

Werkgever stelt in overleg met de opdrachtgever een budget vast waarin zijn honorarium is begrepen,

bewaakt dit budget, opent een bankrekening en houdt de geldstroom in de gaten. Hij adviseert de

opdrachtgever over de organisatiestructuur en de juiste juridische vorm van het congres en geeft

strategische adviezen over de algehele opzet van het congres, waarbij van de zijde van werkgever invloed

kan worden uitgeoefend op de doelgroep, doelstelling en het bereik van de doelgroep. Ook doet hij
voorstellen over de locatiekeuze en begeleidt hij alle hiermee in verband staande uitvoerende

werkzaamheden. Gedurende de voorbereiding van een congres voert werkgever het secretariaat, houdt
zich bezig met de opstelling en bewaking van de tijdsplanning en stelt een gedetailleerd draaiboek samen.

Tevens heeft werkgever bemoeienis met de inhoudelijke organisatie, waarbij gedacht kan worden aan

advisering over het programma, de dagindeling, het uitnodigen en instrueren van sprekers, het reserveren

van hotels enz. Tijdens het congres is er altijd een projectleider met staf van werkgever aanwezig. Na afloop

van het congres stelt de accountant van werkgever de eindafrekening op, welke kan worden beschouwd als

een afsluitende rapportage over het financiële verloop van het congres.

Werkgeverwerd ingedeeld bij sector 44. Zakelijke Dienstverlening II.



Een werkgever houdt zich bezig met het organiseren en uitvoeren van evenementen op het terrein van
sport en recreatie (recreatieve buitenactiviteiten). Opdrachtgevers zijn o.m. groepen van particulieren,
bedrijven en instellingen, waaronder tevens centra voor verblijfsrecreatie (bungalowpark, camping). Het
doel van het organiseren van de respectievelijke evenementen is niet het beoefenen van een sport als
eigenstandige activiteit, er is dus geen sprake van sportbeoefening in de sfeer van sector 35. Gezondheid,
geestelijke en maatschappelijke belangen. De activiteiten zijn te plaatsen in de recreatieve sfeer, zijn een
middel in het kader van b.v. teambuilding of dienen ter omlijsting van bedrijvendagen, dealer- of
relatiedagen en als onderbreking tijdens trainingen of congressen. Als feitelijke activiteiten kunnen hier b.v.
genoemd worden: oriëntatielopen, survivaltochten, kanovaren, zeskampen of - meer recreatief -

amusement (disco, bingo), sport en spel (voetbal, tennis, droppings).
Werkgever verzorgt de organisatie, de professionele begeleiding en het beschikbaar stellen van materieel
(kano’s, mountainbikes, klimmaterieel enz.). Naast twee vaste medewerkers kan door werkgever worden
beschikt over een grote groep van personen, die de activiteiten begeleiden. Op verzoek van een centrum
voor verblijfsrecreatie stelt werkgever aan de hand van de doelgroep, de wensen van de gasten en het
budget, een dagelijks recreatieprogramma op. De organisatie en de begeteiding van tie activiteiten
berusten bij een recreatieteam, waarvan de personen door werkgever zijn geselecteerd en opgeleid. De
(tevens) bij werkgever in dienst zijnde coordinatoren bezoeken de parken en begeleiden de recreatieteams.
Zij helpen met het oplossen van problemen, sturen - waar nodig - tie programma’s bij en brengen versiag
uit bij werkgever.
Werkgever ressorteert onder sector 44. Zakelijke Dienstverlening II.

X.404 MAFcodes

02646 Organisatie van publieks- en/of bedrijfsevenementen (sector 44);
02647 Het organiseren van particuliere evenementen (familiefeesten e.d., sector 17).

X.405 Brondocumenten



Expediteursbedrijf

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-91 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intra net nee

Korte omschrijving

X.406 Omschrijving

Een expeditiebedrijf of expediteursbedrijf bemiddeft tussen degene die goederen vervoerd wil hebben en

degene die goederen vervoert.

X.407 Maatschappelijke functie

Onder expediteursfunctie wordt verstaan: een overeenkomst tussen de expediteur en de opdrachtgever,

waarbij de expediteur zich verbindt tot het sluiten van overeenkomsten met transportondernemingen om

de goederen van de opdrachtgever te vervoeren. Het kan daarbij gaan om transport over de weg, over het

water of door de Iucht. De expediteur vervoert zeif niet en heeft vaak alleen kantoorpersoneel in dienst. Hij

regelt een behoorlijke en spoedige verzending van de goederen door middel van plannen en combineren.
Tevens verricht hij de benodigde administratieve handelingen, zoals het opmaken van afrekeningen, het
verzorgen van de facturering en het opstellen van vervoersdocumenten. Voor zijn bemoeienissen vraagt de
expediteur een honorarium, dat gewoonlijk wordt verdisconteerd in de vrachtprijs. De expediteur wordt
geen eigenaar van de goederen, maar houdt zich uitsluitend bezig met transportbemiddeling.

Het expediteursbedrijf wordt in de Bijiage bij de Regeling Wfsv genoemd onder sector 20. Havenbedrijven.

Expeditie is een belangrijk onderdeel van logistieke dienstverlening.

X.408 Voorbeeld

Een werkgever, die zich bezighoudt met de exploitatie van een bevrachtingskantoor, wilde worden
aangesloten bij sector 45. Zakelijke Dienstverlening III. Uit het onderzoek bleek, dat werkgever optreedt als
bemiddelaar tussen de afzender van scheepsbevrachtingen (de verlader) en het vervoersbedrijf. Hij sluit
vervoersovereenkomsten af, verzorgt de administratie van de vrachtafhandeling, de facturen en

betalingen, betaalt de schipper en houdt provisie in. Werkgever heeft geen eigen schepen of andere
vervoermiddelen. Hij heeft alleen kantoorpersoneel in dienst. Werkgever beschouwde zichzelf als een
‘makelaar” in scheepsbevrachtingen en vond op grond daarvan, dat hij bij sector 45. Zak&ijke

Dienstverlening thuishoort. Omdat werkgever alle genoemde kenmerken van het expediteursbedrijf

vertoont, werd besloten hem in te delen bij sector 20. Havenbedrijven.

X.409 MAFcodes

00871 Expediteu rsbedrijf (sector 20).

X.410 Brondocumenten

X.411 Gerelateerde onderwerpen

Logistieke dienstverlening.



Explosieven detectie en opruiming

Documentgegevens

Afkofting IS Versenummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-92 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.412 Omschrijving

Het opsporen, ruimen en veiligstellen van niet ontplofte explosieven.

X.413 Maatschappelijke functie

In de Nederlandse bodem zitten nog veel zgn. Niet Gesprongen Explosieven (NGE’s) uit de Tweede
Wereldoorlog, zoals vliegtuigbommen, (hand)granaten, mijnen, vliegtuigwrakken, raketten,
kleinkalibermunitie, etc. Als op die plaatsen gegraven of gebaggerd wordt, b.v. bij de ontwikkeling van
bouwprojecten en infrastructurele werken of bet uitdiepen van vaarroutes, kan er een gevaarlijke situatie
ontstaan. Voordat er met bouwactiviteiten gestart kan worden, moet warden onderzocht of de locatie
vanuit historisch oogpunt verdacht is ten aanzien van NGE’s.

Tot 1998 was het opsporen en ruimen van explosieven een overheidstaak en werden de werkzaamheden
uitsluitend uitgevoerd door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD). Vanwege de grate hoeveelheid werk
die met name grote bouwprojecten, zoals de Hogesnelheidslijn en diverse vinexwijken, met zich
meebrengen, is besloten om ook gecertificeerde civiele bedrijven naar explosieven te laten zoeken. Het
daadwerkelijk onschadelijk maken (laten springen’) van de springstof blijft wel voorbehouden aan de EOD.
Wan neer er aanwijzingen zijn dat zich in een terrein explosieven bevinden, wordt eerst een vooronderzoek
ingesteld. Daarvoor worden historische archieven geraadpleegd en wordt gebruik gemaakt van Iuchtfoto’s
en moderne detectieapparatuur waarmee de explosieven kunnen warden gelokaliseerd en geldentificeerd.
Op grond van de bevindingen wordt een plan van aanpak geschreven en krijgt de opdrachtgever advies met
betrekking tot de te nemen maatregelen. De explosieven worden zowel handmatig als gecombineerd
machinaal/handmatig vrij gegraven, veiliggesteld en overgedragen aan de EOD. Daarna dient een proces
verbaal van oplevering te worden opgemaakt. Soms wordt bet explosievenonderzoek gecombineerd met
geofysisch en/of milieukundig bodemonderzoek.

Opdrachtgevers voor bet opsporen van explosieven zijn gewoonlijk aannemingsbedrijven,
projectontwikkelaars of de rijksoverheid. Civiele bedrijven, die zich zijn gaan bezighouden met
explosievenonderzoek, zijn gewoonlijk (onderdeel van) ingenieursbureaus of gelieerd aan (grote)
bouwbedrijven, die het bodemonderzoek in elgen beheer willen uitvoeren. Zij moeten gecertificeerd zijn
volgens de Beoordelingsrichtlijn Opsporen Conventionele Explosieven (BRL OCE) en moeten beschikken
over een ontheffing Wet Wapens en Munitie. Zij zijn verantwoordelijk voor bet hele traject van opsporing
van de explosieven, bet opstellen van rapporten en aanvragen van vergunningen tot bet ruimen en
veiligstellen van de aangetroffen explosieven. Het detecteren en ruimen van explosieven wordt niet
genoemd in de Bijlage bij de Regeling Wfsv. De aard van de werkzaamheden vertoont de meeste
overeenkomst met die van ingenieurs- en expertisebureaus en ressorteert daarom bij wijze van assimilatie
onder sector 44. Zakelijke Dienstverlening II.

X.414 MAFcodes

02278 Het opsporen en ruimen van explosieven (sector 44).

x.415 Brondocumenten



Facilita ire dienstverlening

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 10000-93 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Kofte omschrijving

X.416 Omschrijving

Facilitair dienstverlenende bedrijven die niet met name genoemd worden in de bijiage van de Regeling
Wfsv zijn over het algemeen aangesloten bij sector 17. Detailhandel en ambachten of sector 45. Zakelijke
dienstverlening III, afhankelijk of de dienstverlening gericht is op particulieren of bedrijven.

X.417 Maatschappelijke functie

Deze dienstverlening is gericht op het uitvoeren van allerlei ondersteunende diensten aan particulieren dan
wel het publiek. Indeling bij sector 17. Detailhandel en ambachten is aangewezen. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan huismeesters ten behoeve van woningen van particulieren.

Werkgevers die zich bezighouden met het verrichten van alledei ondersteunende zakelijke diensten voor
bedrijven ressorteren onder sector 45. Zakelijke Dienstverlening Ill. Dit op grond van assimilatie met de
onder sector 45. ressorterende takken van bedrijf en beroep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan portiers,
huismeesters, parkeerwachten, receptionisten, boden en anderen functionarissen ten behoeve van
bed rijven.

X.418 Voorbeelden

Receptie- en poftiersdiensten.

Receptionisten en portiers zijn in allerlei verschillende bedrijven aanwezig.
Afhankelijk van gemaakte afspraken zal er sprake zijn van het verrichten van allerlei facilitaire
werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het openen en sluiten van de huisvesting, bijhouden wie in-/uitgaat
met daaraan gekoppeld Iicht administratiefwerk, het geven van inlichtingen, het eventueel verwijderen
van onbevoegde dan wel ongenode personen, (waarbij zonodig de huip ingeroepen kan worden van de
politie), bij calamiteiten de huip inroepen van alarmdiensten e.d. Het betreft hier zakelijke dienstverlening
welke thuishoort bij sector 45. Zakelijke dienstverlening III.

Hand- en spandiensten.

Werkgever A wordt door evenementenbureaus ingehuurd. Deze evenementenbureaus zijn gespecialiseerd
in het organiseren en ten uitvoer brengen van (zeer omvangrijke) dansevenementen. Naast werkgever A
worden er door het evenementenbureau dj’s, cateraars, Iicht- en geluidsbedrijven en beveiligingsbedrijven
ingehuurd. Werkgever A verricht in opdracht van het evenementenbureau allerhande, ondersteunende
werkzaamheden.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit de volgende handelingen:

• Het helpen lossen en laden van vrachtauto’s van cateraars, geluid- en lichtverhuurbedrijven;
• Het helpen met in elkaar zetten en afbouwen van podia (bouwpakketten);
• Het ophalen tijdens het evenement van (vuile)glazen, het bevoorraden van de bar met frisdranken en het

aansluiten van biervaten;
• Allerhande kleine werkzaamheden voor de Dj’s en voor de licht- en geluidstechnici, zoals het uitrollen en

met tape bevestigen van kabels, verleggen of vervangen van snoeren;
• Opruimwerkzaamheden na het evenement, deze werkzaamheden bestaan uit het aanvegen van de vloer en

het deponeren van afval in daarvoor bestemde zakken.
Werkgever A verricht een veelheid van diverse, ondersteunende, werkzaamheden voor bedrijven. Gelet op
de diversiteit van de facilitaire diensten en omdat deze diensten worden verricht in opdracht van bedrijven.



s indeling bij sector 45. Zak&ijke dienstverlening W aan de orde.
Let wel, als werkgever A zich enkel had beziggehouden met bijvoorbeeld de opruimwerkzaamheden dan
was sector 18. Reiniging bevoegd.

X.419 MAFcodes

01806 Particuliere dienstverlening (sector 17);
01886 Zakelijke dienstverlening (sector 45).

X.420 Brondocumenten



Fietstaxi’s (verhuren van -)

Documentgegevens
Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-94 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.421 Omschrijving

Het verhuren van fietstaxi’s of wielertaxi’s aan fietstaxi-bestuurders.

X.422 Maatschappelijke functie

Een werkgever heeft 12 fietstaxi’s/wielertaxi’s in eigendom en verhuurt deze aan zelfstandig opererende

wielertaxi-bestuurders. Hij heeft alleen een onderhoudsmonteur in dienst. De wielertaxi (oak wel

CityCruiser) is een moderne versie van de Aziatische “rickshaw” en is een hedendaags pedaalaangedreven

stadsvoertuig dat geschikt is voor personenvervoer (maximaal twee passagiers). De wielertaxi combineert
fietskracht met een bij te zetten elektrische hulpmotor, waardoor het vervoermiddel bijzonder wendbaar

en efficient is. De wielertaxi haalt een snelheid van 25 km per uur en is uitgerust met onder meer een

oprolbaar regenscherm en een 2-zits passagiersbank. Dc wielertaxi-bestuurders vervoeren toeristen,
stedelingen en zakenlieden en warden oak ingehuurd voor evenementen, zoals bedrijfsfeesten of
bruiloften. Werkgever houdt zich zelf niet bezig met het vervoeren van passagiers, maar uitsluitend met het
verhuren van de fietstaxi’s. De huurder betaalt een huurprijs, haalt het vervoermiddel op de geboekte

dagen op uit de stalling en brengt het daar aan het eind van de dag weer terug. De huurder behoudt zijn

volledige omzet (ritprijs en fooien) en moet zelf voor de afdracht van premies en belastingen zorgen.

Werkgever stelt zijn bedrijfsmiddelen (fietstaxi’s) op basis van een huurovereenkomst ter beschikking aan
derden. Een wielertaxi kan niet als een taxi in de gangbare betekenis warden beschouwd. Een taxi is een
huurauto, terwijl de fietstaxi gelet op de specifieke eigenschappen ervan als een rijwiel moet warden
gezien. Bij sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken, onder 16., wordt genoemd: Het
rijwielkleinbedrijf, waaronder wordt verstaan: het herstellen, verkopen of verhuren van al dan niet

gemotoriseerde rijwielen. Op grand hiervan werd werkgever ingedeeld bij sector 12. Metaal- en technische

bedrijven. Wanneer de werkgever zetfwielertaxi-bestuurders in dienst zou nemen, zou zijn functie
veranderen in dat van een vervoersbedrijf. Omdat hij dan voor het vervoer geen taxi’s, maar rijwielen zou
inzetten, zau een indeling bij sector 28. Taxivervoer niet juist zijn. In dat geval ressorteert de werkgever
ondersector3l. Overig personenvervoerte land en in de lucht.

X.423 MAFcodes

02146 Het verhuren van fietstaxi’s (sector 12);

02161 Het fietstaxibedrijf (sector 31).

X.424 Brondocumenten



Fondsenverwerver

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-95 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.425 Omschrijving

Het verwerven van fondsen ten behoeve van hupverlening op medisch en maatschappelijke gebied.

X.426 Maatschappelijke functie

De stichting heeft in de derde wereidlanden enkele honderden contactpersonen (mediators), in hoofdzaak
religieuzen, personeel in de gezondheidszorg, sociaal werkers, vrijwilligers e.d.. Deze mensen zenden een
aanvraagformulier om financiering van bepaalde medische voorzieningen te verkrijgen ten behoeve van
gehandicapte kinderen. Die aanvragen bevatten niet uitsluitend het benodigde bedrag, maartevens een
beschrijving van de sociale en financiële situatie van het kind en bet gezin waartoe bet behoort. Verder
wordt ook aangegeven waarom juist die voorziening(en) wordt/worden gevraagd.
De aanvragen worden op bet kantoor in Nederland beoordeeld door correspondenten, allen vrijwilligers
met een medische achtergrond (artsen en verpleegkundigen, deskundig op bet gebied van revalidatie) en
derde-wereldervaring. De correspondent beoordeelt het verzoek inhoudelijk en niet op zn financiële
haalbaarheid en stelt zonodig nadere vragen. Vervolgens adviseert hij de toewijzingscommissie, bestaande
uit de gezamenlijke correspondenten en de chef de bureau. Bij toewijzing wordt het bedrag door de
stichting overgemaakt aan de contactpersoon, die zorg draagt voor de uitvoering ter plaatse en rapporteert
over voortgang en resultaat.

Behalve vergoeding van medische behandeling en revalidatie-onkosten worden ook projecten gefinancierd
om te komen tot zelfstandigheid en onafhankelijkheid. In dit verband kan gedacht worden aan verstrekking
of betaling van materialen en uitrusting, zoals brei- of weefmachines, naaimachines, typemachines of een
klein startkapitaal voor een klein bedrijf (winkel, varkensfokkerij, kippenfarm e.d.). Ook de schoolopleiding
van gehandicapte kinderen, die niet in staat waren onderwijs te volgen, wordt gefinancierd. De inkomsten
van de stichting bestaan uit donaties, (incidentele) giften en acties van en door particulieren. De stichting is
werkgever van enkele administratieve krachten en de bureauleiding; voor het overige wordt geheel met
vrijwilligers gewerkt.

In deze kwestie moest de vraag worden beantwoord of de stichting (primair) moet worden aangemerkt als
fondsenverwerver (werkingssfeer sector 45. Zakelijke Dienstverlening Ill) of dat zij (primair) een instelling is,
die zich daadwerkelijk en in hoofdzaak bezighoudt met de uitvoering van medische en maatschappelijke
zorg, waarbij het verwerven van gelden een uitvloeisel daarvan is (werkingssfeer sector 35. Gezondheid,
geestelijke en maatschappelijke belangen).
Overwogen is dat alleen de contactpersonen in de derde wereld zich daadwerkelijk bezighouden met
medische en maatschappelijke zorg; immers de contactpersonen dragen (persoonlijk) zorg voor de
uitvoering van de medische behandeling, revalidatie of financiering van de projecten tot verzelfstandiging
dan wel onafhankelijkheid. De in Nederland werkzame correspondenten toetsen de ingekomen aanvragen
aan de voor de stichting relevante criteria (toewijzingscommissie), waarna zij voor overmaking van de
gevraagde gelden zorgen. Daarom is besloten dat de stichting in Nederland functioneel bezien een
financiële hulpverlener/fondsenverwerver is, die haargeld beschikbaar stelt na toewijzing door een
commissie. Bij wijze van assimilatie met de bij sector 45. Zakelijke Dienstverlening Ill genoemde
beroepen/bedrijven ressorteert werkgever onder deze sector.

X.427 MAFcodes



01889 Het werven van fondsen (sector 45).

X.428 Brondocumenten



Fotog rammetrie

Documentgegevens

Afkofting IS Versienum met Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-96 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschtijving

X.429 Omschrijving

Fotogrammetrie is het bepalen/berekenen van de omvang, grootte en vorm van een object aan de hand
van foto’s. Een fotogram is een (lucht)foto met schaalverdeling.

X.430 Maatschappelijke functie

De fotogrammetrie houdt zich bezig met de interpretatie en het opmeten van beeldmateriaal bij het
bepalen en beschrijven van de vorm en afmeting (geometrie) en de ligging van objecten. Dit gebeurt met
computers, die over een grote grafische-, video- en opslagcapaciteit beschikken. Er wordt gebruik gemaakt
van terrestrische fotogrammetrie (foto’s en metingen op het aaroppervlak) en aerofotogrammetrie
(lu chtfotogram met tie).

Het voornaamste toepassingsgebied ligt in de geodesie. De geodesie (landmeetkunde) houdt zich bezig met
het bepalen en beschrijven van de vorm van de aarde. Dit kan door middel van terrestrische
fotogrammetrie. Binnen de geodesie heeft vooral de luchtfotogrammetrie zich echter ontwikkeld tot een
zeer nauwkeurige en efficiënte meettechniek. Daarbij wordt gebruik gemaakt van fotografisch
filmmateriaal, wat door speciale luchtfotocamera’s vanuit een vliegtuig is vastgelegd. Door metingen in de
foto’s kunnen de vorm en grootte van het terrein en de ligging en afmeting van wegen, huizen en andere
objecten worden vastgesteld. Met de verkregen meetgegevens kunnen b.v. kaarten, fotokaarten en digitale
terreinmodellen worden gemaakt. Gemeenten en andere overheidsorganen gebruiken de gegevens bij b.v.
het vaststellen van de WOZ-waarde van objecten en om handhavend te kunnen optreden (b.v. in geval van
aanbouw zonder vergunning). Daarnaast wordt fotogrammetrie ook toegepast ten behoeve van veel niet
geodetische disciplines, zoals de architectuur, het opmeten van kunstwerken, de geneeskunde (chirurgie,
microscopie, orthopedie, metingen in rontgenfoto’s), biologie, forensisch onderzoek, de astronomie, de
oceanografie en de civiele techniek.
Omdat de fotogrammetrie in feite een onderdeel vormt van de geodesie werd besloten om werkgevers, die
zich bezighouden met fotogrammetrie eveneens in te delen bij sector 44. Zakelijke Dienstverlening II.

X.431 MAFcodes

02279 Fotogrammetrie (sector 44);
0224$ Landmeetkundig bureau (geodetisch bureau, sector 44).

X.432 Brondocumenten



Ga rantiewerkzaamheden

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-97 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.433 Omschrijving

In de bijiage bij de Regeling Wfsv wordt bij sector 17. Detailhandel en ambachten, onderdeel A sub la,
genoemd:

“Winkelbedrijven (met inbegrip van een daaraan verbonden reparatleafdeling, voor zover deze

reparatieafdeling uitsluitend of praktisch uitsluitend werkzaam is voor het elgen winkelbedrijf, doch met

uitzondering van grootwinkelbedrijven en detailhandel in fotoartikelen, verbonden aan een fotografisch

atelier)’.

Er is alleen sprake van reparatiewerkzaamheden, behorende tot de detalihandel, indien de
reparatiewerkzaamheden betrekking hebben op door de elgen detailhandel geleverde goederen en mits

uitgeoefend gedurende de garantieperiode. Dit geldt ook ten aanzien van de groothandel.

Voor handelsondernemingen houdt hun handelsfunctie soms noodzakelijk een binding met de klanten in

door het verlenen van service gedurende de garantieperiode van de geleverde producten. Met andere

woorden: naast levering tevens plaatsing/installatie, reparatie enz.

Al deze werkzaamheden, mits betrekking hebbend op zelfgeleverde producten en mits uitgeoefend

gedurende de garantieperiode, behoren tot de groothandel of detailhandel. Hieruit volgt dat
reparatiewerkzaamheden, welke buiten de garantietermijn aan zelf geleverde producten worden verricht,

niet tot de handel behoren en dat de daarmee gemoeide loonsom dus niet als handelsloon fran worden
aangemerkt. Dit geldt zowel ten aanzien van groothandelsondernemingen als ten aanzien van
detallhandelsondernemingen.

Uit het volgende praktijkvoorbeeld blijkt hoe de bevoegde sector wordt vastgesteld.

X.434 Voorbeeld

Een samengestelde onderneming bestaat ult een detallhandel in geluidsapparatuur, tv’s e.d. en een

technische dienst. In dienst zijn totaal 5 werknemers.

• 2 personeelsleden zijn werkzaam in de detailhandel; premieloon € 45.000,- (werkingssfeer sector 17
Detailbandel en ambachten).

• 3 monteurs zijn werkzaam voor de technische dienst; premieloon C 50.000,-. Deze “technische dienst
repareert door de eigen detailhandel geleverde apparaten maar repareert ook door derden verkochte
apparatuur. Van de loonsom van de technische dienst’ is 800/c (= € 40.000,-) toe te rekenen aan
reparaties verricht aan door de eigen detailbandel verkochte apparatuur en 20% (= € 10.000,-) aan
reparaties verricht aan apparatuur verkocht door derden. Van de reparaties aan zeif geleverde apparatuur
is 1/8 gedeelte binnen de garantieperiode en 7/8 gedeelte buiten deze periode. Ter informatie: 1/8 van €
40.000,- = € 5.000,- en 7/8 van C 40.000,- = € 35.000,-

Om de van rechtswege bevoegde sector te bepalen moet de juiste Ioonsomverdeling worden vastgesteld.

Met betrekking tot de loonsom verbonden aan de “technische dienst” van werkgever geldt het volgende:

het gedeelte dat betrekking heeft op werkzaamheden welke gedurende de garantietermijn aan de door zijn

eigen detailhandel geleverde apparatuur, bij wijze van service (als direct uitvloeisel van die detailhandel)
worden verricht, dient te worden toegerekend aan de totale loonsom van sector 17. Detailhandel en
ambachten;



Zoals hierboven is uitgewerkt S € 5.000,- (1/8 van 80% van de totale loonsom) verbonden aan de
technische dienst’, toe te rekenen aan sector 17. Detailhandel en ambachten.

De Ioonsomverdeling binnen de onderneming van werkgever wordt dan als volgt:

sector 17 sector 12
detaUhandel € 45.000,-

technische dienst; producten derden C 10.000,-

technische dienst; eigen producten € 5.000,- € 35.000,-

totaal € 50.000,- € 45.000,-

De Ioonsomverdeling geeft aan dat deze werkgever voor zijn gehele onderneming van rechtswege
aangesloten is bij sector 17. Detailhand& en ambachten.



Gastouderbureau

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummet 1.00.00-98 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.435 Omschrijving

Een gastouderbureau regelt professionele kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.

X.436 Maatschappelijke functie

Het bureau zoekt in opdracht van ouders opvang voor hun kinderen. De bemiddelingsmedewerker van het
gastouderbureau legt huisbezoeken af, beoordeeft of de gastouders aan bepaalde selectiecriteria voldoen,

brengt vraag- en gastouders bij elkaar, plant afspraken met hen (koppelingsgesprek) en ziet toe op de
ondertekening van gastoudercontracten. Verder organiseert deze medewerker bijeenkomsten en
onderhoudt tussen partijen telefonische contacten over de voortgang van de opvang. De financiële
afwikkeling van de kinderopvang (facturering aan de vraagouders en betaling van de gastouders) kan door

het gastouderbureau zetfworden verricht of worden uitbesteed aan een bedrijfgespecialiseerd in
debiteurenmanagement.

In de Bijlage bij de Regeling Wfsv worden bij sector 17. Detailhandel en ambachten, sub 9, genoemd:
Advies-, bemiddelings- en plaatsingsbureaus. Een bemiddelingsbureau valt onder sector 17, wanneer dit
bureau in de regel direct na het totstandkomen van een transactie de afgesproken beloning incasseert en
verder met de uitvoering van de overeenkomst geen bemoeienis heeft (bemiddeling in ‘beperkte” zin).

Een gastouderbureau houdt zich echter ook bezig met de uitvoering c.q. toezicht op de juiste afwikkeling

van de overeenkomst, is betrokken bij de financiële afwikkeling van de overeenkomsten en onderhoudt
structureel contacten met de vraagouders en gastouders. Als zakelijk dienstverlenend bedrijf is het
gastouderbureau daarom bij wijze van assimilatie met de daar genoemde expertise- en adviesbureaus
aangesloten bij sector 44. Zakelijke Dienstverlening II.

X.437 MAFcodes

02184 Gastouderbureau (sector 44);
01010 Kinderopvang/creche (sector 35).

XA38 Brondocumenten



Geld- en waardetransport

Documentgegevens

Afkofting IS Versenummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-99 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X439 Omschrijving

Het vervoeren van geld en waardevolle goederen over de weg door beveiligingspersoneel.

X.440 Maatschappelijke functie

In 1994 heeft de Sociale Verzekeringsraad besloten, dat ondernemingen van wie de werkzaamheden
omvatten het vervoer over de weg van geld en waarden, zijn aangesloten bij sector 53.
Bewakingsondernemingen. Hierbij is overwogen, dat van een tot de werkingssfeer van sector 53.
Bewakingsondernemingen behorende bewakingsonderneming dient te worden gesproken, indien de Wet
op de Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus van toepassing is en bijgevolg een
vergunning van de Minister van Justitie is vereist. Daarbij werd voorbijgegaan aan het feit, dat de
kernfunctie het vervoer over de weg van goederen is.

Later (in 1996) werd een andere beslissing genomen en zijn ondernemingen, die geld- en
waardetransporten uitvoeren, bij nader inzien aangesloten bij sector 32. Overig goederenvervoer te land en
in de lucht. De redenering hierbij was, dat voor het vaststellen van de van rechtswege aansluiting bij een
sector gekeken moet worden naar de aard van de werkzaamheden en de functie die de werkgever vervult
in het maatschappelijk verkeer (vervoer) en niet naar de toepassing van een formele wet, in dit geval de
Wet op de Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus. Gebleken was namelijk, dat ook bij
andere vormen van vervoer dan geld- en waardetransport speciale wettelijke voorschriften in acht moeten
worden genomen, zoals bij het vervoer van vee, van kernafval en ontplofbare stoffen, hetgeen op zich niets
verandert aan de vervoersfunctie van deze bedrijven. Vervoer van vee, kernafval en ontplofbare stoffen zijn
alle ingedeeld bij sector 32. Overig goederenvervoer te land en in de lucht.

X.441 MAFcodes

01993 Geld- en waardetransportbedrijf (sector 32).

X.442 Brondocumenten



Geneesmiddelenstudie / kliniekfaciliteiten

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-100 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.443 Omschrijving

Onderzoek naar de werking en bijwerkingen van geneesmiddelen.

X.444 Maatschappelijke functie

Een werkgever die zich bezighoudt met geneesmiddelenstudies en in het kader hiervan ook beschikt over

kliniekfaciliteiten is aangesloten bij sector 44. Zakelijke dienstverlening II.

De vraag was of deze werkgever gezien de personele bezetting fonder meer een internist, artsen, een
apotheker en verpleegkundigen) is aan te merken als een onder sector 35. Gezondheid, geestelijke en
maatschappelijke belangen ressorterende instelling of als een instelling voor wetenschappelijk onderzoek

(werkingssfeer sector 44. Zakelijke Dienstverlening II).

De feitelijke werkzaamheden bestaan uit het verrichten van geneesmiddelenstudies, waarbij de

kliniekfaciliteiten uitsluitend worden gebruikt voor het gedurende het onderzoek onderbrengen van de aan
dit onderzoek deelnemende fgezonde) vrijwiHige proefpersonen. Gelet op deze activiteiten (research voor

de geneesmiddelenindustrie) en het felt dat geen “patiënten” worden opgenomen of behandeld, is

besloten dat deze werkgever als wetenschappelijke research-instelling bij sector 44 is aangesloten.

X.445 MAFcodes

01880 Geneesmiddelenonderzoek (sector 44).

X.446 Brondocumenten



Geveirenovatiebed rijf

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5
Onderdeelnummer 1.00.00-101 Versiedatum 11-01-2012
Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

XA47 Omschrijving

Het gevelrenovatiebedrijf houdt zich bezig met het herstellen van de originele bouwkundige staat van de
gevels van bouwwerken.

X.448 Maatschappelljke functie

Gevefrenovatiebedrijven vaHen gezien de aard van hun werkzaamheden onder de werkingssfeer van sector
3. Bouwbedrijf. Afhankelijk van de staat van de gevel wordt een totaalpakket aan werkzaamheden
uitgevoerd, bestaande uit:

• Net reinigen van de gevel met behuip van een hogedrukspuit (hydro jetting);
• Gritstralen (het stralen van beton met grit);
• Net uitkappen van oude voegen en het aanbrengen van nieuwe voegen;
• Het uitvoeren van betonreparaties, namelijk het weghakken van slechte stukken beton, het ontroesten en

schoonmaken van de bewapening en bet daarna afwerken met kunsthars of beton;
• Het onder druk inbrengen van een vloeistof in beton voor waterafdichting (injecteren);
• Net impregneren van de gevel, namelijk het met kwast of spuit aanbrengen van een waterafstotende

coating;
• Het uitvoeren of herstellen van metseiwerk.
In tegenstelling tot de activiteiten van gevelreinigingsbedrijven (werkingssfeer sector 18.
Reinigingsbedrijven) vormt bij de uitvoering van geveirenovatiewerk de reiniging niet het hoofddoel van de
opdracht, maar is een onderdeel van het gehele pakket en dus niet functiebepalend voor de onderneming.
Omdat gevelrenovatiebedrijven deels ook sec gevelreinigingsopdrachten uitvoeren, is het niet altijd
eenvoudig om de functie van een dergelijke onderneming vast te stellen. Vaak moet de bedrijfsuitoefening
over een langere periode worden bekeken om een duidelijk beeld te krijgen van de maatschappelijke
functie van het bedrijf. Overigens vallen ook gevelreinigingsbedrijven, die gevefrenovatiewerk aannemen,
maar de bouwkundige werkzaamheden uitbesteden aan onderaannemers, onder de werkingssfeer van
sector 3. Bouwbedrijf.

X.449 MAFcodes

01994 Gevelrenovatiebedrijf (sector 3);
00860 Gevelreinigingsbedrijf (sector 18).

XA5O Brondocumenten

X.451 Gerelateerde onderwerpen

Gevelreinigingsbedrijf.



Glashandel I glaszetterij

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-102 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intra net nee

Korte omschrijving

X.452 Omschrijving

De sectorindeling van glashandelaren en glaszetbedrijven.

X.453 Maatschappelijke functie

• Het glaszetbedrijf ressofteert bij wijze van assimilatie onder de werkingssfeer van sector 56.
Schildersbedrijf. De bedrijfsuitoefening bestaat in de regel uit het plaatsen/zetten van ruiten of dubbele
beglazing in opdracht van een aannemer, schildersbedrijf of glashandel, gewoonhijk zonder bijievering van
het materiaal. Een glaszetbedrijf is meestal werkzaam in de nieuwbouw of bij renovatiepanden en plaatst in
onderaanneming grote aantallen ruiten tegelijk.

• De detailhandel in glas ressorteeft onder sector 17. Detailhandel en ambachten. Hier is sprake van een
winkel met allerlei nevenaftikelen voor levering aan de particulier. Naast levering van glas wordt dit ook
wel geplaatst, hetgeen als uitvloeisel van de detailhandel moet worden beschouwd. De detailhandelaar
beschikt over een kleine voorraad glas (monster) en koopt op bestelling in bij de groothandel/grossier.
Daarnaast is de detailhandelaar hersteller van particuliere glasschade. Het inzetten van nieuwe ruiten is
een uftvloeisel van zijn detailhandel.

• De groothandel in glas ressofteert onder de werkingssfeer van sector 42. Groothandel II. Dergelfjke
bedrijven kopen partijen glas in alle soorten en maten in bij de fabrikant, beschikken over een grote eigen
voorraad en een verkoopafdeling met vertegenwoordigers. Het glas wordt geleverd aan aannemers- en
schildersbedrijven en detailhandels in glas. Levering direct aan particulieren vindt niet plaats. Het plaatsen
van zeif geleverd glas wordt gezien als een uitvloeisel van de groothandel.

Toelichting t.a.v. glashandelaren: Indien de kernfunctie van een werkgever het optreden als “handelaar”

betreft, brengt het principe van de functionele indeling met zich mee, dat daartoe ook moeten worden

gerekend de eventueel aan die functie verbonden nevenwerkzaamheden. Met andere woorden, het is te

simpel om te stellen, dat handel (zowel groothandel als detailhandel) alleen bestaat uit im- en export of in-

en verkoop. Handelsondernemingen, zoals glashandelaren, verrichten bepaalde technische

werkzaamheden, zoals in dit geval het (doen) plaatsen van glas, als noodzakelijke voorwaarde om de
handelsfunctie te kunnen uitoefenen. Zie ook hetgeen vermeld in de bijlage van de Regeling Wfsv bij sector

41. Groothandel I en 42. Groothandel II, waar de wetgever expliciet aangeeft: “(met inbegrip van daartoe

behorende nevenwerkzaamheden, welke uitsluitend of praktisch uitsluitend ten behoeve van de eigen

groothandel worden verricht)”.

Kenmerkend bij dit soort ondernemingen is vaak, dat het handelskarakter niet blijkt uit de verloonde

bedragen, omdat de administratieve handelswerkzaamheden door weinig personen kunnen worden

verricht terwiji de overige werkzaamheden veel arbeidsintensiever kunnen zijn. Toch blijven deze

ondernemingen slechts in één functie, als handelsonderneming, in het maatschappelijk leven optreden.

Hoewel de onderverdeling in glas-groothandel, glas-detailhandel en glaszettersbedrijf op zich duidelijk is,

doen zich in de praktijk allerlei combinaties van de genoemde activiteiten voor. In alle gevallen moet

daarom eerst de kernfunctie van het bedrijf worden bepaald door alle door de werkgever verrichte

werkzaamheden in onderlinge samenhang te bezien.

X.454 Voorbeelden



Een werkgever, die in onderaanneming een project aanneemt voor bet leveren van glas en bet inzetten
daarvan in de nieuwbouw werd op grand van zijn maatschappelijke functie ingedeeld bij sector 56.
Schildersbedrijf.

Zodra de werkgever een opdracht tot plaatsing heeft verkregen, bestelt hij het daarvoor benodigde glas bij
de fabrikant of groothandel, die het glas gewoonlijk op bet object aflevert. Volgens de definitie van een
glas-groothandelaar treedt deze werkgever niet als zodanig op. Hij heeft namelijk geen grote eigen
voorraad en evenmin een verkoopafdeling. Hoewel werkgever oak niet zonder meet de glaszetterij
uitoefent (hij levert namelijk oak het materiaal) is hij indelingstechnisch gezien wel als glaszetterij
werkzaam. De glaszetter houdt zich namelijk in de regel bezig met bet plaatsen van glas, zondet bijievering
van materiaal, maar deze tekst impliceert dat eventuele bijievering van glas niet is uitgesloten. De hiet
bedoelde bijievering van materiaal geschiedt in deze situatie niet vanuit een eigen groothandeisfunctie.

X.455 MAFcodes

02046 Glaszettersbedrijf (sector 56);
01855 Groothandel in glas (sector 42);
02085 Detailhandel in glas (sector 17).

X.456 Brondocumenten



Glasreparatie

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-103 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intra net nee

Korte omschrijving

X.457 Omschrijving

Het repareren van schade op of in glas (geen autoruiten) of glasvervangend materiaal, zoals ruiten in alle

maten, spiegels, tafelbiaden, lampen e.d.

X.458 Maatschappelijke functie

Schade op glas kan ontstaan door oxidatie, kalkaanslag, roestaanslag, cementsluier (bij begazing in

nieuwbouw). Reparatie geschiedt door handmatig polijsten of door middel van een speciale vloeistof.

Veelal wordt daarna nog handmatig een glascoating aangebracht. Onder schade in glas wordt verstaan:

scheuren, sterren en krassen. Reparatie van deze schade geschiedt door middel van het opvullen met een

pasta en polijsten. Besloten is dat genoemde werkzaamheden gerekend moeten worden tot de bij sector

17. Detailhandel en ambachten genoemde ambachten (= ambachten, die geen grootindustrie naast zich

vinden, zoals bijv. verzorgings- en dienstverlenende bedrijven).

Werkgevers die zich daarentegen bezighouden met het inzetten en/of repareren van kapotte autoruiten

zijn aangesloten bij sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken. Hierbij is overwogen dat de

werkzaamheden van dergelijke werkgevers het meest verwant zijn met werkzaamheden die worden

aangetroffen in garagebedrijven en carrosseriewerkp)aatsen, welke eveneens onder sector 12. Metaal- en

technische bedrijfstakken ressorteren.

X.459 MAFcodes

01811 Glasreparatie (sector 17);

01788 Het inzetten en repareren van autoruiten (sector 12).

X.460 Brondocumenten



Glasvezelkabels (het blazen van -)

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5
Onderdeelnummer 1.00.00-104 Versiedatum 11-01-2012
Alleen voor intranet nee

Kofte omschrijving

X.461 Omschrijving

Het met behuip van een jetapparaat onder hoge druk aanbrengen van door derden aangeleverde
glasvez&kabets ten behoeve van (tee)communicatie in door derden gelegde buizen. Dit staat bekend als
het “in- en uitblazen van glasvezelkabels”.

X.462 Maatschappelijke functie

Deze werkzaamheden zijn niet met name vermeld in de bijiage van de Regeling Wfsv. De werkgever was
van mening, dat hij een elektrotechnisch bedrijf uitoefent en daarom bij een metaalsector ingedeeld
diende te worden. Met het aansluiten van kabels op installaties, het lassen van kabels en/of het verrichten
van metingen houdt werkgever zich echter niet bezig, het gaat uitsluitend om het blazen van een kabel van
punt A naar punt B. Er is dus geen sprake van het bedrijfsvaardig aanleggen, wijzigen, opeveren etc. van
installaties, zoals bedoeld bij sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken.

Bij sector 3. Bouwbedrijf staat onder meer het kabelleggersbedrijf vermeld. Er werd beslist, dat de
uiteindelijke functie van het bij sector 3. Bouwbedrijf bedoelde kabelleggersbedrijf (het uitsluitend leggen
van een kabel) gelijk is aan de functie van het kabelbiazen zoals dat door deze werkgever plaatsvindt,
namelijk het aanbrengen van een kabel in of onder de grond. Alleen de manier waarop de kab& wordt
aangebracht verschilt daarbij van elkaar. De werkgever werd op grond daarvan bij wijze van assimilatie
ingedeeld bij sector 3. Bouwbedrijf.

X.463 MAFcodes

01749 Het blazen van glasvezelkabels (sector 3).

X.464 Brondocumenten



Glasvezels

D ocu mentgeg evens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-105 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.465 Omschrijving

Het langs chemische weg vervaardigen van glasvezels.

X.466 Maatschappelijke functie

In de communicatietechniek wordt steeds meer gebruik gemaakt van zeer dunne glasvezels voor het
overbrengen van licht en beelden. Het basiselement in de glasvezeloptiek is een dun tot zeer dun draadje
hoogwaardig glas van gelijkmatige dikte, dat omsloten wordt door een eveneens uit glas bestaande mantel.
De overdracht van informatie door glasvezels kan plaatsvinden in devorm van signalen voortelefonie,
televisie, datatransmissie e.d.. Daartoe wordt het elektrische signaal eerst omgezet in lichtsignalen in de
vorm van lichtpulsen (digitale methode). De lichtgeleiding berust op het verschijnsel van de totale reflectie,
die optreedt als een iichtstraal vanuit een stof met een hogere optische brekingsindex kaatst tegen een stof
met een lagere brekingsindex. Bij een invalshoek die groter is dan een bepaalde grenshoek, wordt het licht
volledig gereflecteerd. Bij de glasvezel heeft de kern een hogere brekingsindex dan de mantel, zodat licht
dat een op geschikte wijze in de vezel valt, deze glasvezel ziet als een glazen draad met perfect spiegelend
binnenoppervlak.
Het grote voordeel van glasvezels is de mogelijkheid licht over willekeurig gekromde trajecten over te
dragen. Naarmate de vezels dunner zijn, nemen de praktische toepassingsmogelijkheden toe, omdat de
mechanische eigenschappen gunstiger worden. Andere voordelen van de glasvezelkabel vergeleken met de
conventionele kabel met koperen aders zijn: de grotere capaciteit (de hoeveelheid over te brengen
signalen), de overdracht kan zonder tussenversterkers over langere afstanden plaatsvinden en zij wordt
niet gehinderd door elektrische storingen.

Ten behoeve van het langs chemische weg vervaardigen van glasvezels wordt hoogwaardig glas ingekocht
in de vorm van buizen dat vervolgens via een bepaald proces wordt be- en verwerkt tot een glasproduct,
dat in verregaande mate lichtdoorlatend is en welke eigenschap het belangrijkste kwaliteitsmerk aangeeft.
Het product laat het licht alleen maar door. Aan het eind van het productieproces ftrekken tot draden)
wordt de vezel automatisch op rollen gewikkeld en tenslotte getest, in standaardlengtes gesneden en op
kleinere haspels gewikkeld. De geproduceerde glasvezel wordt geleverd aan kabelfabrikanten, die de
afzonderlijke vezels bundelen tot een glasvezelkabel voortoepassing bij telefonie, televisie, datatransmissie
e.d.

Het vervaardigen van glasvezels is niet aan te merken als “het vervaardigen en/of herstellen van apparaten,
installaties, stoffen, toestellen, voorwerpen, e.d. die elektrische energie of haar componenten afgeven,
bewaren, gebruiken, meten, omzetten, overbrengen, schakelen, transformeren, verbruiken, verdelen,
voorbrengen of waarneembaar maken” zoals genoemd bij sector 11. Electrotechnische industrie en sector
12. Metaal- en technische bedrijfstakken (indeling afhankelijk van het zogenaamde 1200-
arbeidsurencriterium). Elektriciteit dient namelijk via andere apparatuur eerst te worden omgezet in Iicht,
dat vervolgens door de glasvezel(kabel) wordt geleid, waarna het weer wordt omgezet in elektriciteit. Nu
zonder enige twijfel sprake is van de vervaardiging van een glasproduct is vervolgens beslist tot aansluiting
bij sector 48. Steen-, cement-, glas- en keramische industrie.

X.467 MAFcodes



01895 Productie van glasvezels (sector 4$).

X.468 Brondocumenten



Gobo’s.

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-106 Versiedatum 1 1-01-2012

Alleen voor intranet flee

Korte omschrijving

X.469 Omschrijving

Het ontwerpen, produceren en leveren van gobo’s. Een gobo is een rand projectieptaatje van glas met een
doorsnede van 66 mm of 22,5 mm waarmee via een projector albeeldingen Ievensgroot worden afgebeeld

op muren of vloeren.

X.470 Maatschappelijke functie

Werkgever wordt door een potentiële client benaderd met het verzoek tot het vervaardigen van een gobo.

Voordat wordt overgegaan tot productie bespreekt werkgever met de client voor welk doel de gobo

gebruikt gaat worden (media, theater, festivals, beurzen of bijvoorbeeld voor reclame op een gebouw). Dit

om te bepalen welke diameter de gobo maet hebben en of de prajectie in zwart-wit of in kleur dient plaats

te vinden. Daarnaast adviseert werkgever over de te gebruiken projector en op welke plaats de projector

moet warden opgesteld.

In samenwerking met de client antwerpt werkgever via een camputerprogramma de gobo. Dit kan b.v. het

logo zijn van de client. Nadat de afbeelding door de client is goedgekeurd wordt er via een printer een

afdruk op plasticfolie gemaakt. Deze afdruk wordt geplaatst op een gobo welke is voorzien van een dun

laagje fotogevoelig aluminium. Werkgever koopt deze plaatjes fhalfproduct) in bij derden. Door middel van

belichting wordt de gobo voorzien van de gewenste afbeelding en vervolgens in een chemisch bad ontdaan

van het overtollige fotogevoelig aluminium (in vaktermen oak wel ertsen genoemd). Bij kleuren gobo’s

warden hierna nag met behulp van een micrascoop laagjes gekleurd plasticfolie op de gobo geplakt. Onder

de microscoop wordt het eindresultaat gecontroleerd.

Gezien de kernactiviteit behoort werkgeverfeitelijk niet tot één van de bij sector 9. Grafische industrie

genoemde categorieën. Het ontwerpen en vervaardigen van gobo’s wordt niet vermeld in de tekst van de

bijlage van de Regeling Wfsv. In zo’n geval moet warden vastgesteld met welk onderdeel van het bedrijfs

of beroepsieven in dit geval de meeste overeenkomst bestaat (assimilatie). Gezien de aard van de door

werkgever verrichte werkzaamheden is een grate mate van verwantschap aanwijsbaar met de technieken

die warden gebruikt in de grafische sector, met name in het ander punt 5 genoemde fotografisch bedrijf en

in de onder punt 7 genoemde Iichtdrukkerijen en fatocopieer-inrichtingen. Op grand hiervan werd

beslaten, dat werkgever bij wijze van assimilatie is aangesloten bij sector 9. Grafische industrie.

X.471 MAFcodes

01770 Het ontwerpen en produceren van gobo’s (sector 9).

X.472 Brondocumenten



Gordijnenatelier

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-107 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.473 Omschrijving

Het exploiteren van een ambachtelijk gordijnenatelier. De vraag was of deze bedrijfsuitoefening ressorteert
onder sector 17. Detailhandel en ambachten of onder sector 51. Algemene industrie.

X.474 Maatschappetijke functie

Er is sprake van een ambachtelijk atelier ten behoeve van de cliënten van woninginrichtingsbedrijven door
het hele land, waarbij volledig aan de individuele wensen van die cliënten wordt voldaan. Het is een goed
geoutilleerd atelier waarin zowel met de hand als met gebruik van naaimachines maatwerk wordt
vervaardigd op het gebied van gordijnen, vitrages, draperieën, spreien, vouwgordijnen, tafelkleden,
lampenkappen en wat verder maar in (bijpassende) stof op de verlanglijst van een client kan staan.
Gordijnen en vitrages worden geperst en compleet met ringen of haken, rails en montagemateriaal
geleverd. In het atelier zijn onder meer flexibele opstellingen mogelijk van raamkozijnen, waarmee tot op
de centimeter nauwkeurig de situatie in de woning kan worden nagebootst, zodat per gordijn alle maten
met de uit de opmeting blijkende afwijkingen tot in detail kunnen worden gerealiseerd. Werkgever
vervaardigt naar wens op maat en in overeenstemming met de raam- en/of wandbekleding spreien,
tafelkleedjes etc. De producten worden met eigen vervoer hang- en Iegklaar bezorgd.

Er is geen sprake van een seriematige of fabrieksmatige productie, elke opdracht is qua maatgeving en
uitvoering uniek. Er werd besloten dat de bedrijfsuitoefening van deze werkgever de meeste overeenkomst
vertoont c.q. geassimileerd kan worden met de activiteiten, die worden vermeld bij “Textielverwerkende
ambachten”, zoals vermeld onder punt F, sub 9, van sector 51. Algemene industrie, n.l.:

• Maatkleermakerij;
• Modisterij;
• Hoeden- en pettenmakerij;
• Bontwerkerij.
Het feit, dat de werkgever zich presenteert als een ambachtelijk bedrijf is niet voldoende reden om tot een
aansluiting bij sector 17. Detailhandel en ambachten te komen. Bij bet onderdeel “Textielverwerkende
ambachten” hoeft het namelijk ook niet te gaan om industriele of fabrieksmatige procédés. Bovendien is
niet het vervaardigde product van doorslaggevend belang voor de sectorindeling, maar de soort
werkzaamheden, welke een grote verwantschap vertonen met de werkzaamheden genoemd onder
“Textielverwerkende ambachten”.

X.475 MAFcodes

01541 Het vervaardigen van gordijnen (sector 51).

X.476 Brondocumenten



Uitvaart en begrafenis of crematie

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-108 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intra net nee

Korte omschrijving

X.477 Omschrijving

Rondom de uitvaart en begrafenis of crematie en op de begraafplaats worden steeds meer

werkzaamheden uitbesteed of geprivatiseerd, zoals het vervoer van overleden personen, het delven en het

ruimen van graven, het begeleiden van nabestaanden, werkzaamheden in het rouwcentrum e.d. Sommige

zaken worden genoemd in de bijlage bij de Regeling Wfsv, andere werkzaamheden worden bij wijze van

assimilatie bij een sector ingedeeld.

X.478 Maatschappelijke functie

De begrafenisondernemingen worden genoemd bij sector 17. Detailhandel en ambachten onder B.

Ambachten, punt 6. Een begrafenisondernemer of uitvaartondernemer is een commercieel dienstverlener,

die, gewoonlijk in opdracht van de nabestaanden, de begrafenis of crematie verzorgt. Vrijwel alle

handelingen bij een uitvaart kunnen door de uitvaartondernemer worden uitbesteed.

Er zijn bedrijven, die in opdracht van de uitvaartondernemer het vervoer van de overleden persoon en de

nabestaanden verzorgen ( rouwvervoer, het leveren van een lijkwagen en volgauto’s met chauffeur). Dit

vervoer valt onder sector 28. Taxivervoer, indien het een onderdeel is van een taxibedrijf. Sec autoverhuur

met chauffeur voor begrafenissen (of andere bijzondere gelegenheden) valt onder sector 31. Overig

personenvervoer te land en in de lucht. Bedrijven die een rouwcentrum exploiteren, waar overledenen

worden verzorgd en opgebaard en waar nabestaanden en bezoekers worden ontvangen, die afscheid willen

nemen, worden bij wijze van assimilatie met de begrafenisonderneming ingedeeld bij sector 17.

Detailhandel en ambachten. Bedrijven, die zich bezighouden met persoonlijke uitvaartzorg, informeren de
nabestaanden over en begeleiden hen bij de inhoudelijke kant van de uitvaartplechtigheid en kunnen by.

namens de nabestaanden een toespraak houden. Deze bedrijven ressorteren eveneens onder sector 17.

Detailhandel en ambachten. Ondernemers die deelwerkzaamheden uitvoeren in het rouwcentrum (b.v. het

verzorgen van de overledene) of bij de uitvaartdienst (het leveren van dragers voor de begrafeniskist)

worden ook ingedeeld bij sector 17. Detailhandel en ambachten.

De exploitanten van begraafplaatsen en crematoria worden in de bijiage van de Regeling Wfsv vermeld

onder sector 35. Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen onder punt 34. Zij zijn

verantwoordelijk voor alle werkzaamheden met betrekking tot de teraardebestelling of crematie. Deze

exploitanten besteden diverse werkzaamheden uit aan derden. Zo wordt het onderhouden van de

begraafplaats vaak uitbesteed aan een hoveniersbedrijf (sector 1. Agrarisch bedrijf). Het delven en ruimen

van de graven door derden werd in het verleden ingedeeld bij sector 3. Bouwbedrijf (bij wijze van

assimilatie met het daar genoemde grondwerk), maar wordt nu, als onderdeel van de exploitatie van een
begraafplaats, toegerekend aan sector 35. Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen.

X.479 MAFcodes

00585 Begrafenisonderneming (sector 17);

02407 Uitvaartonderneming (sector 17);

00999 Exploitatie van een begraafplaats en/of crematorium (sector 35);

00814 Uitvaartvereniging (sector 17);

01812 Exploitatie van een rouwcentrum (sector 17);

02225 Persoonlijke uitvaartzorg (sector 17);



02390 Rouwvervoer findien onderdeel van een taxibedriji, sector 28);
00932 Personenvervoer (sector 31);
02389 Berging en vervoer van stoffelijke overschotten (sector 17);
02408 Het delven en/of ruimen van graven (sector 35);
02032 Dierenbegraafplaats en/of crematorium (sector 35).

X.480 Brondocumenten

X.481 Gerelateerde onderwerpen

Rouwcentrum;
Berging en vervoer van stoffelijke overschotten;
Personenvervoer over de weg.



Grafische industrie

Docu m entg egevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-109 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.482 Omschrijving

Het bedrijfs- en beroepsieven is voortdurend in beweging. Dat geldt zeker voor de grafische industrie

(sector 9). De werkzaamheden van de grafische bedrijven zijn door allerlei technologische ontwikkelingen

aanzienlijk veranderd. Aanvankelijk werden werkzaamheden veelal met de hand en/of mechanische

apparatuur verricht. Tegenwoordig is de computer een vertrouwd hulpmiddel. Daarnaast is de terminologie

van de werkzaamheden in de loop derjaren veranderd. Dit was aanleiding om de verdeling van het tot de

grafische sector behorende bedrijfs- en beroepsleven opnieuw te beoordelen. Deze beoordeling heeft er

toe geleid dat er met ingang van 1 januari 2002 een geheel nieuwe onderverdeling tot stand is gekomen,

waardoor de herkenbaarheid van specifieke groepen werkgevers is verhoogd. Het bedrijfs- en

beroepsleven van de grafische sector is per genoemde datum als volgt verdeeld:

• Grafisch voorbereidings- of prepressbedrijf
• Hoogdrukbedrijf
• Diepdrukbedrijf
• Vlakdrukbedrijf
• Zeefdrukbedrijf
• Grafisch nabewerkingsbedrijf
• Printbedrijf
• Overige reprografie
• Fotografisch bedrijf
• Dagbladbedrijf
• Enveloppenindustrie
• Etikettenvervaardiging
• Grafimedia overige bedrijf

Hieronder wordt op deze onderverdeling ingegaan. Daarbij worden de verschillende druktechnieken

toegelicht, waarbij enige historie niet onvermeld kan blijven.

X.483 Grafisch voorbereidings- of prepressbedrijf

Het geheel of in overwegende mate verrichten van voorbereidende werkzaamheden t.b.v. druk- en
printprocessen. Tevens behoort hiertoe het maken van rubberen stempels. Er zijn twee technieken van

drukvoorbereiden, te weten: elektronisch voorbereiden en conventioneel voorbereiden.

Elektronisch voorbereiden.

Met elektronische tekst- en beeldverwerkingsapparatuur kunnen tekst en beeld via het beeldscherm
worden opgemaakt tot bijvoorbeeld één complete advertentie of pagina. Daarbij wordt gebruik gemaakt

van een grafisch computersysteem waaraan een kleurenbeeldscherm en een belichter gekoppeld zijn. De

laatste jaren worden invoer en verwerking op PC’s (personal computers) uitgevoerd, die met speciaal
daartoe ontwikkelde softwareprogramma’s de meeste werkzaamheden aankunnen die vOór die tijd alleen

maar op speciale (duurdere) systemen konden worden gedaan (Desk Top Publishing).

Voor de tekstinvoer wordt gebruik gemaakt van rechtstreekse invoer via het toetsenbord, maar ook door

het off-line inlezen en converteren van digitaal aangeleverde teksten op bijvoorbeeld floppydisks en andere

geheugendragers of on-line via modems, netwerken of zelfs satellieten Ook het inscannen van getypte

en/of gedrukte tekst met behulp van speciale programmatuur is mogelijk. Beeldmodellen zoals dia’s, foto’s,

illustraties, tekeningen e.d. kunnen worden ingescand of reeds gescande en digitaal opgeslagen beelden



kunnen binnen een retoucheprogramma worden geImporteerd om verder te corrigeren, manipuleren,
retoucheren en op te maken. Digitaal opgeslagen tekst en beeld worden elektronisch bewerkt tot een
typografisch eindproduct in de vorm van een laserprint op papier en/of een belichting op fotografisch
materiaal (film of papier) met behuip van een Iaserbelichter, die dan met ontwikkelapparatuur ontwikkeld
wordt. De print op papier is meestal van een lage grafische kwaliteit en wordt vaak gebruikt als proefdruk.
Dc belichting op filmmateriaal is van hoge kwaliteit en kan direct gebruikt worden bij het maken van de
montage en/of de drukvorm.
Met gebruikmaking van extra brede filmplaatbelichters en impositie-software is het ook mogelijk de
digitale pagina’s elektronisch te assembleren en direct naar de drukvorm foffsetplaat) te belichten. Bij deze
(nieuwste) methode is het zelfs mogelijk dat de offsetplaten reeds op de drukcilinder van de pers zijn
aangebracht en vervolgens van bet drukbeeld worden voorzien.

Conventioneel voorbereiden.
Conventioneel voorbereiden omvat alle werkzaamheden die nodig zijn om analoge teksten, beelden,
concepten, illustraties ed. die door anderen worden aangeleverd op grafische wijze te reproduceren,
samen te voegen en op een drukvorm vast te leggen, gereed voor bet Urukproces. Afhankelijk van de
druktechniek spreken we over drukvormvervaardiging voor vlakdruk, diepdruk, hoogdruk/flexo en
zeefdruk. Bij conventioneel voorbereiden onderscheiden we een viertal fases in het productieproces:

• beeldverwerken
• micro- en/or macromonteren
• proefvervaardigen
a drukvormvervaardiging (offset/vlakdruk, diepdruk, hoogdruk/flexo en zeefdruk).
Bij het beeldverwerken wordt gewerkt met grote horizontale of verticale, of de kleinere compacte,
reproduktiecamera’s, vergrotingsapparatuur, contactkasten en ontwikkelapparatuur. Bij bet monteren
worden afzonderlijke stukken tekst en afbeeldingen op fotografisch papier of film tot complete paginas
volgens een opgegeven lay-out samengesteld (micromontage). Meerdere pagina’s worden in bet verdere
productieproces weer samengevoegd tot een compleet (druk)persformaat (macromontage).
Met speciale apparatuur en proefmaterialen kan een fvierkleuren)proef worden gemaakt.

Voorbereidings- of prepressbedrijf inclusief grafisch ontwerpen.
Het kan voorkomen dat een grafische onderneming zich naast het uitoefenen van het prepressbedrijf
tevens bezighoudt met het grafisch ontwerpen.
‘Het grafisch ontwerpen vaft niet onder sector 9. Grafische industrie, maar onder sector 44. Zakelijke
dienstverlening II. Ingeval een grafisch bedrijf zich tevens met bet grafisch ontwerpen bezighoudt kan er
m.b.t. de indeling sprake zijn van een samengestelde onderneming. Hierover heeft bet Tica zich in 1995
uitgesproken. Het ging destijds om een onderneming, die zich zowel met desk top publishing bezighield als
met bet grafisch ontwerpen. Het Tica overwoog dat, wanneer beide functies in één onderneming worden
uitgeoefend, er in beginsel sprake is van een samengestelde onderneming, waarbij de grootste loonsom
doorslaggevend is. Als toelichting werd hierbij gegeven dat, indien de zogenaamde ontwerpfunctie en de
functie van het drukklaar maken van een ontwerp in één onderneming zijn verenigd er slechts sprake is van
een samengestelde onderneming wanneer duidelijk sprake is van twee verschillende functionele
activiteiten, waarbij binnen de onderneming het accent kan liggen op de ene, dan wel de andere functie.
Wanneer er echter geen sprake is van twee functionele activiteiten, maar van activiteiten, die niet los van
elkaar kunnen worden gekoppeld, dan is er geen sprake van een samengestelde onderneming en moet het
bedrijf als enkelvoudige onderneming worden ingedeeld. In dat geval vervaardigt de onderneming een
totaalproduct van ontwerp tot uitvoering tot aan bet drukwerk met een grafisch product als eindresultaat.
Indeling vindt dan plaats bij sector 9. Grafische industrie.

X.484 Hoogdrukbedrijf

Hoogdruk is een druktechniek, waarbij gedrukt wordt met behulp van een drukvorm met verhoogd beeld.
Het te drukken beeld staat dus hoger dan de rest van de drukvorm Met verschillende soorten



hoogdrukpersen, varlérend van klein tot groot, kunnen vellen of rollen papier, maar ook andere materialen

van klein tot groot bedrukt of bewerkt worden. De producten die vervaardigd worden, kunnen variëren van

een eenvoudig visitekaartje tot kranten. Afhankelijk van de oplagegrootte en uitvoering van het drukwerk

(één kleur of meerkleuren) wordt bepaald of dit drukwerk in hoogdruk gedrukt moet worden. Behalve bij

flexodruk, wordt de hoogdruktechniek weinig toegepast. Er zijn nog maar weinig bedrijven actief met het
drukken van loodzetsel: enkele grote (kranten)drukkerijen (hoogdrukrotatie) en zelfstandige
(handels)drukkerijen (voor speciale doeleinden). Voor de massale opkomst van de offsetdruktechniek was

de hoogdruk de meest voorkomende druktechniek. Drie soorten machines speelden een belangrijke rol:

• de degelpers: voornamelijk gebruikt in handelsdrukkerijen voor het kleine formaat drukwerk zoals
briefpapier, visitekaartjes, rouwkaarten, enveloppen e.d.

• de cilinderautomaat: gebruikt in handelsdrukkeri]en voor de grote formaten en voor het meerkleurenwerk
• de hoogdrukrotatiepers: voornamelijk gebruikt voor het vervaardigen van grote oplagen zoals kranten en

krantachtige producten.

De hoogdruk- (of boekdruktechniek) is niet (meer) de belangrijkste druktechniek. In sommige drukkerijen

staat nog wel een degel- of cilinderautomaat die dan voor speciale bewerkingen van drukwerk wordt

gebruikt. De drukvorm is dan meestal niet meervervaardigd van Ioodzetsel, maar van kunststof

(polymeerplaat). Cok worden er vaak andere bewerkingen op verricht zoals nummeren, stansen en
perforere n.

Bij foliedruk gebruikt men een boekdrukpers om het drukbeeld uit een rol folie over te brengen.

Flexodruk.

Flexodruk (oorspronkelijke naam anilinedruk) is een moderne vorm van hoogdruk. Er wordt gebruik
gemaakt van een flexibele kunststof of rubberen drukvorm, die om een (druk)cilinder geplakt of gespannen
wordt, of van een kokervormige drukvorm die om de drukcilinder geschoven wordt.
De oorspronkelijke naam voor flexodruk was anilinedruk, ontleend aan de kleurstoffen die aniline als basis
hadden. Deze kleurstoffen werden opgelost in alcohol en leverden de eerste ‘drukinkten’ op. Ooit

begonnen als het eenvoudig stempelen met de hand werden eind 19e eeuw al de eerste machinale
anilinedrukken vervaardigd. De eerste machines die door de zogenaamde rubberdruktechniek gebruikt
werden, vervaardigden allerlei soorten pakpapier. De eigenlijke ontwikkeling van de techniek begon pas in
het begin van de twintigste eeuw. In het begin van de jaren vijftig verschenen de eerste bruikbare
pigmentinkten op de markt. In die tijd werd de term anilinedruk vervangen door flexografie of flexodruk.

Met de ontwikkeling van de fotopolymeertechniek in het midden van de jaren zestig, ging het volgende
tijdperk van de flexodruk in. Er is nog weinig gemeen met de anilinedruk uit de beginjaren. De flexografie
heeft zich ontwikkeld tot een volwaardige druktechniek die onder de hoogdruktechnieken valt, al vertoont

de inkt veel overeenkomst met de diepdruk. De flexodruktechniek zal vooral nog van belang blijven voor
het bedrukken van verpakkingsmaterialen in grote en kleine oplagen. Flexodruk wordt voornamelijk
gebruikt voor het bedrukken van:

• papieren verpakkingen zoals zakken, draagtassen, wikkels, pakpapier, kaftonnage
• decoratieve en consumptie-artikelen zoals gedessineerd papier en kastpapier, behang, servetten, schriften,

schrijfbloks, enveloppen
• algemeen drukwerk zoals reclamedrukwerk, formulieren, kalenders, krantenbijlagen
• verpakkingsdrukwerk op kunststoffoliën, voor verpakking van voedsel en nonfoodartikelen.

X.485 Diepdrukbedrijf

Diepdruk is een druktechniek, waarbij het drukbeeld door middels van etsen of graveren in de drukvorm is

aangebracht. Het te drukken beeld ligt dus lager dan de rest van de drukvorm. Diepdruk is uitermate

geschikt om drukwerk in grote oplagen van goede kwaliteit op relatief goedkoop materiaal mee tot stand te
brengen. Met overwegend grote machines wordt papier in de illustratiediepdruk bedrukt voor
illustratiedrukwerk: tv-gidsen, brochures, tijdschriften, catalogi en krantenbijlagen. Verder worden papier,
karton en kunststof bedrukt in de verpakkingsdiepdruk. Het diepdrukproces is in principe zeer eenvoudig:



de (druk)vormcilinder draait in een bak met dunne inkt en wordt zo van inkt voorzien. Een rakel schraapt de
overtollige inkt van het cilinderopperviak, zodat de inkt aHeen in het verdiept aangebrachte beeld
achterblijft. Het te bedrukken materiaal (papier, karton of kunststof) wordt tussen de vormcilinder en een
tegendrukcilinder doorgevoerd, waardoor het beeld op het materiaa) afgedrukt wordt. De diepdrukpers is
in drie basiselementen onder te verdelen:

• de rollendrager (invoer van het te bedrukken materiaal van een rol);
• de drukeenheden CUe drukvormcilinder);
• het vouwapparaat (dat de papierbaan via wentel- en keerstangen of vouwtrechters vouwt tot de gewenste

uitvoering) of de rollenopwikkelunit (in de verpakkingsdiepdruk).
Van de rol worden in één drukgang in zwart en/of één of meerkleuren grote oplagen drukwerk gedrukt. De
drukpers is daarvoor uitgerust met meet drukunits. Tijdens het drukproces van iflustratiedrukwerk wordt
de papierbaan door middel van snij-, perforeer- en vouwapparatuur bewerkt tot katetnen of
eindproducten. In dit laatste deel van de machine wordt de bewerkte papierbaan dus gesneden, verzameld,
gevouwen en uitgelegd. Bij het bedtukken van verpakkingsmaterialen wordt de bedrukte baan vaak aan het
einde van het drukproces weer opgerold.
De oorsprong van de diepdruktechniek Iigt in het graveren: het aanbrengen van een beeld op een vlak door
erin te kerven of te snijden. In de ptehistorie werden steen en been al voorzien van gekraste motieven.
Later werden de decoraties in brons en andere metalen gestoken of gegraveerd. Om het effect te kunnen
beoordelen werd het beeld van tevoren gecontroleerd door de gegraveerde Iijnen met roet te vullen en
van dit beeld een afdruk te maken op perkament of papier. Op deze manier werd in de tweede heift van de
vijftiende eeuw het principe van de diepdruktechniek ontdekt. Bij graveren wordt het verdiepte beeld op
mechanische wijze in metaal aangebracht; bij etsen is sprake van een chemisch proces. De stap van puur
handmatige, kunstzinnige, diepdruktechnieken naar de machinale vellen- en rollendiepdruk werd pas
mogelijk door de uitvinding van de fotografie en door technieken om met behuip van fotografische
middelen drukvormen te maken. In eerste instantie concentreerde men zich op chemische diepdruk, het
etsen. In 1929 werd de eerste grote diepdrukpers gebouwd. Reproductiecamera’s werden voor het eerst in
1939 vervaardigd en in 1949 werd in Amerika de eerste kleurenscanner gedemonstreerd. Het duurde tot
1964 voordat de eerste graveermachine in gebruik werd genomen. Momenteel heeft het graveren het
etsen bijna zo goed als verdrongen. Momenteel zijn de grootste persen vanuit een aantal centrale
bedieningseenheden te besturen. Inmiddels leidde computerisering in de reproductiefase ertoe dat het
mogelijk is filmloos te reproduceren: originelen van zowel tekst als beeld worden direct door een scanner
afgetast, waarna de gegevens de onmiddellijke input voor het graveerapparaat vormen. Hetzelfde geldt
voor het graveren met een laser- of elektronenstraal, in plaats van het graveren met beitels voorzien van
een diamantpunt. Over het algemeen zal diepdruk nog wel de druktechniek blijven voor op hoge snelheid
drukken van grote oplagen in full colour voor zowel het illustratie- als het verpakkingsdrukwerk.
Dit betreft o.a.:

• het vervaardigen van etsen, zinkgravures
• rasterdiepdrukbedrijf
• etserij.

X.486 Vlakdrukbedrijf (offsetdruk)

Offset is een druktechniek, waarbij gedrukt wordt van een vlakke drukvorm (drukplaat). Naast inkt wordt
ook water gebruikt. Er is op de drukpiaat geen verschil in hoogte tussen drukken en niet-drukkende delen
(vandaar de term vlakdruk).
Het drukken vanafeen vlakke drukvorm met inkt en water is in de 19e eeuw ontstaan. In eerste instantie
werd er in kleine oplagen vanaf een Iithografische steen gedrukt. Later zijn drukpersen en technieken
ontwikkeld die het mogelijk maakten om in offset op hoge snelheid grote oplagen drukwerk te
vervaardigen. De Iithografische steen is daarbij vervangen door dunne metalen of kunststofplaten. De
druktechniek is nog steeds de meest gangbare in de drukwerkindustrie. Met diverse soorten offsetpersen,
variërend van klein tot zeer groot, kunnen vellen of rollen papier maar ook andere materialen, variërend



van klein tot zeer groot bedrukt worden. Offsetdruk is flu de meest gebruikte druktechniek. Er wordt

allerlei drukwerk mee gemaakt, van formulier, tijdschrift en krant tot bilk en andere verpakkingsmaterialen.

Inmiddels zijn er aiweer nieuwe ontwikkelingen. Een nieuwe (offsetdruk)techniek werkt filet meer met inkt

en water, maar volgens het waterloos offset-principe waarbij op de machine op de plaats van het

vochtwerk een inbrandmechanisme voor drukplaten is gemonteerd.

Een andere nieuwe ontwikkeling is het drukken met een zogenaamde digitale drukpers. Daarbij wordt het

te drukken beeld zonder tussenstappen (film en platen) direct vanuit de elektronische pre-press digitaal op

een soort drukvorm overgebracht. De machine werkt bijvoorbeeld volgens het xerografisch principe

waarbij toner via een ronddraaiende trommel (drum) wordt aangetrokken door elektrostatisch geladen

papier. Afhankelijk van het type machine kan de toner in poedervorm of in vloeibare vorm worden

overgebracht. Een belangrijk voordeel van tonersystemen is de mogelijkheid om variabel te drukken. Bij

elke omwenteling van de drum kan een ander drukbeeld worden overgebracht, omdat de machine niet

werkt met een vaste drukvorm zoals bij de traditionele persen. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogeiijk naam

adres-woonplaatsgegevens aan te brengen; gegevens die op elk gedrukt vel anders zijn. Dit betreft o.a.

• lithografisch bedrijf (= steendruk)
• blikdruk
• glasdruk
• fotodruk
• plaatdruk.

X.487 Zeefdrukbedrijf

Zeefdruk is een doordruktechniek: de inkt wordt door een drukvorm heen op het te bedrukken materiaal

aangebracht. Er wordt gewerkt met een aluminium raam als drukvorm. In dit raam is een fijn gaas van

metaai of kunststof gespannen waarop het drukbeeld (sjabloon) langs fotografische en chemische weg is

aangebracht. Het bestaat ult een laag die op gaas hecht en geen inkt doorlaat. De zeefdrukker draagt de

inkt over op het te bedrukken materiaal door het uitstrijken en het doordrukken van de inkt door de open

delen van het gaas met behulp van een rakel. Een rakel is een metalen houder waarin een kunststof strip is

geklemd. Door inkt over het gaas met de sjabloon te rakelen, vullen de mazen van het weefsel zich met

inkt. De mazen zijn als het ware bodemloze inktreservoirs. Als deze inktreservoirtjes in contact komen met

het te bedrukken materiaal lopen ze leeg. Zo ontstaat het drukbeeld op het te bedrukken materiaal. Bij

ronde voorwerpen wordt soms een tampon (een rubberen bal die voorzien is van een inktlaagje) gebruikt.

Het tot stand brengen van de afdruk kan met een eenvoudige handdruktafel voor kleine oplagen tot en met

een volledig geautomatiseerde productiestraat inclusief drogers en stapelapparatuur en op vele soorten

materialen in uiteeniopende formaten. De zeefdruktechniek kan voor het bedrukken van praktisch elk

materiaal worden gebruikt.

We onderscheiden:

• vlakke materialen (papier, karton, kunststof e.d.)
• gevormde materialen of voorwerpen (flesjes, skis e.d.)
• materiaal op rol (etiketten, behang e.d.)
• speciale producten (keramische tegels, gedrukte bedrading e.d.).

X.488 Grafisch nabewerkingsbedrijf

Het (grafisch) nabewerkingsbedrijf onderscheidt de volgende functies:



• Vellenbewerken.
• Brocheren.
• Utgaafbinden.
• Drukkerijbinden.
• Standaardbinden.
Vellenbewerking.
Vellenbewerking vindt meestal plaats ná het drukken en is vaak het begin van het afwerkingsproces tot het
eindproduct. Vellenbewerken komt in het grafisch productieproces bijna altijd voor en kan de volgende
werkzaamheden omvatten: snijden, vouwen en vergaren. Vellenbewerken kan zowel in drukkerijen met
een eigen afdeling nabewerking als in gespecialiseerde nabewerkingsbedrijven (brocheerderijen en/of
boekbinderijen) plaatsvinden. In drukkerijen wordt de snijmachine meestal gebruikt voor het voorsnijden
van onbedrukt papier op het formaat waarop moet worden gedrukt, en voor eenvoudige
nabewerkingswerkzaamheden. Na het drukken moeten de vellen soms naar een kleiner formaat gesneden
worden voor verdere ver- en bewerkingen. Bij het vouwen wordt gebruik gemaakt van vouwmachines die
de planovellen op diverse manieren kunnen vouwen, afhankelijk van het eindproduct. Dat kunnen
eenvoudige vouwwijzen zijn voor bijvoorbeeld katernen, waarmee tijdschriften en/of boeken worden
gemaakt of heel ingewikkelde vouwwijzen voor bijvoorbeeld bijsluiters, folders en landkaarten. Bij het
vergaren onderscheiden we twee typen machines: een type dat planovellen verwerkt tot bloks, sets en een
type dat gevouwen vellen (katernen) vergaart of verzamelt voor verwerking tot brochures en boeken.

Brocheren.
Brocheren is een bewerking die volgt op vellenbewerken. Bij brocheren worden losse gevouwen vellen
(katernen) op verschillende wijzen aan elkaar verbonden en van een omslag voorzien. We onderscheiden
twee bindwijzen:

• genietbrocheren: verschillende katernen verzamelen (in elkaar steken), de rug voorzien van nietjes en het
geheel aan drie zijden schoonsnijden

• gelijmd/genaaidbrocheren: verschillende katernen vergaren (op elkaar leggen) en aan elkaar verbinden
d.m.v. Iijm of garen.

Zowel bij geniet- als bij gelijmdbrocheren worden de verschillende bewerkingen als vergaren, verzamelen,
nieten of Iijmen in één arbeidsgang op een brocheermachine of verzamelhechter uitgevoerd. Er wordt
gewerkt met grote brocheerstraten van aan elkaar gekoppelde machines en complexe apparatuur met
diverse onderdelen. Gebrocheerde boeken worden volautomatisch vervaardigd, waardoor deze
productiewijze uitermate geschikt is voor grote oplagen van tijdschriften en catalogi. Veel geniete
brochures worden in de laatste fase van het productieproces via speciaalmachines als bandeermachines of
papier- en folieverpakkingsmachines voorzien van een verpakking waarop voorbedrukte adresetiketten
geplakt of geprint (inkjet) worden voor directe verzending naar kiant/abonnee. Bedrijven die
gespecialiseerd zijn in geniete en/of genaaide/gelijmde brochures worden brocheerderijen genoemd.
Brocheerderijen zijn vaak zelfstandig opererende bedrijven die zijn ingericht op het verwerken van grote
oplagen. Bij enkele grote drukkerijen is de brocheerderij een onderdeel van het totale productieproces en
levert het bedrijf een kant-en-klaar product af.

Uitgaafbinden.
Uitgaafbinden heeft voora? betrekking op het maken van gebonden boeken: het vervaardigen van het
boekblok en van de boekband en het samenvoegen van het boekblok en de boekband (bandzetten). Vooral
boeken die intensiefworden gebruikt (kookboeken, encyclopedieen, naslagwerken) warden doorgaans
genaaid en gebonden in een harde boekband. Zowel voor het vervaardigen van het boekblok als voor de
boekband worden diverse speciaalmachines gebruikt. Voor het bandzetten wordt vaak een zogenaamde
bandzetstraat of bandzetlijn gebruikt. Er wordt dan gewerkt met aan elkaar gekoppelde
deelbewerkingsmachines die elk hun eigen specifieke eigenschappen hebben. Bedrijven die overwegend
boeken met een harde (boek)band maken warden uitgaafbinderijen genoemd. Uitgaafbinderijen zijn vaak



zelfstandig opererende bedrijven die zijn ingericht op het verwerken van grote oplagen.

D ru kke ru bind en.
Bij drukkerijbinden wordt gebruik gemaakt van diverse bind- en afwerkingswerkzaamheden (snilden,
vouwen, rondhoeken, perforeren, kaartjes knopen, ringen, ponsen, boren, bloks maken, sealen
(krimpfolieverpakking), sets vervaardigen e.d.) die zowel handmatig als met overwegend kleine machines
worden uitgevoerd. In de meeste (handels)drukkerijen worden wel één of meer van genoemde
werkzaamheden uitgevoerd. Voor bepaalde onderdelen in de papierwarenfabricage (schrijfwaren:
opgemaakt papier, liniaturen, schrijfbloks, schoolstiften, interieurs voor ringbanden, kantoorboeken,
agenda’s en mappen) zijn er gespecialiseerde bedrijven. Eenvoudige afwerkingswerkzaamheden, maar
vooral het voor- en nasnijden van drukwerk is een onderdeel van de normale werkzaamheden in een
U ru kkerij.

Nota bene:

Soortgelijke werkzaamheden kunnen ook voorkomen bij mailingsbedrijven. Het betreft echter een
wezenlijk andere maatschappelijke functie. Mailingsbedrijven zijn bedrijven die als maatschappelijke
functie hebben het verzendklaar (postklaar) maken van post voor derden. Werkzaamheden die hieruit
voortvloeien zijn bijvoorbeeld het vouwen, hechten, in enveloppen doen/banderen, adresseren, frankeren
etc. van brochures, weekbladen, verenigingsbladen en dergelijke. Mailingsbedrijven horen thuis bij
sector 17. Detailhandel en ambachten.

Standaardbinden (boekbinden).
Standaardbinden is het handmatig, met behuip van eenvoudige machines maken van boeken, bijvoorbeeld
jaargangen tijdschriften, series tekeningen en muziekstukken en het kartonneren van bibliotheekboeken.
Ook het repareren van boeken en het vervaardigen van (opberg)mappen, kokers e.d. behoren tot de
werkzaamheden.

Nota bene

Het restaureren van (antieke) boeken hoort thuis bij sector 54. Cufturele instellingen.

X.489 Printbedrijf

Het afdrukken van aangeleverde gegevens of informatie via een printer.
De technieken die worden gebruikt zijn: laserprint, inkjet-, waxjet-, thermische-, electrostatische-,
xerografische- en airbrush-printers op alle formaten (groot en klein).

X.490 Overige reprografie

Het afdrukken van aangeleverde gegevens of informatie via Iichtdruk of fotokopie. Dit kan in combinatie
zijn met plotten, scannen, reproductiefotografie, microfilmen, afwerken van reprografische producten,
faxen e.d. Bijvoorbeeld de kopieerinrichting.

X.491 Fotografische bedrijfstak

In de bijiage van de Regeling Wfsv wordt onder sector 9. Grafische industrie genoemd: “het fotografisch
bedrijf, al of niet verbonden met een detailhandel in foto-artikelen”. Onder sector 17. Detailhandel en
ambachten wordt vermeld: “winkelbedrijven (met inbegrip van een daaraan verbonden reparatie-afdeling,
voor zover deze reparatie-afdeling uitsluitend of praktisch uitsluitend werkzaam is voor het eigen
winkelbedrijf, doch met uitzondering van grootwinkelbedrijven en detailhandel in foto-artikelen,
verbonden aan een fotografisch atelier).

Fotografisch bed rijf.
Onder het fotografisch bedrijf, ressorterend onder sector 9. Grafische industrie, moet worden verstaan het
bedrijf van een vakfotograaf die over een fotografisch atelier beschikt, al dan niet verbonden met een



detailhandel in foto-artikelen. Dit betekent, dat er sprake moet zijn van een enkelvoudige onderneming,
dus een onderneming die in één kernfunctie naar buiten treedt, namelijk als fotografisch bedrijf/atelier.

Detaillist in fotografische artikelen.
Een detaillist in fotografische artikelen, die zo flu en dan bij wijze van dienstverlening fotografische
werkzaamheden verricht (b.v. het maken van pasfoto’s), blijft de functie van een detaillist behouden en
ressorteert onder sector 17. Detailhandel en ambachten.

Afwerkcentrales (minilabs).
Inrichtingen voor het ontwikkelen en afdrukken van film- en fotorolletjes (gedecentraliseerde
afwerkcentrales of minilabs) behoren bij wijze van assimilatie tot de werkingssfeer van sector 9. Grafische
industrie.

X.492 Dagbladbedrijf

Het betreft hier het drukken van dagbladen/kranten voor derden.

Nota bene:

Uitgeverijen behoren niet in de grafische industrie te worden ingedeeld. Als blijkt dat de drukkerij een
onderdeel is van een uitgeverij (de drukkerijwerkzaamheden vloeien dan voort uit de maatschappelijke
functie) dient indeling plaats te vinden bij sector 40. Uitgeverij.

X.493 Enveloppenindustrie

Het vervaardigen van allerhande enveloppen.

X.494 Etikettenvervaardiging

Het maken van bedrukte etiketten, waaronder zelfklevende etiketten.

Nota bene:

Het maken van ónbedrukte etiketten hoort van rechtswege thuis bij sector 51. Algemene industrie.

X.495 Grafimedia overig bedrijf

Ri] deze categorie worden grafische activiteiten ingedeeld die niet onder één van de overige onderdelen
zijn onderte brengen. Bijvoorbeeld het holografiebedrijf.

X.496 Begrippenhijst



• Anilinedruk: Oorspronkelijke naam voor flexodruk, welke ontleend was aan de kleurstoffen, die aniline als
basis hadden (zie verder onder flexodruk).

• Blikdruk: Drukken van gegevens op blik.
• Brocheren: Het op verschillende wijzen aan elkaar verbinden van los gevouwen vellen en voorzien van een

omsiag.
• Cilinderautomaat: Machine, die wordt gebruikt voot grote formaten en meet kleurendrukwerk.
• Degelpers: Machine, die wordt gebruikt voor het vervaardigen van klein formaat dtukwetk.
• Desk top publishing (dtp): Het langs elektronische weg opmaken van pagina’s op basis van door

opdrachtgevers aangeleverd materiaal dat na bewerking kan worden aangewend voor verdere grafische
bewerking.

• Digitale drukpers: Het direct vanuit de elektronische pre-press digitaal overbrengen van het te drukken
beeld op een soort drukvorm.

• Drum: Ronddraaiende trommel, die toner aantrekt door elektrostatisch geladen papier.
• Flexodruk: Moderne vorm van hoogdruk, waarbij gebruik wordt gemaakt van een flexibele kunststof of

rubberen drukvorm, die om een cilinder geplakt of gespannen wotdt.
• Foliedruk: Het overbrengen met een boekdrukpers van een drukbeeld uit een rol folie.
• Glasdruk: Drukken van gegevens op glas.
• Holografiebedrijf: Het opslaan van drie dimensionale beelden (hologrammen) op een plat oppervlak d.m.v.

lasers. Hierdoor ontstaat dieptewerking vanuit elk gezichtspunt.
• Katernen: Los gevouwen vellen.
a Lithografie: Steendruk.
• Offsetdruk: Vlakdruk. Een druktechniek waarbij gedrukt wordt van een vlakke drukvorm (drukplaat).
• Rakel: Een metalen houder, waarin een kunststof strip is geklemd.
• Steendruk: Drukken van gegevens op een geprepareerde steen.
• Tampon: Een rubberen bal die voorzfen is van een inktlaagje.
• Uitgaafbinden:Maken van boeken met een harde (boek)band.
• Xerografie: Fotokopiëren.
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Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-110 Versiedatum 11-01-2012
Alleen voor intranet flee

Kofte omschrijving

X.497 Omschrijving

Het begrip graveerbedrijf omvat hier het aanbrengen van cijfers, letters en symbolen met behulp van een
laserapparaat op toetsenborden van computers.

X.498 Maatschappelijke functie

Het bedrijf ontvangt de toetsenborden van opdrachtgevers en houdt deze in opslag. Op een gegeven
moment ontvangt de onderneming een opdracht tot het voorzien van een aantal toetsenborden met een
bepaalde letter, cijfer, symbool uitvoering. Met alle toetsenborden zijn in principe gelijk.
Toetsenborden worden doorgaans blanco verkocht en later in opdracht van de koper van de gewenste
tekstuitvoering voorzien.

Kerniunctie is het door middel van een laserstraal aanbrengen van cijfers, letter en symbolen op
toetsenborden. Dit is een activiteit, die niet middels de bedrukkingstechniek fgrafisch) of graveertechniek
(metaal) plaatsvindt.
Voor de indeling ligt assimilatie met één van die technieken niet voor de hand. Omdat deze functie niet met
name in de bijlage van de Regeling Wfsv is genoemd en geen verwantschap heeft met enig ander wel
genoemd onderdeel van de Regeling Wfsv, dient indeling plaats te vinden bij de sector 55. Overige takken
van bedrijf en beroep.

X.499 MAFcodes

01929 Het graveren van toetsenborden (sector 55).

X.500 Brondocumenten



Grensafbakening groothandeissectoren
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Alleen voor intranet nee

Kofte omschrijving

X.501 Inleiding

Met de mededeling van l8januari 2001 heeft het voormalige Lisv uitleg gegeven aan de grensalbakening
tussen de werkingssferen van de groothand&ssectoren, te weten sector 41. Groothandel I en sector
42.Groothandel II.

De invulling van de sectoren is als volgt.

X.502 Sector 41. Groothandel I

Tot de werkingssfeer van deze sector wordt gerekend de groothandel in technische producten,
huishoudelijke artikelen en metalen, de groothandel in bouwmaterialen en de bandengroothandel.

X.502.1 Groothandel in elektrotechnische en elektronische artikelen

De groothandel in elektrotechnische en elektronische artikelen, waaronder moet worden verstaan de
groothandel in artikelen, dienende tot het meten, muteren, schakelen, transformeren, transporteren en
voortbrengen van elektrisch arbeidsvermogen, alles in de meest ruime zin met inbegrip van aanverwante
artikelen en toebehoren en onderdelen hiervan zoals:

• installaties op het gebied van energie en informatiesystemen,
• verlichtingsartikelen,
• elektrische huishoudelijke toestellen,

audio en videoproducten (banden, cd’s, cdi’s, cd-rom’s) in hun hoedanigheid van onbewerkte
gegevensd rager,

• elektronische audio- en beeldapparaten,
• antennemateriaal,
• computers en computerrandapparatuur (hardware),
• elektronische muziekinstrumenten,
• producten op het gebied van telefonie,
• elektrische- en elektronische meet- en regelapparatuur,
• stofzuigers, magnetrons, was- en droogmachines e.d.

X.502.2 Groothandel in staal

De groothandel in staal, waaronder begrepen dient te worden de groothandel in:

• producten van staal, ongeacht van welke procédé en ongeacht van welke legering, bewerkt en onbewerkt,
zoals staven, proflelen, strippen, platen, bandstaal, draad, vormstukken, buizen, pijpen, hulpstukken en
appendages voor pijpen en buizen, non-ferro metalen en daaruit vervaardigde halifabrikaten,

• schroot, cv-installaties met toebehoren en kachels.

X.502.3 Groothandel in metaalwaren

De groothandel in metaalwaren, waaronder dient te worden begrepen de groothandel in:



• “grote ijzerwaren” (metaal- of staalconstructies),
- gereedschappen van staal en/of hout, tubber, en kunststof in elke afwerking en uitvoering,
• machines en hulpmiddelen voor onderhoudswerkplaatsen en garages,
• land- en tuinbouwgereedschappen,
• klelne ijzerwaren,
• persoonhijke beschermingsartikelen voor gehoor e.d.

X.502.4 Groothandel in huishoudelijke artikelen

De groothandel in huishoudelijke artikelen, waaronder dient te worden verstaan de groothandel in
artikelen, bestemd voor particulier huishoudelijk gebruik, zoals kookapparatuur, kook-, bak-, braad-, en
keukengerel, ongeacht het materiaal waarvan de artikelen zijn vervaardigd.

X.502.5 Groothandel in sanitaire artikelen

De groothandel in sanitaire artikelen, waaronder dient te worden verstaan de groothandel in artikelen, die
hoofdzakelijk of uitsluitend toepassing vinden in gebouwgebonden infrastructurele voorzieningen
(installatie) op het gebied van water aan- en afvoer), gas en riolering en hemelwaterafvoer.
Voorts artikelen ter samenstelling van bad-, douche-, bidet-, closet-, urinoircombinaties, geisers en
drukautomaten en dergelijke toestellen voor warmwatervoorziening.
Een en ander ongeacht welke grondstof bij de vervaardiging is aangewend.

X.502.6 Groothandel in auto’s

De groothandel in auto’s, waaronder tevens dient te worden begrepen de groothandel in:

• auto- onderdelen,
• auto- ultrustingen,
• vracht/bestelauto’s, zogenaamde specials,
• onderdelen voor vrachtwagens, aanverwante transportmiddelen zoals trailers, aanhangwagens en

containers,
• verbrandingsmotoren,
• alle overige motorvoertuigen met inbegrip van landbouwwerktuigen, mobiele bouwmachines en mobiele

kranen.

X.502.7 Groothandel in rijwielen en motorfietsen

De groothandel in rijwielen, al dan niet voorzien van een hulpmotor en aanverwante producten,
onderdelen en uitrustingen, alsmede de groothandel in motorfietsen, onderdelen en uitrustingen, zowel
nieuw als gebruikt.

X.502.8 Groothandel in bouwmaterialen

De groothandel in bouwmaterialen, waaronder moet worden verstaan:

• de groothandel in zogenaamde grove bouwmaterialen,
a afbouwmaterialen,
• bouwplaten,
• isolatiematerialen,
• bouwproducten van kunststof,
• bindmiddelen, mortels en morteltoeslagen, bouwrelevante chemische preparaten
a overige bouwgerelateerde materialen.

X.502.9 Groothandel in banden

Onder de groothandel in banden dient te worden begrepen:

a het bandenimpoft/groothandelsbedrijf, waaronder tevens moet worden verstaan de groothandel in en
import van wielen en/of velgen, binnenbanden, ventieten en overig toebehorend materiaal, aismede het



distribueren daarvan aan wederverkopers en/of (bedrijfsmatige) eindgebruikers (business-to-business
handel).
het bandenservicebedrijf, waaronder dient te worden begrepen het op voorraad houden en verkopen van
banden/wielen en toebehoren aan wederverkopers en/of (bedrijfsmatige) eindgebruikers. N.B.: met
ingang van 1 januari 2012 wordt Bijlage 1 van de Regeling Wfsv gewijzigd en wordt aan de omschrijving bij
sector 41. Groothandel I onder lid 3 toegevoegd: inclusief het bandenservicebedrijf (verkoop aan het
publiek)’. Dat betekent, dat het bandenservicebedrijf met ingang van 1 januari 2012 altijd onder de
werkingssfeer van sector 41. Groothandel I komt te vallen, ongeacht of er in hoofdzaak aan particulieren of
bedrijven wordt verkocht. Zie voor een uitgebreide beschrijving het hoofdstuk Bandenservicebedrijf”
het bandeninzamelingsbedrijf, waaronder dient te worden begrepen de inkoop, het op voorraad houden,
keuren, vervoeren, opslaan, verkopen, exporteren van gebruikte banden/wielen en toebehoren, alsmede
het doorleveren van deze producten aan recyclingdepots.

X.503 Sector 42. Groothandel II

In de sector groothandel II zijn ondergebracht alle overige groothandelsbedrijven, exciusief de groothandel
en grossiers in vlees en slachtafvallen (sector 16. Slagers overig) en de groothandel in hout (sector 8.
Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie).

Voorts zijn in deze sector ingedeeld:

• tussenpersonen ten behoeve van de handel,
• coöperatieve aan- en verkoopverenigingen,
• het fruitpachtersbedrijf,
• veilingen op het gebied van het land- en tuinbouwbedrijf,
• eiermijnen.



Groenten en fruitteelt

Documentgegevens
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Korte omschrijving

X.504 Omschrijving

Hier is bedoeld het gedeeltelijk door derden laten verzorgen van groenten en fruitteelt.

X.505 Maatschappelijke functie

Zo’n werkgever sluit jaarlijks met boeren een contract, waarin de boer zich verplicht een bepaald gewas op
zijn grond te verbouwen. Dc werkgever verplicht zich tot afname van het volgroeide gewas. Dc werkgever
levert het zaaigoed. Het zaaien geschiedt onder zijn toezicht door derden. Tevens wordt er onder zijn
toezicht geoogst d.m.v. oogstmachines die de werkgever in zijn bezit heeft. Gedurende de groei wordt het
gewas door de hoer verzorgd. Het risico van het mislukken Iigt bij de boer. Dc hoer krijgt afgerekend op
basis van hoeveelheid en kwaliteit.

Dc activiteiten van de werkgever vertonen naar hun aard de meeste overeenkomst met de onder punt 9
van sector 1. Agrarisch bedrijfvermelde loonondernemingen.

X.506 MAFcodes

00020 Groententeelt (sector 1);
00017 Fruitteelt (sector 1).

X.507 Brondocumenten



Grond boring
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Korte omschrijving

X.508 Omschrijving

Grondboring is het met behuip van een grondboorinstallatie maken van een rond gat tot op grote diepte in
de bodem voor het aanleggen van een put of warmte-opslagsysteem.

X.509 Maatschappelijke functie

Grondboringen, ook we) bronboringen genoemd, kunnen worden toegepast voor diverse doeleinden, zoals
het aanboren van waterbronnen, het maken van brandputten, het aanleggen van beregeningsbronnen,
eigen watervoorziening, aardwarmtesystemen, bodemonderzoek en het uitboren van funderingspalen.
Voordat het boorwerk plaatsvindt wordt een bodemanalyse opgesteld met betrekking tot de verwachte
waterkwaliteit en benodigde boordiepte. Dan wordt het gat geboord, waarbij eerst een stalen buis de
grond wordt ingebracht, waarna met zuig- of spuitboren het gat wordt gemaakt. Bij het spoel- of
spuitboren wordt in de buis water onder druk gespoten waardoor de grond onder in de buis samen met het
water omhoog spuit. Het water wordt uit een grote bij het te maken gat geplaatste stalen bak gepompt
terwiji het water met de grond in de bak terugstroomt. Door de buizen aan elkaar te koppelen kan tot op
grote diepte (tot Ca. 150 m) een gat gemaakt worden. Als de gewenste diepte bereikt is, wordt een
kunststof buis in de stalen buis geschoven en wordt de stalen buis omhoog getrokken. Afhankelijk van het
doe) worden nog verschil)ende andere boortechnieken toegepast. Grondboringsbedrijven houden zich vaak
ook bezig met bronbemaling. Zij worden genoemd in de Bijiage bij de Regeling Wfsv onder sector 3.
Bouwbedrijf.

Een uitzondering geldt voor bronboringsbedrijven, die in opdracht van boeren (natuurlijke) waterbronnen
aanleggen voor agrarische doeleinden, zoals het beregenen van de gewassen en landerijen, gebruik als
waswater voor asperges, prei e.d. en als drinkwater voor kippen en varkens. Deze bedrijven worden bij
wijze van assimilatie met het Ioonbedrijf ingedeeld bij sector 1. Agrarisch bedrijf. Als een onderneming een
grondboring uitvoert am geologisch onderzoek naar de bodemgesteldheid te kunnen uitvoeren, is de
maatschappelijke functie die van een geologisch onderzoekbureau. Zo’n onderneming ressorteert onder
sector 44. Zakelijke Dienstverlening II.

X.510 MAFcodes

00068 Grondboringsbedrijf (sector 3);
02133 Bronboringsbedrijf voor agrarische doeleinden (sector 1);
01995 Milieutechnisch en/of geologisch grondonderzoek (sector 44).

X.511 Brondocumenten

X.512 Gerelateerde onderwerpen

B ron bern a Ii ng.
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X.513 Omschrijving

De begrippen grondreiniging en bodemsanering worden niet genoemd in de bijlage van de Regeling Wfsv.
De vraag was bij welke sector bedrijven die zich hiermee bezighouden ingedeeld moeten worden.

X.514 Maatschappelijke functie

Grondreinigingsbedrijven passen verschillende technieken toe om verontreinigde grond schoon te maken
en verdere verspreiding van verontreiniging tegen te gaan. Grondreiniging/bodemsanering wordt ook wel
grondrecycling, milieutechniek of ecotechniek genoemd.

Er is sprake van een relatief nieuwe bedrijfstak._In 1980 werd Nederland voor het eerst geconfronteerd met
een ernstig geval van bodemverontreiniging. Ibleeki gebouwd te zijn op een
terrein, dat bouwrijp’ was gemaakt door het storten van bouw- en sloopresten vermengd met chemisch
afval. Dit leidde tot de eerste grote saneringsoperatie, waarbij 150.000 ton verontreinigde grond werd
afgegraven en vervoerd naar del len daar verbrand. Later werd op veel
plaatsen bodemvervuiling vastgesteld en in kaart gebracht.

Sindsdien werden nieuwe bodemsaneringsprocessen ontwikkeld. Dc meest bekende zijn:

• thermische reiniging, waarbij de verontreinigingen worden verbrand;
• natte reiniging, waarbij de verontreinigingen door middel van spoelen, scheiden en wassen worden

verzameld;
• biologische reiniging, waarbij de vervuilde grond ter plaatse wordt bewerkt met micro-organismen, die de

verontreinigingen afbreken. De gereinfgde grond wordt opgeslagen, teruggestort of weer in omloop
gebracht bij de aanleg van wegen, recreatiegebieden e.d.

De maatschappelijke functie van grondreinigings-/bodemsaneringsbedrijven wordt bepaald door zowel het
na bewerking achterlaten van een aan de milieu-eisen voldoende bodem als het vernietigen van de
verwijderde verontreinigingen op een uit milieu-oogpunt acceptabele wijze. Ongeacht de daarbij
toegepaste technieken en ongeacht de vraag of ter plaatse tot vernietiging van de verontreinigingen wordt
overgegaan of na afgraving en vervoer naar een speciaal daarvoor ingerichte locatie, is er sprake van een
bedrijfstak, die geen directe verwantschap vertoont met reeds in de bijiage van de Regeling Wfsv vermelde
takken van bedrijf of beroep. Op grond daarvan werd besloten tot indeling van deze categorie werkgevers
bijsector 55. Overige takken van bedrijf en beroep.

X.515 MAFcodes

01657 Bodemsanering (sector 55);
01662 Grondreiniging (sector 55).

X.516 Brondocumenten



Groothandel in hout
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X.517 Omschrijving

In de bijiage van de Regeling Wfsv wordt onder sector 8 onder meer de groothandel in hout genoemd.
Onder sector 42. Groothandel II staat vermeld onder 1.: “Overige groothandel (exciusief

groothandel in bout)’.

X.518 Maatschappelijke functie

Vroeger ressorteerde de groothandel in hout onder de werkingssfeer van de BV voor Bank- en
Verzekeringswezen, Groothandel en Vrije Beroepen (BV Banken). Houtzagerijen- en schaverijen vielen
onder de BV voor de Hout- en Meubelindustrie. Al in 1954 werd de bijlage van de Indelingsregeling (nu
Regeling Wfsv) op verzoek van de werkgevers- en werknemersorganisaties in de hout(groot)handel
gewijzigd. De groothandel in hout werd toen ondergebracht bij de BV voor de Hout- en Meubelindustrie en
Groothandel in flout fBV Hout). Als argumenten voor die wijziging werden de volgende punten aangevoerd:

• de groothandel in hout beschikt normaliter over opslagterreinen voor het hout;
• op die opslagterreinen zijn in het algemeen houtzagerijen- en schaverijen aanwezig;
• de groothandel in hout, de zagerijen en de schaverijen vormen economisch en sociaal een eenheid, zij zijn

georganiseerd in dezelfde organisaties.

De economische en sociale binding tussen de groothandel in hout aan de ene kant en de houtzagerijen en
schaverijen aan de andere kant vormde dus de belangrijkste reden voor deze wijziging van de bijiage van de
I ndelingsregeling.

X.519 Groothandelaren, die het hout niet opslaan, bewerken en transporteren.

In 1983 werd aan de Sociale Verzekeringsraad (SVr) een kwestie voorgelegd met betrekking tot de indeling
van een werkgever die zich bezighoudt met de handel in triplex volgens het Amerikaanse “Brooker”
systeem. Dit betekent, dat hij geen voorraden houdt. De onderneming koopt en verkoopt triplex op
termijn, men ziet het hout nooit en heeft daarmee verder ook geen bemoeienis. De vraag was of deze
werkgever bij wijze van assimilatie met de tussenhandelaren bij de BV Banken ingedeeld moest worden of
bij wijze van assimilatie met de groothandel in hout bij de BV Hout.

Uit een daarop door de SVr ingesteld onderzoek bleek, dat naast de bovenbeschreven groothandels in bout
in 1954 bij de BV Hout ook houthandelaren werden ingeschreven, die alleen administratief en commercieel
personeel in dienst hadden, zeif geen voorraad hielden en zich niet bezighielden met bet opslaan,
bewerken of transporteren van bet bout. Verder werden ook importeurs van hout bij de BV Hout
ingeschreven. Deze beschikken weliswaar meestal wel over opslagruimte, omdat zij niet al bet bout meteen
kunnen doorverkopen, maar zij houden zich niet bezig met bet bewerken (zagen/schaven) van hout.
Bovendien kwam uit bet onderzoek naar voren, dat binnen de groothandel in bout de zogenaamde lijfelijke
bewerking van bout op de achtergrond is geraakt en de werfarbeider, belast met machinale bewerkingen,
zeldzamer is geworden. Het meeste zachthout en hardhout komt namelijk reeds gezaagd aan uit het
buitenland of wordt ongezaagd frond) doorverkocht. Houten plaatmateriaal, zoals triplex, houtvezelplaat
(board), spaander- en meubelplaat wordt betrokken van buitenlandse fabrikanten. Het bout komt bet hele
jaar door per schip, trein of vrachtauto aan en is meestal al op maat gezaagd en ingepakt in containers of
kratten.



Op grond hiervan heeft de SVr nader besloten, dat - ook op historische gronden - de BV Hout ten aanzien

van de groothandelaren in en importeurs van hout of plaatwerk van hout (triplex, houtvezelplaat,

spaander- en meubelplaat), die uitsluitend administratief en/of commercieel personeel in dienst hebben,

bevoegd is te achten en dat deze categorie werkgevers dus onder de noemer “groothandel in hout” valt.

Met betrekking tot de werkgever, die handel drijft in triplex volgens het Amerikaanse “Brooker”-systeem

werd vastgesteld, dat deze werkgever in het maatschappelijk verkeer dezelfde functie vervult als

importeurs van hout en houtproducten en dat alleen de wijze waarop de handel wordt bedreven een

andere is. Daarom werd ook deze werkgever aangesloten verklaard bi7 de BV Hout.

X.519.1 Definitie “bout” in groothandel in bout.

Gelet op de bijlage bij de lndelingsregeling, de eerste wijziging daarin per ijanuari 1954, de overwegingen

van de SVr in 1984 om ook de houtimporteurs tot de groothandel in hout te rekenen en de bestaande

jurisprudentie dient onder “hout”, zoals vermeld bij groothandel in hout, te worden verstaan: hout in enge

zin = alleen de materialen (grondstoffen en halifabrikaten) waaronder tevens te verstaan plaatmaterialen

indien sprake is van een houtachtig product, zoals triplex. Hieruit volgt dat alles wat een voortbrengsel uit

hout is, zoals kasten, deuren, tafels etc., zonder meer niet tot de groothandel in hout is te rekenen.

X.520 Houtvervangende producten

Houtvervangende producten vallen ook niet onder de noemer “hout”, zoals bedoeld bij groothandel in

hout. Zo werd b.v. een werkgever, waarvan de bedrijfsuitoefening in de loop van de jaren was gewijzigd

van groothandel in hout en houten plaatmateriaal naar groothandel ml
heringedeeld van sector 8. Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie naar

00146 Groothandel in hout (sector 8).

X.521 MAFcodes

X.522 Erondocumenten



Groothandel in openhaardhout
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X.523 Omschrijving

De vraag was of een werkgever die hout ‘op stam” koopt en dit na verwerking tot biokken ais
openhaardhout verkoopt aan wederverkopers als groothandeiaar in hout is aangesioten bij sector 8.
Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie of ais bosbouwbedrijf bij sector 1.
Agrarisch bed rijf.

X.524 Maatschappelijke functie

De werkzaamheden bestaan doorgaans uit de bezichtiging van bospercelen, waarin bomen, die moeten
worden gekapt, zijn gemerkt. Vervoigens vindt inschrijving plaats bij te houden houtverkopen om een
koopovereenkomst met bijbehorende voorwaarden te bemachtigen. Deze voorwaarden vermelden het
tijdstip waarop uiterlijk het hout moet zijn geruimd en de wijze waarop het hout moet worden gekapt,
weggesleept en afgevoerd. Zo mag bijv. de biijvende opstand tUe “toekomstbomen”) niet beschadigd
worden. Takhout, afkomstig van de veiling, dient uit greppels en sloten verwijderd te worden. Het bij- of
onderhouden van bossen wordt niet tot de functie gerekend. Dat iaat men aan de vakman over.
Nadat door middel van een motorzaag partijen van bomen worden gekapt, door de werkgever zeif of door
derden, worden de stammen afgekort tot 2 of 3 meter en vervoigens vervoerd naar bet opslagterrein van
de ondernemer. De werkgever verwerkt vervolgens de voorraad met gebruikmaking van een
gecombineerde zaag-kioofmachine tot openhaardhout en levert dit, al dan niet in zakken verpakt, aan
wederverkopers, zoals tuincentra en supermarkten. Zijn inkomsten verkrijgt de werkgever uitsluitend uit de
opbrengsten van zijn handel in haardhout. Dat koopt hij op stam en per m3 (= ton).

Er kan niet worden gesproken van een onderneming, die zich bezighoudt met bosbouw in de eigeniijke zin.
Hiermee zijn bedoeld de werkzaamheden van het aanpianten en onderhouden (waaronder het uitdunnen)
van bossen en bospercelen. Er is daarom sprake van een werkgever die bepaaide technische
werkzaamheden (zoals het kappen van de bomen, het afvoeren van de gekapte bomen, de verwerking tot
openhaardhout) vooraf moet verrichten om zijn handeisfunctie te kunnen uitoefenen.
Gelet op deze handeisfunctie vindt indeling plaats bij de sector 8. Groothandel in hout, zagerijen,
schaverijen en houtbereidingsindustrie.

X.525 MAFcodes

01768 Groothandel in openhaardhout (sector 8).

X.526 Erondocumenten
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X.527 Omschrijving

Haartransplantatieklinieken warden niet met name genoemd in de bijiage bij de Regeling Wfsv. In verband
daarmee moest warden besloten of dit soort ondernemingen zijn aangesloten bij sector 17. Detailhandel
en ambachten (bij wijze van assimilatie met het schoonheidsinstituut) of als paramedisch bedrijf bij sector
35. Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen.

X.528 Maatschappelijke functie

In een haartransplantatiekliniek worden door een chirurg, geassisteerd door verpleegkundigen, poliklinisch
haartransplantaties uitgevoerd. Gewoonlijk gaat het am een cosmetische correctie zonder medische
indicatie. Voor de sectorindehng is het niet van belang of de haartransplantaties al dan niet op medische
indicatie plaatsvinden. Dit is slechts van belang voor de vraag of de kosten voor vergoeding door
zorgverzekeraar in aanmerking komen. Wel van betekenis zijn de werkzaamheden welke binnen de kliniek
warden verricht. Het gaat hier am medische ingrepen, waartoe uitsluitend bepaalde medici bevoegd zijn en
die eveneens worden verricht in ziekenhuizen door plastische chirurgen. Hoewel een haartransplantatie tot
een cosmetisch/esthetisch resultaat fkan) leiden, gaat een vergelijking met een tot sector 17. Detailhandel
en ambachten behorend schoonheidsinstituut daarom niet op. Evenmin is er sprake van een paramedisch
beroep of bedrijf. Tot de paramedische beroeperi worden onder meer gerekend: fysiotherapeuten,
logopedisten en diëtisten.

Gezien het bovenstaande werd besloten, dat haartransplantatieklinieken bij wijze van assimilatie met de in
ziekenhuizen uitgeoefende plastische chirurgie ressorteren onder de werkingssfeer van sector 35.
Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen.

X.529 MAFcodes

00995 Haartransplantatie (sector 35).

X.530 Brondocumenten



Handelsondernemingen

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-118 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intra net flee

Korte omschrijving

Met de circulaire van 25 mel 1955, nr. 19771 heeft de voormalige SVr de toenmalige uitvoeringsorganen
onder meer in kennis gesteld van het standpunt m.b.t. de indeling van handelsondernemingen.

X.531 Uitvloeisel van productiewerkzaamheden

De handelsfunctie speelt door het gehele bedrijfsleven; ook de productiebedrijven dienen immers hun
producten afte zetten. Deze handelswerkzaamheden zijn echter een uitvloeisel van de
productiewerkzaamheden. De productie is hier dus primair. Deze ondernemingen behoren te worden
ingedeeld bij de sector, die voor deze productie bevoegd is.

X.532 Zuivere handelsondernemingen

Dit soort handelsondernemingen houdt zich alleen bezig met de handelsfunctie. Zi] verrichten in het geheel
geen technische werkzaamheden. Deze ondernemingen dienen te zijn aangesloten bij de sector waaronder
de desbetreffende tak van handel ressorteert.

X.533 Tussenvormen

Tussen zuivere handelsbedrijven enerzijds en de productiebedrijven anderzijds zijn zeer veel tussenvormen
denkbaar, waarbij tegelijkertijd zowel handelswerkzaamheden als technische werkzaamheden worden
verricht. Deze tussenvormen kunnen handelsondernemingen zijn die bepaalde technische werkzaamheden
noodzakelijk dienen te verrichten, willen zij tie handeisfunctie kunnen uitoefenen.

X.534 Voorbeelden

X.534.1 Voorbeeld 1

Groothandelsondernemingen in fruit, aardappelen, net, biezen enz. die fruit op stam en aardappels, net en
biezen op het veld kopen en allenlel werkzaamheden dienen te vernichten, zoals plukken, afscheiden van
het product van de bodem, sorteren enz. voordat zij de producten kunnen verhandelen. Dit zijn geen teelt
of productiebedrijven. Genoemde werkzaamheden kunnen tot de handel gerekend worden.

X.534.2 Voorbeeld 2

Handelsondernemingen, waarvan de handelsfunctie noodzakelijk inhoudt een binding van de clienten door
het venlenen van service gedurende de garantieperiode van de geleverde producten. Ic denken valt hier
aan de vele handelsondernemingen die allerlel soorten machines leveren, deze zelf plaatsen of installeren
enz. Als al deze werkzaamheden betrekking hebben op zelf geleverde machines en uitgeoefend worden
gedurende de garantieperiode, kunnen zij tot de handel gerekend worden.

Attentie.

• Als bovengenoemde onderneming zich ook bezighoudt met het verrichten van reparatiewerkzaamheden
aan producten die zij niet zeif geleverd hebben of buiten de garantieperiode dan is er sprake van een
samengestelde onderneming:

• 1. handelsgedeelte inclusief bijbehorende service
• 2. reparatiegedeelte

Loonsom is dan bepalend voor de indeling.

X.534.3 Voorbeeld 3



Werkgever houdt zich bezig met bet aankopen van bout op stam per m3/ton uit bospercelen met het
uitdrukkelijke doel dit uiteindelijk, na verwerking tot bokken openhaardhout, te verkopen aan
wederverkopers. Werkgever kapte de partij bomen zeif, waarna de afgekorte stammen tot haardhout
werden verwerkt. De inkomsten werden gehaald uit de verkoop van het hout.
De voormalige SVr besliste dat de werkgever als groothandelaar in hout, terecht was aangesloten bij de
toenmalige BV Hout, thans sector 8. Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en
houtbereidingsindustrie.
Daarbij werd overwogen dat de bedrijfsuitoefening van werkgever overeenkwam met die van de in de
hiervoor gememoreerde uitvoeringscirculaire van 25 mei 1955, nr. 19771, genoemde groothandels
ondernemingen in fruit, aardappels, net e.d., die noodzakelijk bepaalde voorbereidende werkzaamheden
dienen te verrichten voordat zij hun handeisfunctie kunnen uitoefenen. Uiteraard geldt, net als in elke
andere indelingskwestie, dat iedere situatie afzonderlijk beoordeeld moet worden.



Ha ndelsondernemingen

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-119 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet flee

Korte omschrijving

X.535 Afbakening Groothandel en Detailhandel

o msch rijving

Omtrent de indeling van handelsondernemingen die zich bezighouden met het leveren van goederen aan
bedrijfsmatige kopers al dan niet in combinatie met de levering aan wederverkopers en/of particulieren
heeft de commissie lndelingszaken van de toenmatige Sociale Verzekeringsraad in 1987 nadere richtlijnen
opgesteld. Deze richtlijnen worden ook wel aangeduid als het ‘pleegcriterium handel’.

Aangepast aan de huidige sectoren, luidt dit als volgt:

• De leverancier aan bedrijfsmatige kopers ressorteeft onder de werkingssfeer van één van de
groothandeissectoren (sector 41. Groothandel I of sector 42. Groothandel II) indien de particulier zich de
door die leverancier verkochte goederen niet pleegt aan te schaffen.

• De leverancier aan bedrijfsmatige kopers ressofteert onder de werkingssfeer van één van de
groothandeissectoren (sector 41. Groothandel I of sector 42. Groothandel II) indien de particulier zich de
door die leverancier verkochte goederen wél pleegt aan te schaffen maar niet in dezelfde vorm en/of
hoeveelheid als waarin de goederen door die betreffende leverancier aan bedrijfsmatige kopers wordt
geleverd.

• De leverancier aan bedrijfsmatige kopers ressorteert onder de werkingssfeer van één van de
detailhandelssectoren (sector 17. Detailhandel en ambachten of sector 19. Grootwinkelbedrijf) indien de
particulier zich de door die leverancier verkochte goederen aanschaft in dezetfde vorm, omvang en/of
hoeveelheid als waatin de bedrijfsmatige kopers bi] hem die goederen kopen.

• In die gevallen waarin zowel verkoop aan bedrijfsmatige kopers plaatsvindt die tot de groothandel
gerekend dient te worden als verkoop die tot de detailhandel gerekend dient te worden is er sprake van
een samengestelde onderneming waarbij de grootste premieloonsom bepalend is voor de sectorindeling.

• Brondocumenten



Hekwerkenmontage

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5
Onderdeelnummer 1.00.00-120 Versiedatum 11-01-2012
Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.536 Omschrijving

Het leveren en plaatsen van metalen hekwerken, zoals gaashekken, spijlhekken, rasterwerken, rolpoorten,
sierhekken, afrasteringen, wildrasters- en roosters, dranghekken en slagbomen.

X.537 Maatschappelijke functie

De werkzaamheden verbonden aan de montage bestaan uit de voorbereidende grondwerken (het graven
van sleuven, het boren van gaten, het leggen van funderingen, het plaatsen van betonvoeten voor de
verankering van de staanders), het opstellen en afwerken van het hek-of rasterwerk (koppelen, spannen)
en het afsluitende grondwerk, zoals het egaliseren van de grond en eventueel het herstellen van de
bestrating.

Hoewel de voorbereidende en afsluitende grondwerken op zich ressorteren onder de werkingssfeer van
sector 3. Bouwbedrijf, kunnen deze activiteiten niet los worden gezien van de functie die de werkgever in
het maatschappelijk verkeer heeft, namelijk een montagebedrijf van metalen hekwerken. Er is sprake van
het be- en verwerken van metalen zoals genoemd in de bijlage bij de Regeling Wfsv bij sector 10.
Metaalindustrie en sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken. Afhankelijk van het 1200-
arbeidsurencrfterium valt de montage van hekwerken onder één van deze sectoren.

X.538 MAFcodes

01775 Hekwerkenmontage ( 1200 arbeidsuren per week, sector 10);
01789 Hekwerkenmontage f< 1200 arbeidsuren per week, sector 12).

X.539 Brondocumenten

X.540 Gerelateerde onderwerpen

. Balkonhekkenmontage; Metaalsectoren.



Honden, africhten/opleiden van

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-121 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voot intranet nee

Korte omschrijving

X.541 Omschrijving

Het africhten en opleiden van honden voor het opsporen van drugs en het verrichten van reddingswerk
wordt niet genoemd in de bijiage van de Regeling Wfsv.

X.542 Maatschappelijke functie

Het maakt hierbij niet uit of de honden eigendom van de werkgever zijn met het doel de honden na de
opleiding te verkopen of dat honden van derden worden opgeleid en getraind. De kerniunctie van de
werkgever is het africhten van honden.

Deze activiteiten zijn niet verwant aan en kunnen niet geacht worden te behoren tot de wel genoemde
takken van bedrijf of beroep in de Regeling Wfsv zodat inde)ing bij sector 55. Overige takken van bedrijf en
beroep is aangewezen.

X.543 MAFcodes

01930 Het africhten/opleiden van honden (drugs, reddingswerk, sector 55).

X.544 Brondocumenten

X.545 Gerelateerde onderwerpen

• Blindengeleidehonden, africhten van; Paarden (manege, draaf- en renstallen etc.); Dieren, houden en
fokken van -.



H out r e I n i g I n g sb e d riji

Documentgegevens
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Alleen voor intra net nee

Korte omschrijving

X.546 Omschrijving

Het reinigen van in hoofdzaak houten voorwerpen door middel van onderdompeling in een chemisch bad
waardoor aBe verf, vernis, politoer, was en andere deklagen worden verwijderd.

X.547 Maatschappelijke functie

Het houtreinigingsbedrijf wordt niet genoemd in de bijlage van de Regeling Wfsv. De gebruikte chemicalie
is van een zodanige samenstetling dat fineer en lijmverbindingen niet worden aangetast. Na het dompelen
wordt het voorwerp (stoel, tafel, kast, deur, luik enz.) onder druk met water schoon gespoten en
vervolgens te drogen gezet. Werkgever verwijdert slechts de op het hout aangebrachte laag, zodat dit de
natuurlijke staat herkrijgt. Het opnieuw verven, lakken, beitsen, politoeren enz. moet de opdrachtgever
indien gewenst zeif (laten) verrichten.

De vraag was of deze bedrijfsuitoefening tot één van de ‘houtsectoren” gerekend zou kunnen worden.
Weliswaar worden door de werkgever hoofdzakelijk houten voorwerpen behandeld, maar in
indelingstechnische zin is de aard of substantie van het te behandelen voorwerp niet bepalend. Er is ook
geen sprake van werkzaamheden zoals in het schildersbedrijf. De werkzaamheden zoals werkgever die
uitvoert treft men in die bedrijfstak niet aan en het eigenlijke schilderwerk komt niet aan de orde. Het kan
zijn dat bepaalde schildersbedrijven ook wel hout reinigen met chemicalien, maar dan in de regel als
onderdeel van een karwei.

Werkgever kan ook niet worden aangemerkt als schoonmaakbedrijf f= sector 1$. Reiniging) of als chemisch
bedrijf (= sector 49. Chemische industrie). Onder sector 12 ressorteren een heel ander soort bedrijven
(schoonmaken van ruimten, glazenwassersbedrijven, gevelreinigings-bedrijven e.d.). Een indeling bij sector
49 is ook onjuist omdat de procesgang in de eigenlijke chemische industrie wezenlijk anders is en niet met
de activiteiten van deze werkgever is te vergelijken. Onder sector 49 valt onder meer “de chemische
wasserij en ververij (voor zover niet verbonden aan een textielbedrijf)”, hetgeen er at op duidt dat dit
beperkt moet worden gezien tot het chemisch behandelen van textiel.

Besloten is, dat het houtreinigingsbedrijf behoort tot de categorie van bedrijven welke niet verwant zijn
aan of geacht kunnen worden te behoren tot de in de bijiage van de Regeling Wfsv vermelde
bedrijfstakken. Op grond hiervan werd werkgever ingedeeld bij sector 55. Overige takken van bedrijf en
be roe p.

X.548 MAFcodes

01931 Houtreinigingsbedrijf (sector 55).

X.549 Brondocumenten



H uispersoneel

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-123 Versiedatum 1 1-01-2012

Alleen voor intra net nee

Korte omschrijving

X.550 Omschrijving

Het begrip “huispersoneel” omvat de categorie werknemers die in dienstbetrekking staat tot een natuurlijk
persoon, en die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend huishoudelijke of persoonlijke diensten (buy. het
onderhouden van de privé-tuin) verricht.

X.551 Maatschappelijke functie

Huispersoneel in dienst van een persoon die geen zelfstandig bedrijf of beroep uitoefent, is per definitie bij
sector 17. Detailhandel en ambachten verzekerd. Oefent de natuurlijke persoon een bedrijf of beroep uit,
maar is er geen bedrijfspersoneel in dienst en werkt het huispersoneel uitsluitend in de huishouding, dan is
er sprake van verzekering bij sector 17. Detailhande) en ambachten.

Werkt het huispersoneel ook gedeeltelijk - hoe gering ook - voor de onderneming van een eenmanszaak of
commanditaire vennootschap met maar één beherend vennoot (beherend vennoot is officieel als
werkgever aansprakelijk) dan volgt indeling bij de sector waar het bedrijfthuishoort. Ingeval het bedrijf dus
personeel in dienst heeft, volgt het huispersoneel het bedrijfspersoneel en wordt er ingedeeld bij de sector,
waaronder het bedrijf op grond van de verrichte werkzaamheden ressorteert.

Ook als twee of meer natuurlijke personen fzoats bij firma of maatschap) gezamenlijk als werkgever
optreden, kan de kwestie met huispersoneel spelen. Het onderstaande geldt eveneens bij rechtspersonen.
Heeft bijvoorbeeld één van de firmanten huispersoneel in dienst, dat uitsluitend ten behoeve van zIjn
huishouding werkt, dan moet deze firmant zich voor de verzekering van zijn huispersoneel wenden tot
sector 17. Detailhandel en ambachten. Verricht een lid van het huispersoneel werkzaamheden t.b.v. de
firma, en is hij of zij daarnaast in dienst van één van de firmanten (prive), dan zal deze firmant zich bij
sector 17. Detailhandel en ambachten moeten aanmelden voor de verzekering van zijn huispersoneel.

X.552 MAFcodes

00650 Huishoudelijk personeel, uitsluitend in de privé-huishouding (sector 17).



H u isv u 110 p ha a I d i en ste n

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-124 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.553 Omschrijving

Het ophalen van huisvuil bij particulieren.

X.554 Maatschappelijke functie

Dc werkgever, die zich bezighoudt met vuilinzameling hij particulieren is aangesloten bij sector 32. Overig
goederenvervoerte land en in de Iucht.
In het verleden werden dergelijke bedrijven aangemerkt als specifiek reinigingsbedrijf.
De nadruk ligt echter veeleer op het vervoeren dan op het reinigen.
Het reinigen (verzamelen van vuil) heeft reeds door de particulier plaatsgevonden, waarna de
huisvuilophaaldienst een en ander wegbrengt.

X.555 MAFcodes

01820 Huisvuilophaaldienst (sector 32).

X.556 Brondocumenten



Impresariaten / Theaterbureaus

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-125 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Kofte omschrijving

X.557 Omschrijving

Met betrekking tot de indeling van impresariaten en theaterbureaus zijn een aantal criteria vastgesteld:

X.558 Maatschappelijke functie

• Indien een theaterbureau of impresariaat uitsluitend het contact tussen de musicus/artiest en de
opdrachtgever tot stand brengt en daarvoor een vergoeding ontvangt, dan wordt dat theaterbureau of
impresariaat aangemerkt als bemiddelingsbureau en als zodanig aangesloten bi] sector 17. Detailhandel en
a mba ch ten;

• Indien een theaterbureau of impresariaat zeif het loon of de gage aan de musicus/artiest uitbetaalt en
feitelijk op die manier het werkgevers-schap (tijdelijk) op zich neemt, dan wordt dat theaterbureau of
impresariaat functioneel een culturele instelling en als zodanig aangesloten bij de sector 54. Culturele
instellingen;

• Indien een theaterbureau of impresariaat enerzijds als een hiervoor onder 1 genoemd bemiddelingsbureau
en anderzijds als een hiervoor onder 2 genoemde culturele instelling optreedt, dan is voor de aanwijzing
van de van rechtswege bevoegde sector bepalend voor welke activiteit in de regel het grootste bedrag aan
loon wordt of vermoedelijk zal worden betaald binnen de onderneming.

• Als een artiest niet door een theaterbureau of impresariaat wordt betaald, maar b.v. door een particulier,
horecabedrijf, personeelsvereniging e.d. geldt het volgende:

• Indeling in een sector kan in de regel plaatsvinden op basis van de maatschappelijke functie van de
inhoudingsplichtige (theaterbureau, horecagelegenheid, personeelsvereniging). Als het bestaan van een
maatschappelijke functie van de inhoudingsplichtige niet kan worden vastgesteld moet worden ingedeeld
naar de functie van degene(n) waarvoor de inhoudingsplichtige de inhoudingen en afdrachten verricht.
Doorgaans zijn dat functies die onder de culturele sector vallen (artiesten, theater-, dans-, opera-,
toneelgezelschappen e.d.).

X.559 MAFcodes

00657 lmpresariaat (sector 17);

01638 lmpresariaat (in dienst hebben van artiesten, sector 54);
01650 Theaterbureau (in dienst hebben van artiesten, sector 54);
02212 Eenmalige verloning van artiesten (sector 54).

X.560 Erondocumenten

X.561 Gerelateerde onderwerpen

lnhoudingsplichtigen t.b.v. optredende artiesten.



Inlijsten
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Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.562 Omschrijving

Het in opdracht van derden (hotels, interieurzaken, bedrijfsfotografen, professionele kunstenaars, galeries,
kunsthandels en postershops) inlijsten van tekeningen, schilderijen, spiegels en andere kunstobjecten.

X.563 Maatschappelijke functie

Om aan de wensen van de opdrachtgevers tegemoet te kunnen komen heeft de werkgever een grote
hoeveelheid (in diversiteit) houten en aluminium sierlijsten in voorraad. Deze worden ingekocht op
standaard maat van 3 meter bij lijstenmakerijen/lijstenfabrieken. Daarnaast heeft de werkgever de
beschikking over een voorraad die bestaat ult glas, platen karton in diverse kleuren (beide in standaard
maat; worden door werkgever zelf op maat gesneden), perspex en spiegels (wel in diverse maten
ingekocht).

Met betrekking tot de indeling is overwogen, dat de werkgever niet kan worden gezien als een
lijstenmakerij/lijstenfabriek, waarvan de activiteiten van rechtswege ressorteren onder sector 7. Meubel
en orgelbouwindustrie. De bedrijvigheid van de werkgever kan in de ambachtelijke sfeer geplaatst worden
omdat ergeen ondernemingen zijn die deze werkzaamheden in industriële massaproductie uitvoeren. Op
grond van de vermelding bij sector 17. Detallhandel en ambachten, onder punt B Ambachten, die geen
grootindustrie naast zich vinden”, is besloten de werkgever in te delen bij de sector 17. Detailhandel en
ambachten.

X.564 MAFcodes

00691 Detailhandel in lijsten annex lijstenmakerij (sector 17).

X.565 Brondocumenten



Inregelbedrijf (Iucht- I waterbehandeling)

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-127 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.566 Omschrijving

Het inregelen van lucht- en waterbehandelingssystemen.

X.567 Maatschappelijke functie

Deze bedrijfsactiviteit betreft het door middel van metingen en versiaglegging inzicht geven in de feitelijke
werking van vooral grote lucht- en waterbehandelingssystemen in fabrieken, kantoren, ziekenhuizen e.d.
Het ontstaan van deze activiteit als zelfstandige gespecialiseerde branche is het gevoig van het inzicht, dat
het verzorgen van een goede ventilatie, verwarming en koeling niet alleen wordt bepaald door de kwaliteit
van de installatie zeif. Vooral de wijze van verd&ing van de luchtsnelheden in de kokers van de
ventilatiesystemen en de wijze van doorstroming van het water in de waterbehandelingssystemen bepalen
de kwaliteit van de installatie.

Het inreg&bedrijf meet volume, hoeveelheid, weerstandscoefficient en sneiheid van gas, Iucht of water in
de installaties, ventilatoren, roosters e.d.
De metingen worden door het inregelbedrijfvastgelegd in een rapport. In dat rapport wordt, in geval van
gemeten afwijkingen, aangegeven wat de oorzaken zijn en worden aanbevelingen verstrekt ten behoeve
van de opdrachtgevers om verbeteringen aan te brengen aan de installaties. Het inregelbedrijfverandert
zeif niets aan de betreffende systemen.

Het inregelbedrijf zoals hiervoor omschreven wordt niet genoemd in de bijiage bij de Regeling Wfsv.
Daarom is besloten dat deze functie geassimileerd kan worden met de ingenieurs- en architectenbureaus,
behorende tot sector 44.Zakelijke Dienstverlening II.

X.568 MAFcodes

01281 Inregelbedrijf flucht-/waterbehandeling, sector 44).

X.569 Brondocumenten



Interleurbouw- en betimmering

Documentgegevens
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Onderdeelnummer 1.00.00-128 Versiedatum 11-01-2012
Afleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.570 Omschrijving

Het plaatsen en monteren van houten interieurs (wanden, balies, kasten, stellingen e.d.) in opdracht van
bedrijven (b.v. winkels en horecagelegenheden) en in opdracht van particulieren.

X.571 Maatschappelijke functie

Een interieurbouw- of betimmeringsbedrijf houdt zich in opdracht van derden (zowel bedrijven als
particulieren) bezig met het plaatsen en monteren op locatie van houten interieurs, zoals meubelen,
keukens, kasten, babes, wanden, rekken, stellingen e.d. De meubelstukken worden gewoonlijk kant en klaar
op maat of als halffabrikaat door de meub&producent ter plekke aangeleverd en hoeven alleen nog
gepaatst te worden. Interieurbetimmeringsbedrijven verrichten geen hak- en breek-werkzaamheden of
installatiewerkzaamheden en ressorteren van rechtswege onder sector 7. Meubel- en orgelbouwindustrie.
Indeling bij deze sector vindt ook plaats, als de onderneming zich bezighoudt met het in de eigen
werkplaats zeif (machinaal) vervaardigen van interieurs en meubels. Het ter plekke stellen van de in de
werkplaats vervaardigde producten wordt dan beschouwd als uitvloeisel van de productieactiviteiten.

Indeling bij sector 3. Bouwbedrijfvindt plaats als het timmerwerk geheel of nagenoeg geheel op de
(bouw)Iocatie wordt vervaardigd. Er is dan sprake van een interieurbouwbedrijf. Het benodigde hout en
plaatmateriaal wordt door de opdrachtgever op de (bouw)Iocatie in standaardmaten aangeleverd, waarna
het interieurbouwbedrijf het zaag- en timmerwerk gehee of nagenoeg geheel ter plekke uitvoert. Als een
interieurbouwbedrijf over een eigen werkplaats beschikt, dient deze alleen als ondersteuning van de
werkzaamheden op locatie, de diverse houtbewerkingen worden niet verricht op de plaats waar de
onderneming is gevestigd.

X.572 MAFcodes

02134 Interieu rbouwbedrijf (sector 3);
0201$ lnterieurbetimmering (sector 7).

X.573 Brondocumenten



Internet

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-129 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet flee

Kofte omschrijving

X.574 Omschrijving

Tegenwoordig speelt een groot deel van het maatschappelijk even zich af via of met behuip van internet
en worden we geconfronteerd met werkgevers die hun maatschappelijke functie op of door middel van het
internet uitoefenen. Door internet ontstaan er ook activiteiten en bedrijfsuitoefeningen, die voorheen nog
niet of niet in die vorm bestonden en als zodanig niet genoemd worden in de bijiage bij de Regeling Wfsv.
De werkgevers, die op internet actief zijn, kunnen gIobaa worden onderscheiden in twee groepen:

Wetkgevers, die hun bedrijf zoals voorheen uitoefenen, maar hun diensten daarnaast ook online aanbieden
of ondersteunen via een website, app’s of Facebook e.d., of die hun diensten nog uitsluitend online
aanbieden.
Deze werkgevets worden ingedeeld volgens de gebruikelijke regels, namelijk bij die sector waarbij hun
functie met name in de bijlage bij de Regeling Wfsv wordt genoemd of waarmee geassimileerd kan worden.
Wordt de functie niet genoemd en kan er ook niet geassimileerd worden, dan vindt indeling plaats bij
sector 55. Overige takken van bedrijf en beroep, onder punt 6: Overige niet genoemde groepen, welke niet
verwant zijn aan de in de andere onderdelen vermelde takken van bedrijf en beroep.

• Werkgevers, die voor hun bedrijfsuitoefening afhankelijk zijn van de mogelijkheden van internet en van wie
de maatschappelijke functie niet kan bestaan zonder internet.
Hun maatschappelijke functie wordt niet als zodanig genoemd in de bijlage bij de Regeling Wfsv, dus
moeten we nagaan of zij bij wijze van assimilatie bij een sector kunnen worden ingedeeld. Als assimilatie
niet mogelijk is, vindt indeling plaats bij sector 55. Overige takken van bedrijf en beroep, onder punt 6.:
Overige niet genoemde groepen, welke niet verwant zijn aan de in de andere onderdelen vermelde takken
van bedrijf en beroep.

X.575 Maatschappelijke functie

Om te kunnen bepalen bij welke sector een aan internet gelieerde werkgever aangesloten moet worden,
bekijken we eerst of er sprake is van een bedrijf, dat ook zonder internet uitgeoefend kan worden of
uitgeoefend werd. Als dat zo is, behoort de werkgever tot de onder punt 1. genoemde groep en moeten we
nagaan of de bedrijfsuitoefening wordt genoemd in de bijiage bij de Regeling Wfsv. Als dat niet het geval is,
gaan we na of de werkgever bij wijze van assimilatie bij een sector kan worden ingedeeld. Als dat ook niet
mogelijk is, volgt indeling bij sector 55. Overige takken van bedrijf en beroep.

Als er sprake is van een bedrijf, dat zonder internet niet kan worden uitgeoefend, behoort de werkgever tot
de onder punt 2. genoemde groep en wordt zijn bedrijfsuitoefening niet als zodanig genoemd in de bijiage
bij de Regeling Wfsv. Dit met uitzondering van de werkgevers, die software voor derden ontwikkelen.
Software-ontwikkeling wordt in de bijiage genoemd onder sector 44. Zakelijke Dienstverlening II. Dit geldt
ook voor de exploitanten van telecommunicatievoorzieningen zoals genoemd bij sector 69.
Telecommunicatie.

Van alle overige werkgevers van groep 2. moeten we nagaan of zij bij wijze van assimiatie bij een sector
kunnen worden ingedeeld. Vaak blijkt er sprake te zijn van een vorm van uitgebreide bemiddeling of
zakelijke dienstverlening en kunnen deze werkgevers worden ingedeeld bij sector 45. Zakelijke
Dienstverlening IlL In andere gevallen is er sprake van een telecommunicatievoorziening via internet en kan



de werkgever warden ingedeeld bij sector 69. Telecommunicatie. Als indeling bij wijze van assimilatie niet
mogelijk is, volgt indeling bij sector 55. Overige takken van bedrijf en beroep.

X.576 Voorbeelden van werkgevers zoals bedoeld onder groep 1:

• Verkoop aan particulieren, deels of uitsluitend via internet, van boeken, boodschappen, kieding, elektronica
etc. De maatschappelijke functie hierbij is de detafihandel. Van welk hulpmiddel gebruik wordt gemaakt
(bi]v. advertenties in tijdschriften, winkels, internet e.d.) is hierbij niet van belang. Deze maatschappelijke
functie kan ook zonder Internet vervuld worden. De onderneming moet dus als detailhandel ingedeeld
worden bij sector 17. Detailhandel en ambachten.

• Verkoop aan particulieren van fietsen via internet. Er is sprake van een detailhandel in fietsen, die aok
zonder internet kan worden uitgeoefend. De detailhandel in fietsen valt onder bet rijwielkleinbedrijf, zoals
genoemd bij sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken.

• Verkoop van brood en andere brood- en banketbakkerswaren aan particulieren via internet. Deze
maatschappelijke functie bestaat oak zonder internet. Brood- en banketbakkers, die zeif bakken, vallen
onder sector 13. Bakkerijen. De verkoop van door derden gebakken brood hoort thuis bij sector 17.
Detailhandel en ambachten.

a Verkoap aan pafticulieren van vlees en vleesproducten inclusief be- en/of verwerking. Er is sprake van een
slagerij die ook zonder internet kan warden uitgeoefend. Deze slagersbedrijven vallen onder sector 15.
Slagersbedrijven.

a Veilingen waar in bet algemeen goederen en detail worden verhandeld zijn aangesloten bij sector 17
Detallhandel en ambachten. Dit geldt oak voor bijvoarbeeld het veilen van vakanties via internet.

• Foto-ontwikkelcentrales en minilabs zijn als fotografisch bedrijf aangesloten bij sector 9. Grafische
industrie.
Voorheen kon een klant zi]n fotorolletje inleveren bij een (foto)winkel, waarna de foto’s werden afgedrukt
door een ontwikkelcentrale of minilab. Digitale toto’s warden door de klant ge-upload naar de website van
een (foto)winkel. Deze verzendt de foto’s naar de server van een bedrijf, dat de foto’s afdrukt en terug
leveft aan de (foto)winkel, waar de kiant ze, al dan niet in fotoboekvorm, kan ophalen. De werkwijze is
tegenwoordig digitaal, maar de functie van een foto-ontwikkelcentrale is niet veranderd.

a Exploitatie van een website met informatie van reisaanbieders.
Klanten kunnen na vergelijking van de reizen en prijzen doorklikken naar de site van de reisaanbieder en
de gekozen reis boeken. De maatschappelijke functie is die van een reisbureau, aangesloten bij sector 17.
Detailhandel en ambachten.

a Een detailhandel in brillen heeft een website waarop de klant door een pasfoto te uploaden verschillende
brilmonturen kan beoordelen en eventueel kan bestellen en betalen. Het blijft functioneel een apticien of
detailhandel in brillen, die aangesloten is bi] sector 17. Detailhandel en ambachten.

• Uitgever van een zowel in boekvorm als door middel van exploitatie van een website,
t.b.v. I geven deze gids gratis meel I zijn
gegaan. In deze gids wordt allerlei informatie gegeven over he

.

De
maatschappelijke functie van deze werkgever is zowel t.a.v. de fysieke als digitale datagids die van
uitgever. Op grond daarvan is deze werkgever aangesloten bij sector 40. Uitgeverij. Hetzelfde geldt voar
digitale uitgaven van kranten en tijdschriften.

a Een werkgever exploiteert en beheert voar één of meer bedrijven een systeem voor de verkoap en inning
van digitale cadeaubonnen, waarmee een klant bij de deelnemende bedrijven een product kan aanschaffen,
uit eten kan gaan bi] een restaurant, in een hotel kan overnachten etc.
Oak vàôr bet internettijdperk werden er cadeaubonnen verstrekt en geInd, alleen de werkwijze is
veranderd. Er is sprake van een vorm van uitgebreide bemiddeling, die onder sector 45. Zakelijke
Dienstverlening III valt.

a Saftware-ontwikkeling wordt genoemd in de bijlage onder sector 44. Zakelijke Dienstverlening II.
Werkgevers, die software voor derden ontwerpen en ontwikkelen voor websites en applicaties zijn van
rechtswege aangesloten bij deze sector.

a Datingservice online.
Een online datingservice heeft dezelfde maatschappelijke functie als een huwelijks- of relatiebureau en is
daarom aangesloten bij sector 17. Detailhandel en ambachten.

• Abonneeservice.
Op basis van een abonnement kunnen klanten taegang en/of voordeel krijgen op producten of diensten van
derden. Bijv. het afsluiten van een abonnement op een restaurantkaaft leveft kofting op bij aangesloten



restaurants. Maar ook toegang tot diensten van derden, bijv. pafticuliere (mantebzorg. Er is hier sprake
van een vorm van uitgebreide bemiddeling. Sector 45 Zakelijke dienstverlening III is bevoegd.

• Exploitatie van een erotische website.
De exploitatie van websites waar, veelal tegen betaling, seksuele handelingen worden getoond, ressorteert
onder sector 55 Overige takken van bedrijf en beroep evenals een sexclub en seksboerderij.

X.577 Voorbeelden van werkgevers zoals bedoeld onder groep 2:

• Internetprovider.
Het betreft hier de exploitatie van een telecommunicatienetwerk. Zowel exploitanten van kabelnetwerken
als overige telecommunicatievoorzieningen worden genoemd bij sector 69. Telecommunicatie.

• Exploitatie van een online muziek en/of filmservice.
Dit kan geassimileerd worden met de exploitatie van 0900/0800-Ii]nen en moet dan ook ingedeeld worden
bij sector 55. Overige takken van bedrijf en beroep.

• Internetcafé.

Dit is een exploitant van telecommunicatievoorzieningen en valt daarom onder sector 69.
Tel eco mm u n icati e.

• Zoekmachine.
De exploitatie van een zoekmachine op internet is een vorm van zakelijke dienstverlening. Op basis van
één of meer trefwoorden wordt een overzicht (score) van de gevonden sites gepresenteerd. De
beheerders van de zoekmachines genereren inkomsten uit reclameopbrengsten. Bedrijven, die op de site
adverteren, worden meestal bi] de eerste zoekresultaten vermeld. De maatschappelijke functie van
dergeli]ke bedrijven is onlosmakelijk verbonden met het internet en hooft bij wijze van assimilatie thuis bij
sector 45. Zakelijke Dienstverlening III.

• (Gebruikers)licenties.
Beheer en exploitatie van software-licenties al dan niet voor derden wordt bij wijze van assimilatie met de
administratieve dienstverlening ingedeeld bij sector 45. Zakelijke Dienstverlening III. De werkgever
ontwikkelt en beheeft in opdracht van de licentiehouder of ten behoeve van zelf ontwikkelde software
(eigen licentie) een webapplicatie, waarop gebruikers tegen betaling een softwarepakket met
gebruikerslicentie kunnen downloaden.

• Webhost.
Een webhost biedt ruimte aan op de harde schijf van hun computers, waarop een door de klant zelf te
ontwetpen website kan worden geplaatst, die de kiant zelf van inhoud moet voorzien. De webhost verbindt
deze website met het internet. Deze functie is onlosmakelijk verbonden met het internet. Er is sprake van
het aanbieden van zakelijke diensten en als zodanig ressofteeft een webhost onder de sector 45. Zakelijke
Dienstverlening III.

• Streaming media.
Dit is de verzamelterm voor de technologie om audio en video rechtstreeks via computernetwerken (zoals
het internet) te distribueren. Voorbeelden zijn live televisie en live radio via internet, maar ook Video on
Demand (V0D) en webvideo. Werkgevers, die deze techniek exploiteren, houden zich bezig met de
codering, compressie en encryptie van bestanden en beelden d.m.v. zelf ontwikkelde of gekochte software
en de online verzending hiervan via een zgn. streaming server. Er is sprake van een vorm van
telecommunicatie (datatransmissie via internet); deze werkgevers zijn bij wijze van assimilatie aangesloten
bij sector 69. Telecommunicatie.

• Online platform ontwikkelen en exploiteren.
Een online platform kan voor talloze doeleinden worden gebruikt. Zo zijn er discussieplatforms,
handeisplatforms, platforms voor het registreren van elektronisch uitgebrachte stemmen,
crowdfundingplatforms, vergelijkingssites, vacaturesites, woningaanbodsites, etc. De platforms worden
afhankelijk van de doelstelling gebruikt als gelegenheid voor discussie en overleg en/of het bijeen brengen
van vraag en aanbod en/of het verstrekken van informatie. De exploitant ontwikkelt meestal de software
voor de inrichting van het platform en stelt regels op voor het gebruik daarvan door de deelnemers. Er is
sprake van uitgebreide bemiddeling of zakelijke dienstverlening. Dit ressorteert onder sector 45. Zakelijke
Dienstverlening III.

• Datacenter.
De exploitant van een datacenter houdt zich bezig met het hosten, bewerken en ter beschikking stellen van
computercapaciteit, internetsignalen en andere internetdiensten, zoals bellen via Cloud, streaming van t.v.



signalen etc. en andete telecommunicatievoorzieningen en wordt daarom aangesloten bij sector 69.
Telecommunicatie.
Internetknooppunt.
Fen internetknooppunt brengt verbindingen tot stand voot haar klanten (gebruikers). Zij kunnen kiezen uit
een netwerk met meerdere providers. Hiertoe kan ook behoren het verbinden met de

I waar honderden Internet (service) providers, telecommunitatiecarriers, content
providers en hosting services vanuit de hele wereld mee worden verbonden. Eveneens kan dit gelden voor
de Het onderling uitwisselen van verkeer tussen providers wordt
peering genoemd.
Exploitanten van overige telecommunicatievoorzieningen worden genoemd bij sector 69. Telecommunicatie.

• Automatiseringsdiensten.
Exploitatie en beheer van automatiseringsfaciliteiten en/of het verlenen van automatiseringsdiensten in
uitgebreide zin, waarbij gebruik wordt gemaakt van zeif of door derden vervaardigde software en
webservers. Dit valt onder zakelijke dienstverlening en wordt ingedeeld bij sector 45. Zakelijke
Dienstverlening III.

• Online betalingsdienst.
Het voor derden faciliteren van betalingen via Internet hoort thuis bij sector 45. Zakelijke Dienstverlening
III. Als de aanbieder van de betalingsdienst een bankinstelling is, zijn de betalingen via Internet uiteraard
inherent aan de bankfunctie (sector 38. Banken).

X.578 MAFcodes

00159 Fotografisch bedrijf (sector 9);

00660 Detailhandel via internet (sector 17);

00754 Reisbureau (sector 17);

01109 Uitgeverij (sector 40);

01173 Het ontwikkelen van software voor derden (sector 44);
01195 Exploiteren van een zoekmachine voor internet (sector 45);
01721 lnternetprovider (sector 69);

01884 Het verlenen van diensten als webhost (sector 45);
01942 Internetcafé (sector 69);

02211 Streaming mediabedrijf (sector 69);
02303 Exploitatie van een website (games e.d., sector 55);
02455 Leverancier van videoconferencing (sector 69);
02473 Ontwerpen van websites en/of app’s voor derden (sector 44);
02474 Beheer van websites en/of app’s voor derden (sector 45);
02475 Exploitatie van websites en/of app’s (spelletjes, puzzels e.d., sector 55);
02507 Crowdfu ndingplatform (sector 45);
02517 Databank (gegevensbeheer,sector 45);
02633 Online datingservice (sector 17);

02634 Exploitatie van een online muziek en/of filmservice (sector 55);
02635 Exploitatie van een online cadeaubonnenservice sector 45);
02636 Exploitatie en/of beheer van een online platform (sector 45);
02637 Exploitatie van (gebruikers)licenties op software (sector 45);
02638 Datacenter (sector 69);

02639 Exploitatie van een website of app t.b.v. gokken, wedden of kansspelen (sector 55);
02640 Online betalingsdienst (sector 45);

02641 Automatiseringsdiensten (sector 45);

02642 Exploitatie van erotische websites en/of app’s (sector 55).

X.579 Gerelateerde onderwerpen

Crowdfunding;

Computerservicebu reaus;

Desk Top Publishing (DTP);



Digitaliseren van documenten;
Narrowcasting;

Beeldbank of stockfotobureau;

Digitale beeldbewerking;

Telecommunicatie;

Te’ecom service bedrijven;

Videoconferencing;

Virtueel geidwisselkantoor;

Anticonceptiemiddelen (verkoop via Internet);
OnJine vetkoop en inrichting van tuinen, balkons en dakterrassen.



Isolatiebedrijf

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-130 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.580 Omschrijving

Werkgevers die het isolatiebedrijf uitoefenen kunnen zijn aangesloten bij sector 3. Bouwbedrijf of bij sector
12. Metaal- en technische bedrijfstakken. Een en ander is afhankelijk van de werkzaamheden die worden
verricht en de functie van de onderneming in het maatschappelijk verkeer.

X.5$1 Maatschappelijke functie

In de bijlage bij de Regeling Wfsv wordt bij sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken, sub 13
genoemd “Het aanbrengen, berstellen, bekleden, afwerken en/of onderhouden van isolerende materialen
ter voorkoming of beperking van warmte- of koudeverlies, tegen vuur, vocht, geluid en/of vibraties, bij
industrieën, aan technische installaties en aan boord van schepen, zoals leidingen, apparaten, kanalen,
tanks e.d., voorts in ruimten, zoals koelcellen, vriescellen, ketel- en machineruimten, studio’s e.d.”

Dit is geen limitatieve opsomming. Het was daarom de vraag of b.v. ook het isoleren van woningen en
gebouwen tot sector 12 gerekend moet worden.
Besloten werd, dat aan bet begrip isoleren als bedoeld onder sector 12. Metaal- en technische
bedrijfstakken, sub 13, een beperkte uitleg wordt gegeven. Onder de daar genoemde
isolatiewerkzaamheden mag niet worden verstaan het isoleren van bestaande of in aanbouw zijnde
woningen, kantoor- of bedrijfspanden of onderdelen daarvan. Met andere woorden: de onder sector 12.
Metaal- en technische bedrijfstakken opgesomde isolatiewerkzaamheden moeten in engere betekenis
worden gezien, deze hebben betrekking op bet isoleren van leidingen, apparaten, kanalen, tanks e.d. bij
onder meer (petro-chemiscbe) industrieën en aan technische installaties.

Aan bet onder sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken, sub 13, genoemde begrip “ruimten” wordt
een zodanige uitleg gegeven, dat hieronder dienen te worden verstaan ruimten met een specifieke
bestemming, waarbij bet isoleren met betrekking tot geluid en/of temperatuur voor bet kunnen gebruiken
van die ruimten in overeenstemming met die specifieke bestemming essentieel is, dus bet gelsoleerd
moeten zijn staat hierbij centraal. Juist de voorbeelden die bier genoemd staan (onder meer koel- en
vriescellen en studio’s) geven een duidelijke indicatie hoe bet begrip ruimten als bier bedoeld moet worden
opgevat.

Daarbij is overwogen dat aansluiting bij sector 3. Bouwbedrijf is aangewezen van bedrijven die zich
toeleggen op het toepassen van isolatietechnieken, al dan niet gepaard gaande met hak- en metselwerk,
(spouwmuurisolatie, aanbrengen van systeemplafonds en -wanden) in bouwobjecten waardoor een
kwaliteitsverbetering in door de bouwnijverheid geleverde producten is ontstaan of ontstaat.

X.582 Voorbeelden

1. In bet verleden werd de indeling bezien van een werkgever die zich bezighield met bet aanbrengen van
akoestische isolatie in horeca-gelegenheden. Het isoleren van horecagelegenheden am geluidsoverlast in
algemene zin tegen te gaan is veel ruimer dan bedoeld bij sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken.
Bij de specifieke bestemming van een horecagelegenheid kan niet gesteld warden, dat deze nu juist in het
gelsoleerd zijn daarvan gelegen is. Beslist werd dat sector 3. Bouwbedrijf bevoegd is.



2. Een andere werkgever hield zich bezig met het in onderaanneming aanbrengen van isolerende
materialen (steenwol, isover, ps-schuim) op platte stalen daken van bedrijfsgebouwen. De isolatieplaten
werden door de opdrachtgever kant en klaar op de bouwplaats aangeleverd en door de werkgever
bevestigd op het door derden aangebrachte stalen dak. Vervolgens werd het dak door een bitumineus
dakdekkersbedrijf met bitumen afgewerkt. Werkgever werd ingedeeld bij sector 3. Bouwbedrijf.

X.583 MAFcodes

02526 Het uitvoeren van bouwkundige isolatiewerken (sector 3);
00381 Het aanbrengen, herstellen, bekieden, afwerken en/of onderhouden van isolerende materialen
(sector 12).

X.584 Brondocumenten



Isolatiemateriaal (veredelen en op maat snijden van -)

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-131 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.585 Omschrijving

Hier is bedoeld het veredeten van hoogwaardige isolatiematerialen en bouwstoffen voor industriëe
installaties en machines in de chemische en petrochemische industrie en utiliteitsbouw. De
isolatiematerialen betreffen steenwol, glaswol, polyurethaan en gips. Deze worden in grote afmetingen en
diktes rechtstreeks ingekocht bij de producenten. Er wordt gebruik gemaakt van een contourmachine.

X.586 Maatschappelijke functie

Na ontvangst van een opdracht worden de technische specificaties in de contourmachine gebracht, waarna
een computermatige tekening op het beeldscherm verschijnt. Vervolgens wordt de contourmachine door
de computer aangestuurd, in die zin dat de machine de contouren van het isolatiemateriaal conform de
specificaties uitsnijdt. Alle denkbare vormen zijn daarbij mogelijk. Het isolatiemateriaal kan in elke vorm,
dikte, afmeting en materiaalsoort voor de kianten worden be- en verwerkt (veredelt) tot installatie- en
machineonderdelen, die zorgdragen voor warmte-, koude-, akoestische en trillingsisolatie.

Functioneel bezien is er sprake van het in opdracht van derden veredelen van hoogwaardige
isolatiematerialen en bouwstoffen voor industriële installaties en machines. Deze functie wordt in de
bijiage bij de Regeling Wfsv niet als zodanig genoemd. De werkzaamheden kunnen evenmin geacht worden
te behoren tot een onderdeel van het bedrijfs- en beroepsieven, waarin werkzaamheden worden verricht,
die naar de aard overeenkomen met die van een wel genoemde tak van bedrijf of beroep.
Daarom werd beslist dat derg&ijke bedrijven moeten worden aangesoten bij sector 55. Overige takken van
bedrijf en beroep.

X.587 MAFcodes

02116 Veredelen en op maat snijden van isolatiematerialen (Sector 55).

X.588 Brondocumenten



Jeugdherberg (exploitatie van -)

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeenummer 1.00.00-132 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Kofte omschhjving

X589 Omschrijving

Bij de indeling van een jeugdherberg dient de vraag gesteld te worden of deze jeugdherberg uitgaat van of
is aangesloten bij een jeugdherberg-centrale.

X.590 Maatschappelijke functie

Indien dit het geval is dat dient de jeugdherberg aangesoten te worden bij sector 35. Gezondheid,
geestelijke en maatschappelijke belangen.

Is dat niet het geval, dan is de jeugdherberg aangesloten bij sector 33. Horeca algemeen.

X.591 MAFcodes

01004 Exploitatie van een jeugdherberg (via centrale; sector 35);
00950 Exploitatie van een jeugdherberg (niet via centrale; sector 33).

X.592 Brondocumenten



Kabel- en buizenleggersbedrijf

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-133 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.593 Omschrijving

In de bijlage bij de Regeting Wfsv worden bij sector 3. Bouwbedrijf onder punt 3 onder meet de
buizenleggers- en kabe)Ieggersbedrijven genoemd. Deze bedrijven houden zich bezig met het leggen van
kabels voor telecommunicatiedoeleinden, zoals telefoonkabels, kabels voor kabeltelevisie en elektriciteit,
en buizen en leidingen, bijvoorbeeld t.b.v. de riolering, waterleiding en gasvoorziening.

X.594 Maatschappelijke functie

De werkzaamheden bestaan ult het met behulp van (mini)graafmachines graven van sleuven, het leggen en
lassen van de kabels of buizen, het dichten van de sleuven en het herstellen van de bestrating. De
werkzaamheden worden rechtstreeks aangenomen van nutsbedrijven en telefoonmaatschappijen of in
onderaanneming uitgevoerd voor installatiebedrijven, die een opdracht tot het installeren van een kabel
of buizennetwerk hebben aangenomen en deelwerkzaamheden daarvan uitbesteden.

Het komt ook voor, dat installatiebedrijven de kabel- en buizenleg-werkzaamheden in eigen beheer (met
eigen personeel) uitvoeren. In de bijiage bij de Regeling Wfsv is bij sector 12. Metaal- en technische
bedrijfstakken opgenomen:

• Onder punt 11 e:Het aanleggen, wijzigen, demonteren, hersteflen, onderhouden of bedrijfsvaardig
opleveren van installaties ten behoeve van ontvangst en distributie van radio- en televisiesignalen, alsmede
van overdracht van informatie (installatiebedrijf voor collectieve antennes, kabeltelevisie en overige tele
communicatie)’

• Onder punt llg:Het aanleggen, herstellen, uitbreiden, demonteren, onderhouden of bedrijfsvaardig
opleveren van elektriciteitsdistributienetten, straat- en terreinverlichting, elektronische
bewegwijzeringsfnstallaties, elektrotechnische verkeersregel-, verkeersmeting- en verkeerscontrole
installaties en elektrotechnische parkeerregelingsinstallaties (elektrotechnisch nettenbouw- en
buiteninstallatie- bedrijf).

Zowel bij punt 11 e als punt 11 g wordt de tekst vervolgd met:
“Hieronder zijn niet begrepen het leggen van kabels met daaraan verbonden Iaswerkzaamheden, alsmede
de voorbereidende en afsluitende grondwerk-zaamheden ten behoeve van de hiervoor omschreven
doeleinden, indien en voor zover die werkzaamheden geen uitvloeisel zijn van de normale
bedrijfsuitoefening van het hiervoor omschreven installatiebedrijf’.

Zolang het leggen van kabels door een installatiebedrijf deel uitmaakt van een aangenomen opdracht tot
het bedrijfsvaardig installeren van een netwerk, worden deze werkzaamheden beschouwd als een
uitvloeisel van de normale bedrijfsuitoefening van het installatiebedrijf, ook als het personeelsbestand in
hoofdzaak bestaat uit grondwerkers, lassers en kabelleggers. Er is n.I. sprake van een enkelvoudige
onderneming, die functioneel onder sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken valt. Natuurlijk kan er
ook sprake zijn van een samengestelde onderneming in die gevallen, waarbij het installatiebedrijf zijn
grondwerkers e.d. ook inzet voor het leggen van kabels sec in opdracht van derden. In dat geval moet aan
de hand van de Ioonsomverhouding worden vastgesteld welke sector bevoegd is.

Bij sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken onder punt 14 a en c is verder opgenomen:



• het bedrijf van het aanleggen, veranderen, herstellen of onderhouden van huisrioleringen” en
• het bedrijf van het aanleggen, veranderen, herstellen of onderhouden van installaties voor gas- of

watervoorziening of gedeelten daarvan.

Van installatiewerkzaamheden is volgens eerdere beslissingen van UWV (SVr) sprake wanneer
(dienst)Ieidingen en/of kabels ten behoeve van gas-, water- elektriciteits-, kabeltelevisievoorzieningen e.d
naar en in woningen worden gelegd vanaf de buiten gelegen hoofdleiding naar de meterkast in de woning.

X.595 Voorbeelden

Het is van belang om altijd vast te stellen wat de feitelijke maatschappelijke functie van een onderneming
is. In 1986 besloot de SVr in een individuele kwestie om een werkgever bij wijze van assimilatie in te delen
bij de BV Metaal (nu sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken), hoewel er geen sprake was van een
installatiebedrijf en de bedrijfsuitoefening uitsluitend bestond uit het leggen en lassen van kabels, inclusief
de voorbereidende en afsluitende grondwerkzaamheden.

De betreffende werkgever hield zich bezig met het lassen van sterkstroom-elektriciteitskabels (het
verbinden en aftakken van die kabels). De SVr oordeelde, dat het hier niet gaat om het door middel van
autogeen of elektrisch lassen tot stand brengen van een feenvoudige) hechting tussen metalen
componenten, maar om het tot stand brengen en opbouwen van een las in fasen, n.l.: de kabel op maat
‘aanpellen’, het al dan niet door middel van solderen maken van een koppeling, het aanbrengen van een
gietijzeren of 2-componenten mof en het isoleren van de las. Het op deze wijze tot stand brengen van één
las neemt een complete werkdag in beslag, omdat de werkzaamheden heel zorgvuldig en precies moeten
worden uitgevoerd, vanwege de zeer hoge spanning, die op de kabels komt te staan.
De SVr beschouwde deze werkzaamheden als hoog gekwalificeerd elektrotechnisch vakwerk en besliste,
dat de onderneming functioneel als een kabellasbedrijf moest worden aangemerkt en niet als een
ka belleggers bed rijf.

X.596 MAFcodes

02527 Exploiteren van een kabelleggersbedrijf (sector 3);
02571 Kabelleggersbedrijf inclusief installatiewerkzaamheden (sector 12);
00058 Buizenleggersbedrijf (sector 3).

X.597 Brondocumenten



Kamerleden

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-134 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor ntranet nee

Kofte omschrijving

X.598 Omschrijving

Indeling van leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en leden van het Europees
Parlement.

X.599 Maatschappelijke functie

Kamer)eden en leden van het Europees Parlement, die voor de uitoefening van hun functie administratief
personee! fassistenten/ondersteuners) in dienst hebben, zijn aangesloten bij sector 43. ZakeJijke
Dienstverlening I. Een kamerlid als werkgever kan in deze situatie niet als particulier worden beschouwd,
zodat een indeling bij sector 17. Detailhandel en ambachten niet aan de orde is. Bij het kameraidmaatschap
moet gesproken worden van een uniek, niet met ander werk of beroep vergelijkbaar ambt, wat zich aeen
leent voor assimilatie met de bij sector 43. Zakelijke Dienstverlening I genoemde vrije beroepen.

Het komt oak voor, dat het ondersteunend administratief personeel niet bij de individuele kamerleden in
dienst is, maar dat de politieke fractie of een apart opgerichte stichting took op gemeenteniveau) als
werkgever optreedt. De politieke fracties en dergelijke stichtingen worden als
belangenbehartigingsorganisatie ingedeeld bij sector 45. Zakelijke Dienstverlening III.

X.600 MAFtodes

02066 Kamerlid (sector 43);
02209 Europees Parlementslid (sector 43);
02210 Facilitaire dienstverleningt.b.v. politieke partij of fractie (sector 45).

X.601 Brondocumenten



Kamerverhuurbedrijven I exploitatie onroerend goed

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

On derd eel n urn met 1.00.00-135 Vetsi edatu m 11-01-2012

Alleen voor inttanet nee

Korte omschrijving

X.602 Omschrijving

Als een onderneming zich bezighoudt met de exploitatie van onroerend goed en woonruimte verhuurt,
kunnen er twee sectoren bevoegd zijn, te weten sector 33. Horeca algemeen en sector 45. Zakelijke
dienstverlening Ill. Hieronder zal worden aangegeven wanneer is er sprake van een pension
/kamerverhuurbedrijf, genoemd bij sector 33. Horeca algemeen en wanneer van exploitatie onroerend
goed genoemd bij sector 45. Zakelijke dienstverlening Ill.

X.603 Maatschappelijke functie

Verhuurgemeubileerde kamers.

Een onderneming die onroerend goed exploiteert en die gemeubileerde kamers verhuurt aan derden
(bijvoorbeeld studenten), ongeacht de periode van verhuur, hoort thuis bij sector 33. Horeca algemeen.
Het betreft dan een kamerverhuur- of pensionbedrijf. Dat geldt ook indien de kamer op uurtarief verhuurd
wordt aan dames of heren die zich daarin met bezoekers voor korte tijd (hooguit enkele uren) kunnen
terugtrekken ten behoeve van het bedrijven van de prostitutie dan wel het geven van (erotische) massages.

Nota bene.

De exploitatie van een bordeel/sekshuis hoort thuis bij sector 55. Overige takken van bedrijf en beroep.

Verhuur ongemeubileerde kamers.

Een onderneming die onroerend goed exploiteert en die ongemeubileerde kamers verhuurt aan derden
(bijvoorbeeld studenten), ongeacht de periode van verhuur, hoort, als exploitant van onroerend goed, thuis
bij sector 45. Zakelijke dienstverlening Ill.

Verhuur ongemeubileerde appartementen.
Een onderneming die onroerendgoed exploiteert en die ongemeubileerde appartementen verhuurt,
compleet met alle voorzieningen zoals keuken, badkamer en dergelijke hoort altijd thuis bij sector 45.
Zakelijke dienstverlening III.

Verhuur gemeubileerde appartementen.

De indeling van een onderneming die onroerend goed exploiteert en gemeubileerde appartementen
verhuurt, compleet met alle voorzieningen zoals keuken, badkamer en dergelijke, is afhankelijk van de
feitelijke omstandigheden.

• Betreft het de verhuur van (vakantie)appartementen voor betrekkelijk korte duut dan is sector 33. Horeca
algemeen aan de orde op grond van de assimilatie met het pensionbedrijf.

• Betreft het de verhuur van appartementen voor langere tijd aan bijvoorbeeld studenten of buitenlandse
werknemers dan is er sprake van exploitatie van onroerend goed wat genoemd wordt bi] sector 45.
Zakelijke dienstverlening III.

X.604 MAFcodes

02598 Verhuur van gemeubileerde appartementen of kamers (sector 33);
01178 Verhuur van appartementen fongemeubileerd, sector 45);
01192 Exploitatie van onroerend goed (sector 45);
01198 Kamerverhuurbedrijf (ongemeubileerd, sector 45).



X.605 Brondocumenten



Kassenbouw

Documentgegevens

Afkortng IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-136 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intra net nee

Korte omschrijving

X.606 Omschrijving

Onder kassenbouw wordt verstaan de bouw van kassen ten behoeve van de glastuinbouw. Daartoe worden
metalen profielen tot een geraamte gemonteerd op een fundering, glasroeden aangebracht en glas gezet
en gekit. Ook het installeren van beluchtings-, verwarmings- en beregeningsinstallaties kan tot de
werkzaamheden behoren.

X.607 Maatschappelijke functie

Vroeger werden kassen in hoofdzaak van hout (en oak wel beton) gemaakt. In 1965 besloot de Sociale
Verzekeringsraad (SVr), dat het bedrijf van het vervaardigen en plaatsen van houten kassen functioneel
gezien geen houtverwerkend bedrijf is, maar een bedriji dat bouwsels tot stand brengt. Het vervaardigen
en gereedmaken van de houten onderdelen van de kassen in de werkplaats werd beschouwd als een
noodzakelijke voorbereiding tot het ultoefenen van de functie van het tot stand brengen van een
utiliteitsbouw. Houten kassenbouwbedrijven werden daarom ingedeeld bij de Bedrijfsvereniging voor de
Bouwnijverheid, nu sector 3. Bouwbedrijf.

Later werden steeds meer kassen ult metalen profielen opgebouwd. De werkwijze is hetzelfde als bij de
bouw van houten kassen, met als enig verschil de keuze van het materiaal. Volgens de SVr was er echter in
het geval van een metalen kas geen sprake van een utiliteitsbouw, maar van een metaalconstructie took
wel: “zelfstandig metalen object’) en moet de metalen kassenbouwer worden gezien als een metaal be- en
verwerkend bedriji. In het geval van de houten kassenbouw koos de SVr voor een functionele assimilatie
met het bouwbedrijf (utiliteitsbouw), t.a.v. de metalen kassenbouw werd gekozen voor een assimilatie op
grond van de soort verwerkte materialen. Ten gevolge hiervan worden metalen kassenbouwers, afhankelijk
van het 1200-arbeidsurencriterium, ingedeeld bij sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken of bij
sector 10. Metaalindustrie.

Bedrijven (onderaannemers), die het grondwerk uitvoeren en de betonnen fundering voor de kas
aanbrengen, vallen natuurlijk wel onder de werkingssfeer van sector 3. Bouwbedrijf. Bedrijven, die het
beglazen van de kassen uitvoeren, ressorteren als glaszettersbedrijf onder sector 56. Schildersbedrijf.

X.608 MAFcodes

02628 Metalen kassenbouw (<1200 arbeidsuren per week, sector 12);
02547 Metalen kassenbouw ( 1200 arbeidsuren per week, sector 10);
02627 Kassenfunderingsbedrijf (sector 3);
02135 Funderingsbedrijf (sector 3);
02202 Kassenbeglazingsbedrijf (sector 56).

X.609 Erondocumenten



Keukens
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Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X610 Omschrijving

De handel in en het plaatsen van keukens.

X.611 Maatschappelijke functie

De groothandel in keukens (levering aan detailhandelaren of bedrijfsmatige afnemers, zoals
bouwbedrijven, architecten e.d.) ressorteert onder sector 42. Groothandel II.

Als er aan particulieren wordt geleverd moet vastgesteld worden of de betreffende detailhandelaar zich
ook bezighoudt met het plaatsen van de keukens. Veelal zal het ptaatsen van de keukens worden
uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven. Wanneer de detailhandelaar zelf de keukens plaatst zal moeten
worden bezien of het plaatsen al dan niet met het nodige hak- en breekwerk (slopen, metselen, betegelen)
gebeurt. Is dat niet het geval dan kan het plaatsen van de keukens als uitvloeisel van de handel worden
gezien en vindt indeling plaats in sector 17. Detailhandel en ambachten.
Als de omzet deels bestaat uit de verkoop van keukens sec en deels ult de verkoop met plaatsing inclusief
het nodige hak- en breekwerk, dan is er sprake van een samengestelde onderneming. De verkoop en
p!aatsing van de keukens inclusief sloop, metsel- en tegeiwerk is een activiteit die onder sector 3.
Bouwbedrijfvalt. Aan de hand van een sp)itsing van het loon en eventueel de omzet moet dan aan de hand
van de loonsomverhouding de bevoegde sector worden bepaald.

• Het plaatsen van keukens voor derden zonder enig hak- en breekwerk valt onder sector 7. Meubel en
org el bo u wind ustri e.

• Het plaatsen van keukens voor derden inclusier sloop-, metsel- en tegeiwerk hoort thuis bij sector 3.
Bouwbedrijf.

Wanneer er loodgieterswerkzaamheden aan de plaatsing te pas komen kan de situatie weer anders komen
te liggen. Deze loodgieterswerkzaamheden (sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken) dienen als
functie op zich te worden beoordeeld, hetgeen dan weer van invloed is op het aantal functies binnen de
samengestelde onderneming.
Wanneer deze )oodgieterswerkzaamheden in combinatie met het plaatsen, waarbij hak- en breekwerk
noodzakelijk is, worden aangenomen ,ook al worden zij dan weer uitbesteed, wordt de onderneming als
(hoofd)aannemer in de bouw aangemerkt en valt als zodanig onder sector 3. Bouwbedrijf.

X.612 MAFcodes

01955 Groothandel in keukens (sector 42);
01956 Detailhandel in keukens (sector 17);
01957 Leveren en plaatsen van keukens (inclusief hak- en breekwerk, sector 3);
01958 Het plaatsen van keukens voor derden zonder hak- en breekwerk (sector 7).

X.613 Brondocumenten



Kieding (vervaardigen of doen vervaardigen van -
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Alleen voor intra net nee

Kofte omschrijving

X.614 Omschrijving

In de bijiage van de Regeling Wfsv staat bij sector 51. Algemene industrie onder punt F vermeld:
Kledingindustrie, gevolgd door een uitgebreide opsomming van wat daaronder wordt verstaan.
Werkgevers, die zich bezighouden met de productie van kieding ressorteren op grond van hetgeen hier
vermeld van rechtswege onder de werkingssfeer van sector 51. Algemene industrie.

X.615 Maatschappelijke functie

In de jaren 70 van de vorige eeuw ging een aantal kledingproductiebedrijven ertoe over om de feitelijke
productie uit te besteden aan in het buitenland gevestigde ondernemingen of onder te brengen bij een
eigen, in het buitenland gevestigd, bedrijf. In Ianden als Belgie en Portugal Iagen de loon- en
productiekosten toen namelijk lager dan in Nederland. (Tegenwoordig worden dit soort productiebedrijven
vooral gevestigd in lage lonen landen zoals Turkije, China en India). Als gevolg hiervan sloten de
kledingbedrijven hun Nederlandse ateliers en veranderde de aard van hun bedrijfsuitoefening. In
Nederland hielden sommige bedrijven zich nog uitsluitend bezig met voorbereidende werkzaamheden,
zoals het ontwerpen van de kledinglijn, het vervaardigen van patronen en (show)modellen, de inkoop van
stoffen e.d. en met de (groot)handel en het daaruit voortvloeiende transport van de kleding naar de
afnemers.

Andere bedrijven bleven daarnaast ook een deel van het productieproces zelf uitvoeren, omdat deze
werkzaamheden in het buitenland niet konden worden uitgevoerd. Het ging dan met name om het
versnijden van de stof naar model of patroon, het cacheren (= het op elkaar plakken van lagen zachte en
harde stof) en het moulden f= de stof op een mal een thermo-plastische behandeling geven, waardoor bh
cups de gewenste vorm krijgen). Daarna werden de op deze wijze zelf vervaardigde onderdelen en
bijbehorende fournituren (= benodigdheden voor de afwerking van kleding, b.v. knopen, band, voering,
zijde e.d.) naar het productiebedrijf in het buitenland vervoerd en daar in elkaar gezet (geassembleerd) tot
kledingstukken.

De vraag was of werkgevers, die de feitelijke productie van de kleding naar het buitenland hadden
verplaatst, nog onder de werkingssfeer van sector 51. Algemene industrie, ressorteerden. Naar aanleiding
hiervan werd bij een aantal bedrijven een onderzoek ingesteld. Op grond van het resultaat van deze
onderzoeken werd het volgende besloten:

Werkgevers, die zich uitsluitend bezighouden met werkzaamheden ten behoeve van het samenstellen van
de collecties voor de verkoop (zoals het ontwerpen, het vervaardigen van patronen en showmodellen, de
inkoop van stoffen) en verder met de groothandel en het daarmee samenhangende transport van de
kleding, ressorteren onder de werkingssfeer van sector 42. Groothandel II; de werkzaamheden verbonden
aan het ontwerpen, ontwikkelen van patronen, vervaardigen van modellen en de inkoop van stoffen
worden daarbij beschouwd als voor het uitoefenen van de handelsfunctie noodzakelijke voorbereidende
werkzaamheden;

Werkgevers, die een essentieel deel van het productieproces zelf uitvoeren (zoals het versnijden van de
stof, het cacheren en het moulden) en alleen de assemblage van de onderdelen tot kledingstukken
uitbesteden, ressorteren bij wijze van assimilatie onder de werkingssfeer van sector 51. Algemene
industrie; de werkzaamheden verbonden aan het ontwerpen, de inkoop van materialen, de vervaardiging



van patronen en modellen, de verkoop en het transport worden daarbij beschouwd als uitvloeisel van de
prod uctie.

X.616 Voorbeelden

Een werkgever, die voorheen zeif kieding produceerde, laat nu in serie kieding produceren door een
andere, in België gevestigde onderneming en houdt zich zeif bezig met het ontwerpen, het ontwikkelen van
patronen, het vervaardigen van modellen, het inkopen van stoffen en het verhandelen van het zo ontstane
“eigen” product. Behalve administratief- en handels-personeel heeft werkgever twee ontwerpers, zeven
patronennaaisters, twee modelnaaisters en één strijkster in dienst. De in het eigen bedrijfvervaardigde
modellen zijn uitsluitend bestemd om bij de verkoop te showen, er wordt in Nederland niet voor derden
geproduceerd.
Besloten werd, dat deze werkgever, omdat de feitelijke productie van kleding bij een andere zelfstandige
onderneming werd ondergebracht, functioneel niet meer het kledingbedrijf uitoefent, maar als
groothandel in kleding ressorteert onder sector 42. Groothande) II.

Een werkgever hield zich bezig met de productie en verkoop van kinderkleding. In mindere mate verkocht
werkgever ook van derden betrokken textielgoederen. Werkgever was aangesloten en ingeschreven bij de
BV voor het Kledingbedrijf. Vanaf 1975 laat werkgever de kleding in het buitenland vervaardigen. In
Nederland houdt werkgever zich alleen nog bezig met het ontwerpen van kleding ft.b.v. het
“eigen’product) en met de verkoop van de door derden geproduceerde kinderkleding. Ook wordt er nog
gehandeld in van derden betrokken textielgoederen. Ten behoeve van de fabricage in het buitenland koopt
werkgever wel alle stoffen en fournituren in. Van de meterstof gaat de helft op de rol naar de
loonconfectionair, de rest wordt door werkgever op maat en in model gesneden. Deze op maat gesneden
kledingonderdelen worden, vergezeld van instructies en patronen, met de rollen stof naar de fabrikant
verzonden. Na ontvangst in Nederland van de kledingstukken, worden deze door werkgever gecontroleerd
en aan de afnemers verzonden.
Besloten werd, dat deze werkgever in het maatschappelijk verkeer in hoofdzaak optreedt als groothandel
en aangesloten is bij sector 42. Groothandel II. De werkzaamheden verbonden aan het ontwerpen en
vervaardigen van modellen en patronen t.b.v. de door derden in opdracht van werkgever te vervaardigen
kleding moeten worden beschouwd als voorbereiding op of uitvloeisel van de handeisfunctie. Wel werd
vastgesteld, dat het zeif versnijden van de stof naar model c.q. patroon voor het door derden te
produceren “eigen’ product tot de werkingssfeer van sector 51 Algemene industrie (voorheen BV voor het
Kledingbedrijf) behoort, maar het betrof hier een relatief klein deel van de totale premieloonsom.

Een producent van damesondermode, zwem- en sportkleding besloot het vervaardigen van de kleding te
gaan uitbesteden aan een in het buitenland gevestigde onderneming. Bepaalde tot het productieproces
behorende werkzaamheden moet werkgever echter zelf blijven verrichten, omdat het confectiebedrijf in
het buitenland door de omstandigheden daar (b.v. veelvuldig stroomstoringen) deze werkzaamheden niet
kan uitvoeren. Het gaat dan om het op maat snijden van de stof, het moulden en het cacheren. Alle
kledingonderdelen en fournituren worden vervolgens door werkgever in afgepaste hoeveelheden
verzameld, gebundeld en verpakt en voorzien van instructies naar het confectiebedrijf verzonden. Na terug
ontvangst in Nederland wordt de kleding door werkgever gecontroleerd en naar de afnemers verzonden.
Besloten werd, dat deze werkgever nog heel nauw betrokken is bij de productie van de kleding omdat een
groot aantal werkzaamheden, welke tot het normale productieproces behoren fsnijden, cacheren,
moulden) nog binnen de onderneming in Nederland worden verricht. Alleen het assembleren van de zelf
vervaardigde onderdelen werd uitbesteed, wat in dit geval niet leidt tot een wijziging in de
maatschappelijke functie als kledingproductiebedrijf. Werkgever blijft daarom aangesloten bij sector 51.
Algemene industrie.

X.617 MAFcodes



01554 Kledingindustrie (sector 51);

02095 Groothandel in kieding (sector 42).

X.61$ Brondocumenten
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Alleen voor intranet nee

Korte omschri]ving

X.619 Omschrijving

Het plaatsen en monteren van door derden gefabriceerde houten k!imwanden.

X.620 Maatschappelijke functie

Een onderneming, die houten klimwanden plaatst en monteert, vertoont functioneel gezien een zekere
gelijkenis met een standbouwer. De k!imwanden bestaan uit houten panelen, welke tegen de wand worden
geschroefd, waarna er knoppen op worden gemonteerd. Doorgaans wordt er tevens gezorgd voor het
onderhoud. Standbouwers, die bij de standbouw in hoofdzaak hout be- en of verwerken, zijn bij wijze van
assimilatie aangesloten bij sector 5. Houten emballage-industrie, houtwaren en borstelindustrie.

Een onderneming, die uit houten panelen bestaande klimwanden plaatst en monteert, is vanwege de
functionele gehjkenis met een standbouwer, eveneens bij wijze van assimilatie aangesloten bij sector 5.
Houten emballage-industrie, houtwaren en borstelindustrie. Daarbij speelt geen rol of de betreffende
klimwanden bestemd zijn voor de verkoop of de verhuur.

X.621 MAFcodes

01766 Het monteren van klimwanden (sector 5).

X.622 Brondocumenten



Kiussen bed rijf

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-140 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X623 Omschrijving

In het verleden werd het standpunt ingenomen dat, wanneer binnen een onderneming geen vaste
bedrijfsactiviteiten zijn aan te wijzen, er van een klussenbedrijf gesproken kan worden. In zo’n geval pakt
de werkgever alles aan waarmee hij geld kan verdienen. Het betreffen dan klussen van uiteenlopende aard
in opdracht van particulieren, gemeenten en bedrijven.

X.624 Maatschappelijke functie

Een klussenbedrijf kan zich b.v. in opdracht van de gemeente bezighouden met:
• het verwijderen en plaatsen van schoolmeubilair;
• het inrichten van stemlokalen;
• interne verhuizingen;
• het reinigen en verplaatsen van kunstwerken;
• het plaatsen van vlaggenmasten en het hijsen en stri]ken van vlaggen;
• het schoonmaken van openbare gebouwen;
• het verzorgen van afzettingen voor markten, manifestaties e.d.;
• het repareren van verkeersborden, parkeermeters, rijwielparkeerbeugels e.d.;
• het plaatsen van verwijsborden en bermpaaltjes.
In opdracht van particulieren en bedrijven gaat het meestal om zaken als:
• het ontstoppen van rioleringen;
• het schoonmaken van dakgoten, gevels ed.;
• het verwijderen en leggen van tapijt;
• het vervangen van stopcontacten;
• het vervangen van lampen;
• het plaatsen van deurdrangers;
• het verrichten van glasreparaties;
• het schuren en lakken van parketvloeren;
• het repareten van kraanleeftjes, sloten, kiemmende kastdeurtjes, rolluiken etc.

Genoemde werkzaamheden moeten gerekend worden tot de bij sector 17. Detailhandel en ambachten
bedoelde ambachten (= ambachten, die geen grootindustrie naast zich vinden, zoals bijv. verzorgings- en
dienstverlenende bedrijven).
Doorgaans zal er geen sprake zijn van specialistische werkzaamheden, hoewel die werkzaamheden niet bij
voorbaat uitgesloten mogen worden. Wanneer een klussenbedrijf zich echter heeft gespecialiseerd op een
bepaald terrein, vindt indeling plaats bij de daarbij behorende sector. Een klussenbedrijf, dat in hoofdzaak
bouwkundige werkzaamheden verricht, ressorteert onder sector 3. Bouwbedrijf. Het gaat dan om b.v. het
plaatsen en repareren van kozijnen, het afhangen van deuren, het repareren van daken, voeg- en
metseiwerk, tegeiwerk, sloopwerk en timmer- en onderhoudswerkzaamheden in en aan het pand. Een
klussenbedrijf, dat b.v. voornamelijk tot de metaalbranche te rekenen werkzaamheden uitvoert,
ressorteert onder sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken. Daarbij valt te denken aan
werkzaamheden aan de elektriciteits- en verwarmingsinstallatie, reparatie en aanleg van huisriolering, het
aanbrengen en repareren van dakgoten en afvoerpijpen voor regenwater, het aanleggen en herstellen van
brandleidingen, sprinklerinstallaties, sanitaire installaties etc.

Uiteraard dienen de specialistische werkzaamheden in die situatie in overwegende mate te worden
uitgeoefend en niet slechts incidenteel te worden verricht. In een dergelijke situatie mag ook verwacht
worden dat zo’n onderneming zich niet naar buiten presenteert als klussenbedrijf, maar de nadruk zal



leggen op zijn specialistische werkzaamheden. Kussenbedrijven zullen doorgaans geen nadruk leggen op
een bepaalde activiteit maarjuist op hun multifunctionele werkzaamheden.

X.625 MAFcodes

00676 Exploitatie van een klussenbedrijf (sector 17);
00075 Klussenbedrijf van bouwkundige aard (sector 3);
01781 Klussenbedrijf van technische aard (sector 12).

X.626 Brondocumenten



Koeienklauwen (verzorgen van -

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-141 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.627 Omschrijving

Het verzorgen van koelenklauwen.

X.628 Maatschappelijke functie

Een werkgever die zich bezighoudt met het verzorgen van de klauwen van koeien (geen dierenarts) is
aangesloten bij sector 1. Agrarisch bedrijf. Deze bedrijfsuitoefening wordt in de bijiage van de Regeling
Wfsv niet genoemd, maar heeft evenals b.v. het pluimveevangbedrijf een duidelijke verwantschap met de
tot de agrarische sector behorende veehouderijen. Daarom werd besloten om werkgever bij wijze van
assimilatie in te delen bij sector 1. Agrarisch bedrijf.

X.629 MAFcodes

01732 Het verzorgen van koeienklauwen (sector 1).



Koelhuis/ vriesveem/diepvriescentrale (exploitatie van -)

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-142 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Kofte omschrijving

X.630 Omschrijving

De exploitatie van een koelhuis/vriesveem of diepvriescentrale met bijkomende werkzaamheden.

X.631 Maatschappelijke functie

In de bijlage bij de Regeling Wfsv staan bij sector 20. Havenbedrijven onder meer vermeld: koelhuizen en
yemen. Als de exploitant van een koelhuis op verzoek van zijn cliënten fvaak vleesfabrikanten) bepaalde
aan de opslag voorafgaande werkzaamheden op zich heeft genomen, zoals sorteren, invriezen,
vacuüminpakken en ontdooien, verandert dat de feitelijke functie van deze werkgever in het
maatschappelijk verkeer niet. Er is dan nog steeds sprake van een exploitant van een koelhuis/vriesveem
ten behoeve van derden, waarbij de genoemde aan de opslag voorafgaande werkzaamheden geacht
kunnen worden deel uit te maken van de hoofdfunctie.

X.632 MAFcodes

02594 Ret exploiteren van een diepvriescentrale (koelhuis,sector 20).

X.633 Brondocumenten



Koffieautomaten (verhuur)

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-143 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet flee

Korte omschrijving

X.634 Omschrijving

Verhuur of lease van koffieautomaten en espressomachines aan grootgebruikers of wederverkopers.

X.635 Maatschappelijke functie

Het vooropgesteld doel bij de verhuur van koffieautomaten aan grote bedrijven en instellingen is het
afsluiten van contracten voor de levering van grondstoffen, zoals koffie, thee, chocolade, soep e.d. en niet

de exploitatie van de automaten. Het plaatsen van de automaten is het middel om tot verkoop van de
grondstoffen te komen. Verder wordt gratis service, bijvulling, onderhoud en reparatie van de automaten
geboden. Afrekening vindt dan plaats op basis van de afgenomen consumpties, waarbij een minimum
aantal af te nemen consumpties wordt vastgesteld.

De maatschappelijke functie is feitelijk de groothandel in koffie, thee ed. Werkgevers, die zich bezighouden
met de verhuur van koffieautomaten ressorteren daarom onder sector 42. Groothandel II.

X.636 Mafcodes

02243 Verhuur/lease van koffiezetapparaten aan grootgebruikers (sector 42);

02306 Groothandel in koffie, thee, cacao e.d. (sector 42);

02176 Groothandel in koffie (sector 42).

X.637 Brondocumenten

X.638 Gerelateerde onderwerpen

Automaten, exploitatie van-.



Kokswaren en/of snacks (fabrikanten van -)

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-144 Versiedatum 1 1-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.639 Omschrijving

Fabrikanten van kokswaren en/of snacks, zoals kroketten, bitterba)en, frikadeilen e.d., kunnen zowel
thuishoren bij sector 16. Siagers overig als bij sector 50. Voedingsindustrie.

X.640 Maatschappelijke functie

Ter beantwoording van de vraag of een tot deze categoric werkgevers behorende onderneming bij sector
16. Slagers overig of bij sector 50. Voedingsindustrie behoort te zijn aangesioten, moet de hoeveelheid in
de producten verwerkt vices als essentiële beoordeiingsfactor worden aangemerkt. Als onderscheidend
criterium is de binnen de vlees(waren)sector reeds bekende norm van 30% vleesverwerking opgenomen.

Dat houdt in dat:

• de fabrikant van kokswaren en/of snacks die in SO% of meer van zijn productie in de regel per eenheid
product 30% of meer puur vices, waaronder ook te verstaan piuimveeviees, als grondstof verwerkt,
funcUoneel is aan te merken ais een fabrikant van vieesproducten en ais zodanig behoort tot de
‘vieeswarenindustrie’, genoemd in de bijiage van de Regeling Wfsv bij sector 16. Slagers overig, en

• de fabrikant van kokswaren en/of snacks die in 50% of meet van zijn productie in de regei per eenheid
product minder dan 30% puur vices, waaronder ook te verstaan piuimveevlees, als grondstof verwerkt,
functioned is aan te merken ais een fabtikant van voedingsproducten en ais zodanig, beoordeeid naat de
soort te vervaardigen producten, behoort tot de Diverse derivaten van iandbouwproducten-verwerkende
industtieën”, genoemd in de bijiage van de Regeling Wfsv bi] sector 50. Voedingsindustrie.

Dc definitie van het begrip “productie” in deze situatie is: de productie gemeten in opbrengst (= omzet).

X.641 MAFcodes

00568 Vervaardigen van snacks (sector 16);

00571 Vleeswarenindustrie (sector 16);

02613 Het vervaardigen van kokswaren en snacks (sector 50).

X.642 Brondocumenten



Kozijnen, ramen, deuren, puien

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-145 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Kofte omschrijving

X.643 Omschrijving

Het leveren, vervaardigen en (doen) paatsen van houten, kunststof of aluminium kozijnen, ramen, deuren,

puien etc.

X.644 Maatschappelijke functie

Bovengenoemde werkzaamheden worden als volgt ingedeeld:

• Het (in onderaanneming) plaatsen van deze producten in een bouwwerk ressorteert onder sector 3.
Bouwbedrijf. Het gaat daarbij om het plaatsen en monteren van bouwelementen, die (vrijwel) kant en klaar
door derden op de bouwplaats worden aangeleverd. Als er sprake is van het monteren van aluminium
kozijnen e.d. in een ‘zelfstandig metalen object” is, afhankelijk van het 1200-arbeidsurencriterium, sector
12. Metaal- en technische bedrijfstakken of sector 10. Metaalindustrie van toepassing.

• Het teveren en plaatsen of doen plaatsen fats hoofdaannemer) valt onder sector 3. Bouwbedrijf. Er is
sprake van de verkoop/levering van kozijnen e.d., vaak vanuit een showroom, waarbij de onderneming ook
verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de plaatsing, hetzij door eigen monteurs, hetzij door
onderaannemers. Gewoonlijk biedt de onderneming zijn klanten ook een bepaalde garantie op de geleverde
en geplaatste producten.

• Het verkopen van kozijnen ed. aan pafticulieren zonder plaatsing hiervan ressofteert onder sector 17.
Detailhandel en ambachten. Het gaat hier uitsluitend om de levering aan particulieren, die de producten
zelf plaatsen of daarvoor een aannemer inschaketen.

• Het leveren van bouwelementen zonder plaatsing aan bedrijfsmatige afnemers, zoals bouwbedrijven, vatt
onder sector 41. Groothandel I. Het gaat hier om de levering sec aan bouwbedrijven, die zeif voor de
plaatsing zorgdragen.

• Het vervaardigen en leveren van houten kozijnen e.d. ressorteert onder sector 6. Timmerindustrie. Er is
dan sprake van een timmertabriek, die de houten bouwelementen produceeft en levert.

• Het vervaardigen, leveren en plaatsen van houten kozijnen e.d. valt gewoonlijk onder sector 6.
Timmerindustrie. In het geval van een timmerfabriek, die houten bouwelementen produceert, zal in het
algemeen het plaatsen worden beschouwd als uitvloeiset van de productie. In het verleden werden echter
ook een aantal (kleinschalige) bedrijven, die op bestelling van particulieren in hun timmerwerkplaats op
maat houten elementen vervaardigen en plaatsen, ingedeeld bij sector 3. Bouwbedrijf, andere
bouwambachten. Deze bedrijven produceren niet op voorraad, maar steeds per stuk ten behoeve van een
bepaald pand in een bepaalde uitvoering. Er is dan sprake van een bedrijf met een bouwambachtelijk
karakter.

• Het vervaardigen en leveren van kunststof kozijnen e.d. valt onder sector 55. Overige takken van bedrijf en
beroep. Het gaat hier om een fabriek of werkptaats, waar elementen van kunststof worden geproduceerd.
In het verleden is besloten, dat deze bedrijven bij wijze van assimilatie als kunststof verwerkend bedrijf
onder sector 55 vallen.

• Het vervaardigen, leveren en ptaatsen van kunststof kozijnen e.d. ressofteeft onder sector 55. Overige
takken van bedrijf en beroep. Het plaatsen wordt hier gezien als uitvloeisel van de productie.

• Het vervaardigen en leveren van aluminium kozijnen e.d. valt, afhankelijk van het 1200-
arbeidsurencriterium, onder sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken of sector 10. Metaalindustrie.

• Het vervaardigen, leveren en plaatsen van aluminium kozijnen e.d. valt, afhankelijk van het 1200-
arbeidsurencriterium, onder sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken of sector 10. Metaalindustrie.
Het plaatsen wordt hier gezien als uitvloeisel van de productie.

X.645 MAFcodes



02004 Leveren en plaatsen van kozijnen, ramen, deuren e.d. (sector 3);
02158 Detallhandel in kozijnen, ramen, deuren e.d. (sector 17);
02175 Groothandel in kozijnen, ramen, deuren e.d. (sector 41);
02138 Vervaardigen van houten kozijnen, ramen, deuren ed. (sector 6);
02200 Vervaardigen van kunststof kozijnen, ramen, deuren ed. (sector 55);
02005 Produceren van metalen kozijnen, ramen, deuren e.d. (in de regel minder dan 1200 arbeidsuren per
week, sector 12);

02006 Produceren van metalen kozijnen, ramen, deuren e.d. (in de regel tenminste 1200 arbeidsuren per
week, sector 10).

X.646 Brondocumenten



Kr a an v e r h u u r bed r ijven

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

On derd eel flu mm er 1.00.00-146 Versiedatu m 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.647 Omschrijving

In 1977 heeft de Sociale Verzekeringsraad richtlijnen vastgesteld met betrekking tot de indeling van
kraanverhuurbedrijven, ni. als voigt:

a. Bedrijven die zich bezighouden met de verhuur van mobiele kranen zijn aangesloten bij de
Bedrijfsvereniging voor het Vervoer (sector 32. Overig goederenvervoer te land en in de iucht);
b. Bedrijven die zich bezighouden met de verhuur van bouwmachines en aannemersmaterieei zijn
aangesloten bij de Bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid (sector 3. Bouwbedrijf);

c. Takel- en bergingsbedrijven zijn aangesioten bij de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid (sector
12. Metaai- en technische bedrijfstakken);

d. Loonbedrijven en onderaannemers die hun bedrijf uitoefenen met gebruikmaking van draglines en

andere grondverzetmachines, of dat materieel met bemanning verhuren zijn afhankeiijk van het onderdeel
van het bedrijfs- en beroepsieven waarin zij in hoofdzaak opereren (derhaive afhankehjk van de functie die
zij in het maatschappeiijk verkeer hebben) aangesioten bij de Bedrijfsvereniging voor het Agrarisch bedrijf
(sector 1. Agrarisch bedrijf) of bij de Bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid (sector 3. Bouwbedrijf).

X.648 Maatschappelijke functie

Ais overweging om de verhuur van mobiele kranen, zoals vermeid bij a., onder te brengen bij sector 32.
Overig goederenvervoer te land en in de iucht heeft onder meer gegoiden dat die groep van
ondernemingen in overwegende mate afkomstig is uit en in beiangrijke mate nog behoort tot het
transportbedrijf en wel speciaai t.b.v. het zgn. verticaai vervoer. Mobiele kranen zijn voertuigen, geen
vervoermiddelen, die bestemd zijn om lasten te hijsen en te iaten vieren, die daarbij kunnen zwenken en
die verrijdbaar zijn zonder gebonden te zijn aan een vaste baan en die verder niet bestemd zijn om te
graven of te grijpen. Een mobiele kraan is een zeifrijdend hijswerktuig, dat uit twee delen is samengesteid,
n.I. een chassis en een giek. Het chassis bestaat uit een gemotoriseerde onderwagen op wielen of rupsen of
uit een vrachtauto (truck). De giek heeft tegenwoordig meestal een hydrauiisch teiescopische uitvoering
(schuifdrukgiek) en bestaat uit een aantai tijdens de nt in eikaar geschoven veriengstukken. Het draagviak
van de mobiele kraan wordt vergroot en verstevigd door uitkiapbare stempeis. Mobiele kranen zijn b.v.:
rupskranen, opbouwtruckkranen, hydro-truckkranen, auto(Iaad)kranen, hoogwerkers. De functies van
mobiele kranen zijn beperkt tot rijden, hijsen en vieren (geen graven of grijpen).

De verhuur van bouwmachines en aannemersmaterieei (b.) behoort tot de werkingssfeer van sector 3.
Bouwbedrijf. Deze machines kunnen/worden in hoofdzaak ingezet op bouwpiaatsen. Bouwmachines
worden onderscheiden in 8 matericeigroepen, n.I.:
1. T.b.v. grondverzet machines, weike bestemd zijn om te graven en/of te grijpen, zoals: dragline, dozer,
graafmachine, graaf/laadcombinatie, grader, lader en scraper;

2. T.b.v. weg- en waterbouw by.: asfaitinstailatie/machine, betonverdeei/afwerkmachine, wais, stamper,
frees en opbreker;

3. T.b.v. betonbouw: mortelinstallatie, menger, molen, pomp, trilmachine, knip- en buigmachine;
4. T.b.v. horizontaal transport: lopende band, dumper, kipper, kiptraiier, trekker, grondkar, terreinheftruck,
aa n hanger;

5. T.b.v. verticaai transport: torenkranen, vaste en semi-vaste bouwkranen, deze kranen staan gedurende
een bepaaide periode op een en dezeifde piaats op een bouwwerk en kunnen niet of slechts zeer beperkt



(via rails, dus via een vaste baan) verreden worden;
6. T.b.v. funderingen: hei- en trekapparatuur;
7. Doorwerkmaterieel;
8. Diversen, zoals keten, loodsen, schaftwagens, steigers etc.

De onder c. vermelde takel- en bergingsbedrijven werden ingedeeld bij sector 12. Metaal- en technische
bedrijfstakken, omdat die ondernemingen gezien hun herkomst en functie een nauwe band hebben met
het garagebedrijf en het carrosseriebouw- en reparatiebedrijf.

Loonbedrijven en onderaannemers, die draglines en andere grondverzetmachines gebruiken of met
bemanning verhuren, worden ingedeeld bij die sector ten behoeve waarvan zij in hoofdzaak werkzaam zijn.
Meestal is dat sector 3. Bouwbedrijf of sector 1. Agrarisch bedrijf, maar er zijn ook voorbeelden bekend van
onderaannemers, die gezien de aard van hun werkzaamheden werden ingedeeld bij sector 55. Overige
takken van bedrijf en beroep (afgraven en reinigen van vervuilde grond) of bij sector 32. Overig
goederenvervoer te land en in de lucht (verhuur van materieel met bemanning t.b.v. intern transport op
terrein van Hoogovens) Een derde werkgever, die minigraafmachines verhuurt aan een elektrotechnisch
nettenbouw/installatiebedrijf, werd ingedeeld bij sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken.

X.649 MAFcodes

00057 Verhuur van bouwmachines (sector 3);
00063 Draglineverhuur (sector 3);
02524 Grondwerkbedrijf (sector 3);
00090 Verhuur van aannemersmaterieel (sector 3);
02530 Verhuur van grondverzetmachines (sector 3);
00938 Verhuur van mobiele kranen (sector 32);
00510 Takel- en bergingsbedrijf (sector 12);
01739 Verhuur van landbouwmachines (sector 1);
01748 Dumpertransport (sector 3).

X.650 Brondocumenten



Kunstgras

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-147 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.651 Omschrijving

Kunstgras is een kunstmatige variant van echt gras en wordt onder meer in de sportwereld toegepast in
plaats van gewoon gras. Hockey, voetbal, korfbal, tennis en golf kunnen op kunstgras worden gespeeld.
Kunstgras heeft een aantal voordelen ten opzichte van gewoon gras. Kunstgras is alleen niet bespeelbaar
als er sneeuw op ligt, het is waterdoorlatend, heeft weinig onderhoud nodig en is slijtvast.

X.652 Maatschappelijke functie

Voor de aanleg van een kunstgrassportveld wordt het terrein eerst zo’n 35 cm diep uitgegraven. Voor een
goede afwatering wordt het afgegraven terrein opgevuld met kwartszand of een ander waterdoorlatend
materiaal zoals gebroken puin, kiezelzand of een mix van minerale stoffen. Eventueel kan in extra drainage
worden voorzien door het leggen van drainageslangen. Op de onderlaag wordt een mengeling van lava
en/of rubber van Ca. 10 cm aangebracht. Vervolgens wordt de onderlaag gewalst en vlak en effen gemaakt.
Daarna wordt een folie/worteldoek aangebracht voor een goede drukverdeling van het kunstgrasveld. De
kunstgrasrollen worden op hun plaats gelegd volgens een vooraf uitgetekend banenpian. De naden worden
vastgehecht met lijm. De spelbelijning van het veld wordt bij de productie van het kunstgras ingetuft of ter
plekke ingesneden en aangebracht. Afhankelijk van het soort kunstgras en de sport waarvoor het veld is
bedoeld, wordt de kunstgrasmat ingestrooid met zand en/of rubberachtig materiaal.

De aanleg van kunstgrasvelden wordt niet genoemd in bijlage 1 van de Regeling Wfsv. In de SVr-circulaire
van 3 december 1992 met betrekking tot de indeling van cultuurtechnische en civieltechnische bedrijven is
het volgende bepaald t.a.v. de aanleg van sportvelden: Als voor de aanleg van een sportveld een
aanlegvergunning is vereist, is er sprake van een civieltechnisch project (werkingssfeer sector 3.
Bouwbedrijf).Als er geen aanlegvergunning is vereist of als de werkgever alleen de grasmat en ander groen
aanlegt en onderhoudt, is er sprake van cultuurtechnisch werk (werkingssfeer sector 1. Agrarisch bedrijf).
Een werkgever, die kunststofgrasmatten en vulling aanbrengt op sportvelden, viel tot ljuni 2012 onder
sector 55. Overige takken van bedrijf en beroep, omdat deze werkzaamheden volgens de Belastingdienst
niet konden worden geassimileerd met de sector Agrarisch bedrijf of een andere sector. Op 1 juni 2012
heeft het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch echter uitspraak gedaan in een door een werkgever ingestelde
beroepszaak tegen de indeling van zijn bedrijf bij sector 55. Overige takken van bedrijf en beroep. Het Hof
oordeelde, dat erfunctioneel geen verschil is tussen het leggen van een natuurgrasveld en een
kunstgrasveld. In beide gevallen is sprake van seizoensarbeid en van werkzaamheden, die voornamelijk in
de buitenlucht plaatsvinden. Het Hof besloot deze werkgever in te delen bij sector 1. Agrarisch bedrijf.

N.B.: het woningstoffeerdersbedrijf houdt zich onder meer bezig met het leggen van kunstgrastapijt,
gewoonlijk binnen, bij sportverenigingen en in sporthallen. De kunstgrastapijten worden door de
opdrachtgever op rol op locatie aangeleverd. De stoffeerder legt op de door derden afgewerkte onderbaan
eerst een ondertapijt, waarna de rol kunstgrastapijt wordt uitgerold, op maat gesneden en gelijmd op het
ondertapijt. Het uitrollen en op maat maken van verschillende lagen op rol aangeleverde kunststof, als
zijnde het leggen van vloerbedekking vanaf de rol, behoort tot het woningstoffeerdersbedrijf en ressorteert
onder sector 17. Detailhandel en ambachten.

X.653 MAFcodes



02379 Aanleggen van kunstgrassportvelden (buiten, sector 3);
02361 Aanbrengen van kunstgras op sportvelden fbuiten,sector 1);
02362 Het leggen van kunstgrastapijt (sector 17).

X.654 Brondocumenten

X.655 Gerelateerde onderwerpen

Vloere n.
Sportvloeren (het leggen van kunststof -).
Circulaire SVr van 3 december 1992.



Ku nststofbed rijven

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-148 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.656 Omschrijving

Bij de totstandkoming van de bijiage van de Regeling Wfsv werd niet steeds dezelfde systematiek gevolgd.
Voor een aantal onderdelen van de regeling is de in bepaalde sectoren van het bedrijfsleven verwerkte

grondstof bepalend, zoals bij de houtindustrie, de metaalindustrie en de tabakverwerkende industrie. Voor
andere sectoren is het vervaardigde product bepalend voor de indeling, zoals bij de meubelindustrie en de
grafische industrie. Verder is er nog de categorale indeling, waarbij genoemd kunnen worden de
tussenpersonen en de tolken en translateurs.

De term “kunststof” komt in bijlage 1 bij de Regeling Wfsv alleen voor bij sector 49. Chemische industrie,

onder punt 10: “Het vervaardigen van niet elders ingedeelde kunststoffen” en, sinUs 1 januari 2016, onder
sector 55. Overige takken van bedrijf en beroep onder punt 6: “Kunststof bewerkende en verwerkende

bedrijven” (Stcrt 4-12-15, nr. 43621). Onder kunststofbedrijven verstaan we dus enerzijds bedrijven, die
kunststoffen vervaardigen (sector 49. Chemische industrie) en anderzijds bedrijven, die kunststoffen be
en/of verwerken (sector 55. Overige takken van bedrijf en beroep).

X.657 Maatschappelijke functie

Het vervaardigen van niet elders ingedeelde kunststoffen (sector 49).

Voor de sectoraansluiting van “kunststofbedrijven” is de aard van de kunststof (thermoplast of
thermoharder) niet meer van belang, maar het feit of Ueze wordt geproduceerd àí be- en/of verwerkt.
Bedrijven die (nieuwe) kunststoffen als materie of halffabricaat produceren horen allemaal thuis bij sector
49. Chemische industrie. Het gaat hier om het produceren van (nieuwe) kunststof grondstoffen met behuip
of door middel van een chemische reactie, waardoor de moleculaire structuur van de gebruikte
basisstoffen zodanig wijzigt dat de originele grondstoffen niet meer van elkaar gescheiden kunnen worden
(synthese). Dit zijn de bedrijven die uit organisch materiaal (waaronder aardoliederivaten) via het proces
van synthese (nieuwe) kunststoffen vervaardigen (het creëren van nieuwe molecuulstructuren). Maar ook

b.v. bedrijven, die gerecycled, maar nog vervuild kunststof materiaal door middel van chemische processen
als nacondensatie, extrusie of estrificatie reinigen, ten gevolge waarvan de moleculaire structuur veranderd
wordt en er dus feitelijk een nieuw soort kunststof grondstof ontstaat. Van deze grondstof kunnen dan
weer nieuwe kunststof producten worden gemaakt.

Hieronder vallen dus niet de bedrijven, die kunststoffen bewerken of modificeren door toevoeging van
allerlei hulpstoffen, zoals kleurstoffen, weekmakers of structuurpoeders. Hierbij vindt geen chemische
reactie plaats en er ontstaat geen nieuwe kunststof door middel van synthese of samensmelting van de
gebruikte stoffen.

Kunststoffen zijn chemische verbindingen die door niet-natuurlijke scheikundige processen worden
gemaakt. Kunststof is een organisch materiaal dat is opgebouwd uit zeer grote moleculen, die ontstaan
door synthese feen reactie waardoor er een nieuwe stof ontstaat) van grondstoffen.
Er zijn 3 categorieën kunststoffen: 1. Thermoplasten;

2. Thermoharders;

3. Elastomeren.

Kunststof be- en/of verwerkende bedrijven (sector 55).



In het verleden werd voor de aansluiting van kunststofbe- en/of verwerkende bedrijven verschil gemaakt
naar aard van de kunststof: thermoharders of thermoplasten. In die gevallen waarin de indeling niet
afhankelijk gesteld is van een bepaald product, of waarin de grondstof van het product niet bepalend is,
moest de beoordeling plaats vinden aan de hand van de volgende twee criteria.

• Bij verwerking door een onderneming van thermohardende kunststoffen was een aansluiting bij de sector
49. Chemische industrie aangewezen.

• Bi] be- en/of verwerking van thermoplasten diende aansluiting bij de sector 55. Overige takken van bedrijf
en beroep plaats te vinden.

Aan deze uitspraak lag ten grondslag dat tijdens de productie met behuip van thermoharders een chemisch
proces optreedt, waarbij de verschillende grondstoffen tezamen een nieuwe stof opleveren, waaruit de
oude grondstoffen niet meer zijn af te splitsen. Daarentegen vindt bij de productie met behulp van
thermoplasten een natuurkundige bewerking plaats. De grondstoffen worden door middel van verwarming,
persen, trekken etc. in de gewenste vorm gebracht, waarbij geen chemische reactie plaatsvindt en dus een
vergelijking met een chemische bewerking niet kan worden gemaakt.

Inmiddels is het verschil tussen de be- en verwerking van thermoharders en thermoplasten voor de
sectorindeling niet meervan belang. Met ingang van ijanuari 2016 is Bijiage ivan de RegelingWfsv
gewijzigd en is aan sector 55. Overige takken van bedrijf en beroep onder punt 6 toegevoegd: Kunststof
bewerkende en verwerkende bedrijven (Stcrt 4-12-15, nr. 43621).
Onder sector 55 vallen de bedrijven die de (onder sector 49 geproduceerde) kunststoffen halfiabricaten
vervolgens mechanisch of anderzins bewerken tot een product of verwerken in een product. Het bewerken
van kunststoffen verschilt per categorie van kunststof. Bij thermoplasten gebeurt dat onder andere door te
verwarmen, trekken, spuiten, gieten, laserprinten e.d. Bij thermoharders en elastomeren verloopt dat
proces anders. Deze materialen kunnen vanwege de uiteindelijke molecuulstructuur ná productie niet meer
gesmolten of gevormd worden. Enkel mechanische bewerking als zagen, slijpen en dergelijke blijft dan nog
mogelijk. Thermoharders worden dan ook vaak niet in de fabriek, maar pas op locatie bij het verwerkende
bedrijf uit losse componenten gemengd en verwerkt.
Bij voorbeeld: Ureumformaldehyde is een thermoharder en wordt als isolatiemateriaal in onder andere
spouwmuren toegepast. Het heeft een matige tot redelijke isolatiewaarde, maar dient te worden
gesynthetiseerd (samengevoegd) op de bouwplaats. (Overigens ressorteren spouwmuu risolatiebedrijven
gezien hun maatschappelijke functie onder sector 3. Bouwbedrijf, zij worden niet beschouwd als kunststof
verwerkende bedrijven).

Samengevat:

• Het vervaardigen van (nieuwe) kunststoffen valt onder de werkingssfeer van sector 49. Chemische
industrie. Er is sprake is van een chemische reactie, waardoor de moleculaire structuur van de basisstoffen
wijzigt en de toegepaste gcondstoffen door middel van synthese met elkaar samensmelten.

• Voor de indeling van een kunststof be- en verwerkend bedrijf moet eerst gekeken worden of er sprake is
van een bepaald, in de Regeling Wfsv genoemd product en of de grondstof van het product bepalend is
voor de sectorindeling. Als dat niet het geval is, wordt de werkgever, ongeacht of hij thermoplasten,
thermoharders of elastomeren be- of verwerkt, aangesloten bij sector 55. Overige takken van bedrijf en
beroep.

X.65$ Voorbeelden

• Een producent van plastic regenkleding wordt ingedeeld bi] sector 51. Algemene industrie. In de bijiage bij
de Regeling Wfsv wordt onder punt F. van sector 51 namelijk genoemd: Kledingindustrie. Van welke
grondstof de kieding wordt gemaakt is niet van belang, deze wordt in de bijlage van de Regeling Wfsv niet
genoemd.

• Een fabrikant van kunststof emballage wordt ingedeeld bi] sector 55. Overige takken van bedri]f en beroep.
In de tekst van de Bijiage van de Regeling Wfsv wordt de emballage-industrie wel genoemd bij sector 5.



Houten emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie, maar hierbij wordt nadrukkelijk de grondstof
hout genoemd.

• Een producent van kunststof meubelen wordt ingedeeld bij sector 7. Meubel- en orgelbouwindustrie. Bi] de
onder sector 7 vermelde meubelindustrie wordt geen grondstof genoemd.

• Een producent van kunststof brillenglazen wordt ingedeeld bi] sector 55. Overige takken van bedrijf en
beroep. Een indeling bij sector 48. Steen-, cement-, glas- en keramische industrie is hier niet mogelijk,
omdat er geen sprake is van de bewerking van glas.

• Een fabrikant, die windturbinewieken vervaardigt van met glasvezel versterkte polyester wordt ingedeeld
bij sector 55. Overige takken van bedrijf en beroep. Windturbinewieken worden niet genoemd in de bijlage
bij de Regeling Wfsv.

• Een fabrikant, die uit kapotte kunststof kleerhangers nieuwe kunststof kleerhangers vervaardigt, wordt
ingedeeld bij sector 55. Overige takken van bedrijf en beroep. De vervaardiging van kleerhangers wordt
niet genoemd in de bijlage bij de Regeling Wfsv.

X.659 MAFcodes

02515 Kunstof be- en/of verwerkend bedrijf (sector 55);
02648 Het vervaardigen van niet elders ingedeelde kunststoffen (sector 49).

X.660 Brondocumenten



Kussens (vervaardigen van -

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-149 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nec

Korte omschrijving

X.661 Omschrijving

Het vervaardigen van kussens.

X.662 Maatschappelijke functie

Het vervaardigen van kussens ressorteert van rechtswege onder de werkingssfeer van sector 7. Meubel- en
orgelbouwindustrie.
Daarbij is de hoedanigheid van de te vervaardigen kussens voor de sectorindeling zonder betekenis. Slechts
belangrijk is of een onderneming, gelet op de tekst van de bijiage van de Regeling Wfsv, op grond van haar
assortiment, de verbruikte grondstof of om andere redenen, bijv. de activiteit als zodanig, moet worden
ingedee)d.

In verband hiermee is er steeds naar gestreefd een zo rechtlijnig mogelijk beleid te voeren, zeker waar het
de assortimentsbepaling en de daaraan gekoppelde grondstofbepaling betreft.

In de tekst van de bijlage van de Regeling Wfsv onder sector 7. Meubel- en orgelbouwindustrie, sub;,
wordt de vervaardiging van kussens zonder beperkingen vermeld. Daaruit volgt dat, naast de vervaardiging
van binnenkussens voor de meubelindustrie, bijvoorbeeld ook de vervaardiging van hoofdkussens tot de
werkingssfeer van sector 7. Meubel- en Orgelbouwindustrie moet worden gerekend.

X.663 MAFcodes

00139 Het vervaardigen van kussens (sector 7).

X.664 Erondocumenten



Laboratorium (Milieu -)

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-150 Versiedatum 11-01-2012

AIleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.665 Omschrijving

De exploitatie van een milieulaboratorium dat is gespecialiseerd in het leveren van analyseresultaten van
grond-, grondwater-, waterbodem-, afvalwater-, sub-, oppervlaktewater-, Iucht-, en bouwstoffenmonsters.

X.666 Maatschappelijke functie

Onderzoek wordt onder meer verricht in opdracht van milieuadviesbureaus, ingenieursbureaus, diverse
overheden en de industriële sector. De analytische procedure, zoals die bij werkgever plaatsvindt, ziet er in
het algemeen als volgt uit: bulkmonster> representatief monster> monstervoorbewerking> meting van
gewenste stoffen > conversie naar chemische informatie> uitslag.

Wat betreft de indeling is overwogen, dat tot sector 49. Chemische industrie nagenoeg alleen worden
gerekend die bedrijven, die zich bezighouden met het langs chemische weg vervaardigen van producten,
aismede chemische laboratoria. In een chemisch laboratorium wordt onderzoek verricht ten behoeve van
de chemische industrie of de chemische wetenschap. Hiervan uitgaande moet de indeling van chemische
laboratoria bij sector 49. Chemische industrie worden gezien in samenhang met de bij deze sector
genoemde productiebedrijven, bijvoorbeeld een van een dergelijk productiebedrijfjuridisch afgescheiden
chemisch laboratorium. Daarvan is in de hier aan de orde zijnde indeling geen sprake. De chemische
bewerkingen, die in deze situatie binnen het bedrijf van de werkgever worden toegepast, zijn geen doel op
zich, maar zijn een middel om tot een analyseresultaat (meting) te komen. Een indeling bij sector 49.
Chemische industrie in de hoedanigheid van chemisch laboratorium is daarom niet aan de orde.

Deze werkgever treedt functioneel bezien op als een onderzoeksinstituut. Het betreft hier een vorm van
dienstverlening in de sfeer van de vrije beroepen zoals men die ook aantreft bij de onder sector 44.
Zakelijke dienstverlening II ressorterende organisatiebureaus, economische adviesbureaus,
ingenieursbureaus en projectontwikkelaars. Beslist is daarom dat het milleulaboratorium onder sector 44.
Zakelijke dienstverlening II ressorteert.

X.667 MAFcodes

01882 Milieulaboratorium (sector 44).



Lamineren / plastificeren

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-151 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.668 Omschrijving

Met lamineren of plastificeren wordt bedoeld het aanbrengen van een folie- of Iaklaag op materiaal
(papier, pvc, ed) om dit materiaal te beschermen.

X.669 Maatschappelijke functie

In deze situatie gaat het om een werkgever die, in opdracht van onder meet reclamebureaus en
drukkerijen, reclamemateriaal, Iandkaarten, place-mats, billboards, raambiljetten, ansichtkaarten e.d.
lamineert. Het lamineren geschiedt hoofdzakelijk door het machinaal aanbrengen van een folielaag. In
bijkomstige mate wordt handmatig een laklaag over het te beschermen materiaal aangebracht. In het
kader van deze activiteiten beschikt de werkgever over een aantal lamineermachines. In deze machines
wordt folie, dat vervaardigd is uit propyleen teen thermoplast), van een rol op maat gesneden, gelijmd,
gedroogd en op het te beschermen materiaal geperst.
In deze indelingskwestie is overwogen dat, nu er sprake is van de uitoefening van een Iamineerbedrijf c.q.
van een kunststofverwerkend bedrijf, een eventuele indeling bij sector 9. Grafische industrie niet aan de
orde is. Kunststofbe- en/of verwerkende bedrijven ressorteren van rechtswege onder de werkingssfeer van
de sector 55. Overige takken van bedrijf en beroep.

X.670 MAFcodes

01932 Het lamineren en/of plastificeren van materialen (sector 55).

X.671 Brondocumenten



Lampenkappen

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-152 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intra net nee

Korte omschrijving

X.672 Omschrijving

Een onderneming, die zich bezighoudt met het op bestelling vervaardigen van lampenkappen, is
aangesloten bij sector 51. Algemene industrie (onderdeel kiedingindustrie).

X.673 Maatschappelijke functie

Een dergelijke onderneming koopt metalen draad op klos of rol in en stoffen en garnituren. Ult de draad
worden door middel van las- en buigmachines karkassen in verschillende modellen gemaakt. Deze
karkassen worden bekleed met de van tevoren uitgesneden stof. Op grond van de bedrijfsactiviteiten is als
vaststaand aangenomen, dat er functioneel bezien sprake is van een enkelvoudige onderneming, te weten
het bedrijf van het vervaardigen van lampenkappen. Immers het maken van de (metalen) karkassen en
naderhand het bekieden daarvan met de reeds op maat gesneden stof, behoort tot de (voor
)bewerkingsfase, die uiteindelijk resulteert in het eindproduct de lampenkap.

De kernfunctie is dus het maken van lampenkappen fuit metalen karkassen en stoffen bekieding). Dit
eindproduct wordt niet in de bijiage van de Regeling Wfsv vermeld. Daarom moet, rekening houdend met
de systematiek van indelen, binnen de tekst van de regeling gezocht worden naar die bedrijfsactiviteiten,
welke naar de aard het meest met de feitelijke activiteiten overeenkomen. In verband daarmee is
overwogen dat de werkingssfeer van sector 51. Algemene industrie, bij onderdeel F Kledingindustrie, sub 7,
aangeeft, dat daartoe behoort de vervaardiging van specialiteiten, waaronder moet worden verstaan de
vervaardiging van onder meer parapluies, parasols en theemutsen. Gelet hierop en op de omstandigheid,
dat de vervaardiging van parapluies e.d. in vergelijking tot de vervaardiging van lampenkappen een
vergelijkbaar productieproces ondergaan, is vervolgens beslist dat, de werkzaamheden van het
vervaardigen van lampenkappen behoren tot de werkingssfeer van sector 51. Algemene industrie.

X.674 MAFcodes

01560 De vervaardiging van lampenkappen (sector 51).

X.675 Brondocumenten



Ondersteuningsinstellingen voor het leerlingwezen

Documentgegevens

Afkorting IS Versenummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-153 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.676 Omschrijving

Bedoeld zijn hier de ondersteuningsinstellingen, die ten behoeve van de basiseducatie en
regionale/Iandelijke organen voor het Ieerlingwezen werkzaam zijn (als bedoeld in de wet op het
Ieerlingwezen).

X.677 Maatschappelijke functie

Zij houden zich bezig met het bevorderen en doen verzorgen van yak- of praktijkopeidingen ten behoeve
van bedrijven, welke tot een bepaalde sector behoren. Zij hebben geen docenten of leermeesters, maar
uitsluitend overig personeel en leerlingen. Dergelijke ondersteuningsinstellingen houden zich niet
daadwerkelijk bezig met het geven van onderwijs. Wel is steeds een zijdelingse, dan wel daadwerkelijke
betrokkenheid bij de onderwijswereld aanwezig.
In het verleden is meerdere malen beslist, dat instellingen, die zich overwegend bezighouden met
ondersteunende of bemiddelende activiteiten ten behoeve van o.a. de gezondheids- en onderwijssfeer,
onafhankelijk van hetgeen zij in hun doelstelling hebben staan vermeld, in hun hoedanigheid van
“helangenvereniging” bij sector 45. Zakelijke dienstverlening III zijn aangesloten.

Voor deze regionale en Iandelijke organen is het evenwel mogelijk een aansluiting te verkrijgen bij sector
35. Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen met toepassing van artikel 5.4 van de Regeling
Wfsv als neveninstelling van de bedrijfstak onderwijs.
Hiervoor is een individueel besluit nodig.

X.678 MAFcodes

01890 Ondersteuningsinstelling voor het Ieerlingwezen (sector 45).

X.679 Brondocumenten



Lichtstratenmontage

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

On derdeel flu mmer 1.00.00-154 Versi edatu m 11-01-2012

Alleen voot intranet flee

Korte omschrijving

X.680 Omschrijving

Lichtstraten zijn aluminium raamsystemen met kunststofbeglazing en worden ook wel dakkoepels of
daklichtstraten genoemd. Zij worden onder meer toegepast als overkapping van voetgangers- gebieden in

winkelcentra, in voetbalstadions en fabriekshallen.

X.681 Maatschappelijke functie

Op de bouwplaats worden de aluminium profielen pasklaar gezaagd en in elkaar gezet (geschroefd),
waarna de basisconstructie met een kraan op de bestaande dakconstructie wordt gehesen en op het dak
vastgeschroefd. Daarna wordt de kunststofbeg!azing in de constructie geschoven en voorzien van
deklijsten, waarna het geheel wordt afgemonteerd. De werkzaamheden zijn vergelijkbaar met het plaatsen

van uit aluminium en glas bestaande terrasoverkappingen, serre’s en veranda’s, die eerst in de eigen

werkplaats op maat worden gemaakt, worden voorbewerkt en in elkaar gezet en tenslotte bij de klant
alleen nog moeten worden opgebouwd en afgewerkt. Bedrijven, die lichtstraten monteren, houden zich

eveneens bezig met het aanbrengen van bouwkundige voorzieningen aan bouwwerken en ressorteren

daarom onder sector 3. Bouwbedrijf.

X.682 MAFcodes

01751 Lichtstratenmontage (sector 3).

X.683 Brondocumenten

X.6$4 Gerelateerde onderwerpen

. Serrebouw; Verandabouw.



Liften (installeren/onderhouden/repareren van -)

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-155 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor ntranet nee

Korte omschrijving

X.685 Omschrijving

In het verleden is op verzoek van de toenmalige twee “metaalbedrijfsverenigingen” de van rechtswege
aansluiting bezien van werkgevers, die zich bezighouden met het installeren dan wel met het onderhouden
en repareren van het elektrotechnische gedeefte van liften.
Besloten is destijds dat dergelijke werkgevers zijn aangesloten bij de voormalige BV Metaalindustrie, thans
sector 10. Metaalindustrie.
De volgende feiten en omstandigheden hebben aan de terzake genomen algemene beslissing ten grondsiag
gelegen.

X.686 Maatschappelijke functie

Tekst werkingssfeer sector 10. Metaalindustrie fvoorzover relevant):

• Onderdeel I. punt 1, sub a (afhankelijk van de zgn. 1200-arbeidsurengrens): het aanleggen,
assembleren van werktuigen (waaronder mede begrepen kracht- en arbeidswerktuigen )“.

• Onderdeel II. sub 5 (ongeacht de zgn. 1200-arbeidsurengrens): “het vervaardigen en/of herstellen van
liften; onder vervaardigen, als bedoeld onder (I en) II, wordt eveneens verstaan het assembleren,
monteren en samenstellen uit van derden betrokken onderdelen”.

Tekst werkingssfeer sector 12. Metaat- en technische bedrijfstakken (voorzover relevant):

• Onder 1 sub a (afhankelijk van de zgn. 1200-arbeidsurengrens): “het aanleggen,
assembleren van werktuigen (waaronder mede begrepen kracht- en arbeidswerktuigen

= Onder 11 sub a (ongeacht de zgn. 1200-arbeidsurengrens): “het aanleggen, wijzigen, demonteren,
herstellen, onderhouden of bedrijfsvaardig opleveren van elektrotechnische zwak- en
sterkstroominstallaties (elektrotechnisch installatiebedrijf).

De hiervoor vermelde tekstdelen van de werkingssferen van beide sectoren geven aan dat, wanneer ten
aanzien van een werkgever sprake is van het vervaardigen (dan wel van het assembleren, monteren en
samenstellen uit van derden betrokken onderdelen) van liften en/of herstellen van liften, een directe
indeling bij sector 10. Metaalindustrie is aangewezen.

Ter discussie kan vervolgens staan of, wanneer een werkgever zich - anders dan met de vervaardiging en/of
het herstel van liften - bezighoudt met het installeren van liftinstallaties en/of het onderhouden en
repareren van het elektrotechnische gedeelte van liften, hij al dan niet eveneens onder sector 10.
Metaalindustrie ressorteert.

lndien een lift dient te worden beschouwd als een krachtwerktuig, terwijl het installeren van
krachtwerktuigen toeziet op een werkzaamheid, waarop voor de sectorindeling de 1200-a rbeidsu rengrens
van toepassing is, dan zou qua bevoegdheid ofwe? sector 10. Metaalindustrie ofwel sector 12. Metaal- en
technische bedrijfstakken in beeld kunnen komen.

Voorts zou, wanneer de werkzaamheid van een werkgever omvat herstel/onderhoud van het
elektrotechnische gedeelte van liften, deze dienen te worden aangemerkt op te treden als elektrotechnisch
installatiebedrijf. Een dergelijke werkgever ressorteert, ongeacht de 1200-arbeidsurengrens, onder sector
12. Metaal- en technische bedrijfstakken.
Wat betreft de ontstaansgeschiedenis inzake de verdeling voor de uitvoering van de sv-wetgeving van het



bedrijfs- en beroepsieven in onderdelen/sectoren is overwogen, dat bij het opnemen in de bijlage van de
Regeling Wfsv van de tekst “het vervaardigen en/of herstellen van liften’ onder het begrip

“Metaalindustrie” en de daarmee samenhangende vraag of deze opneming/toevoeging al dan niet een
limitatieve betreft, geen enkele discussie is geweest.

Onder aanname, dat het installeren van liften moet worden afgezet tegen de 1200-arbeidsurengrens en het
in elektrotechnische zin repareren van liften rechtstreeks ressorteert onder sector 12. Metaal- en
technische bedrijfstakken, heeft dat tot gevolg, dat bedrijven die zich bezighouden met enerzijds het
vervaardigen en/of herstellen van liften en anderzijds met het onderhouden en repareren van het
elektrotechnische gedeelte van liften, als samengesteld van aard dienen te worden beschouwd. Een
dergelijke vaststelling zal in de praktijk inhouden, dat de, vaak gespecialiseerde, ondernemingen die zich op
het gebied van liftinstallatie, -onderhoud en -reparatie bewegen bij ofwel sector 10. Metaalindustrie ofwel
sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken terecht zouden kunnen komen. Dit al naar gelang het
gegeven of zij het meest verlonen aan de vervaardiging van liften dan wel aan installatie, herstel- en
onderhoudswerkzaamheden aan liften en/of het elektrotechnische gedeelte van liften.

Van niet ondergeschikt belang is vervolgens de vaststelling, dat ten aanzien van het vermelde in de
regelgeving van de vervaardigers/herstellers van liften (= sector 10. Metaalindustrie) in het verleden geen
discussie is gevoerd c.q. geen beperking is gesteld.

In verband hiermee is besloten, dat, met inachtneming van de functionele indelingssystematiek (hier de
indeling van in de kern gelijksoortige ondernemingen bij dezelfde sector), onder het vervaardigen en/of
herstellen van liften tevens liftinstallaties dienen te worden begrepen fd.w.z. de compleet geInstalleerde
lift). Onder herstellen moet tevens worden verstaan: herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan ook het
elektrotechnische gedeelte van liftinstallaties. Een lift zal namelijk pas bedrijfsvaardig zijn indien ook het
elektrotechnische gedeelte functioneert.

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat het bedrijf van het installeren van liften c.q. liftinstallaties en
het repareren en/of onderhouden van liften c.q. liftinstallaties, inclusief het elektrotechnische gedeelte
daarvan, ressorteert onder sector 10. Metaalindustrie, ongeacht de 1200-arbeidsurengrens.

X.687 MAFcodes

00199 Het vervaardigen en/of herstellen van liften (sector 10).

X.688 Brondocumenten



Logistieke dienstverlening

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5
Onderdeelnummer 1.00.00-156 Versiedatum 11-01-2012
Alleen voor intra net nee

Korte omschrijving

X.689 Omschrijving

Bij logistieke dienstverlening worden de goederen van de opdrachtgevers op voorraad gehouden en
namens hen aan kianten (particulieren of wederverkopers) uitgeleverd.

X.690 Maatschappelijke functie

Bij de logistieke verwerking van goederen van derden worden over het agemeen de volgende
werkzaamheden verricht:

Orderaanname;
• Inpakken van de gewenste producten;
• Verzendklaar maken;
• Verzenden van de orders (al dan niet via een externe vervoerder);
• Voorraadbeheer;
• Kiantenservice;
• Retourverwerking.

Het komt voor dat naast bovenstaande werkzaamheden tevens de bijbehorende administratie en
geldstromen voor de opdrachtgevers worden verricht. Denk hierbij aan machtigingen, rembours,
debiteurenbeheer, incasso etc. Indelingstechnisch is er sprake van een enkelvoudige onderneming welke
thuishoort bij sector 20. Havenbedrijven.

Let wel, zodra de goederen eigendom worden van de logistieke dienstverlener’ dan is indehng bij sector 20.
Havenbedrijven niet Iangerjuist. In dat geval is er namelijk geen sprake van het verlenen van logistieke
diensten aan derden maar van een handelaar waarbij de diverse werkzaamheden voortvloeien uit de
handeisfunctie. Afhankelijk van de afnemers en zonodig het bepaalde in de Grensafbakening
groothandel/detailhandel is er dan een detailhandels- of groothandeissector bevoegd.

X.691 MAFcodes

01816 Logistieke dienstverlening (sector 20).

X.692 Brondocumenten



Loodgieters- of fittersbedrijf

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-157 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X693 Omschrijving

Het loodgieters- en fittersbedrijf.

X.694 Maatschappelijke functie

Onder loodgieters en fitters verstaan we werkgevers die qua kernfunctie zijn te rangschikken onder het
vermelde in de bijage van de Regeling Wfsv bij sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken, punt 14,

sub a t/m U,:

“Het bedrijf van:

• het aanleggen, veranderen, herstellen of onderhouden van huisrioleringen;
• bet vervaardigen, aanbrengen, herstellen of onderhouden van uit aluminium, zink, lood of koper bestaande

dakbedekkingen of onderdelen daarvan, bekiedingen aan of op bouwwerken, afvoerpi]pen voor regenwater
of onderdelen daarvan;

• het aanleggen, veranderen, herstellen of onderhouden van installaties voor gas- of watervoorziening of
gedeelten daarvan;

• het aanleggen, vetanderen, herstellen of onderhouden van brandleidingen, sprinklerinstallaties of sanitaire
installaties of gedeelten daarvan.”

X.695 MAFcodes

02570 Fittersbedrijf (sector 12);

00422 Loodgietersbed rijf (sector 12).

X.696 Brondocumenten



Luchtkanaalsystemen (reiniging van
- )

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-158 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.697 Omschrijving

Het inspecteren en reinigen van Iuchtkanalen, toe- en afvoerkanalen, stortkokers, schoorstenen, buizen
etc.

X.698 Maatschappelijke functie

Het inspecteren van Iuchtkanalen e.d. gebeurt met behuip van kielne robotmachines, voorzien van
videocamera’s, die via bestaande ingangen in het ventllatiekanaal (verdeelstukken, klepkasten, inspectie
openingen) vervuiling en beschadiging kunnen opsporen.Er bestaan globaal 3 methodes om de
Iuchtkanalen te reinigen:
1. met borstels (handmatig of met behuip van robots);
2. met behuip van een poeder (bicarbonaat), dat wordt vernev&d, waardoor roetaanslag verdwijnt;
3. door middel van droogijs om vette en chemische stoffen te verwijderen.

Voor een grondige reiniging worden verder nog een compressor, persluchtslangen en een afzuig- en
filtereenheid gebruikt. Soms wordt na de reinigingswerkzaamheden nog een beschermende coating
aangebracht.

Bij de indeling van reinigingsbedrijven wordt een onderscheid gemaakt tussen de traditionele
schoonmaakbedrijven en bedrijven die zich bezighouden met industriele reiniging. Bij de traditionele
reiniging moet worden gedacht aan het schoonmaken van gebouwen door interieurverzorgers,
glazenwassers en geve)reinigers. Industriële reiniging omvat vormen van reiniging zoals men die bij
industrieen pleegt aan te treffen (“zwaardere werk”), zoals het Peegzuigen van tanks, kolken, riolen, bassins
e.d. met grote vacuümpompen en het reinigen van machines en leidingen van elektrische installaties door
middel van compressoren, speciale stoomreinigingsapparaten, turbines, sludgepompen, mobiele
afzuiginstaflaties (tankwagens) en dergelijke. De traditionele schoonmaakbedrijven ressorteren onder de
werkingssfeer van sector 18. Reiniging. De industriele reiniging ressorteert onder sector 21.
Havenclassificeerders. Gelet op het bedrijfskarakter en de werkzaamheden van bedrijven, die Iuchtkanalen
reinigen, vertonen deze bedrijven meer verwantschap met de traditionele schoonmaakbedrijven dan met
de industriele reiniging. In het verleden is daarom besloten, dat deze bedrijven bij wijze van assimilatie
aangesloten zijn bij sector 18. Reiniging.

X.699 MAFcodes

01814 Het reinigen van Iuchtkanaalsystemen (sector 18);
00862 Reinigingsbedrijf (sector 1$);
00888 Industrieel reinigingsbedrijf (sector 21).

X.700 Brondocumenten

X.701 Gerelateerde onderwerpen



Waterstraalbedrijf;

Bouwservice- en schoonmaakbedrijf;

Rioolbedrijf;

Droogijs



Maaltijdverstrekki ng

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-159 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.702 Omschrijving

In de bijiage van de Regeling Wfsv wordt bij sector 33. Horeca algemeen onder andere genoemd:
Hotel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven.

Hieronder wordt ingegaan op maatschappelijke functies met betrekking tot maaltijdverstrekking die niet
met naam in de Bijiage van de Regeling Wfsv bij sector 33. Horeca algemeen worden genoemd maar wel
verwantschap hebben met een aldaar genoemde maatschappelijke functie dan wel als aanverwant bedrijf
dienen te worden beschouwd.

X.703 Maatschappelijke functie

Een lunchroom/cafetaria is feitelijk een restaurant met dit verschil dat restaurants over het algemeen
‘s avonds geopend zijn ten behoeve van dinergerechten en lunchrooms/cafetaria’s ‘s middags ten behoeve
van lunchgerechten. Zowel in restaurants als lunchrooms/cafetaria’s staan fsfeervol) gedekte tafels en
stoelen waar de client kan plaatsnemen. Door middel van een menukaart wordt aangegeven welke keuze in
maaltijden geserveerd kan worden. De maaltijden worden voor directe consumptie bereid. Veelal worden
de maaltijden en dranken door het personeel van de lunchroom geserveerd maar ook zelfbediening
(bijvoorbeeld via buffet) komt voor. Dit soort ondernemingen hoort thuis bij sector 33. Horeca algemeen.

Een eetcafé is feitelijk ook een restaurant met dit verschil dat eetcafés over het algemeen een wat
eenvoudigere inrichting van de zaak hebben en een menukaart voeren tegen, in de regel, lagere prijzen dan
een restaurant. Ook hier worden de maaltijden voor directe consumptie bereid. Dc maaltijden en dranken
worden door het personeel geserveerd maar ook zelfbediening (bijvoorbeeld via buffet) komt voor. Sector
33. Horeca algemeen is bevoegd.

Naast de exploitatie van restaurants, lunchrooms, eetcafés e.d. bestaan er ook ondernemingen die zich
bezighouden met het bereiden en op (telefonische) bestelling bezorgen dan wel het af laten halen van voor
directe consumptie geschikte maaltijden. Denk hierbij aan het afhalen en/of thuis bezorgen van pizza’s
(pizzalijn), spareribs fspareribslijn), griekse, thaise, surinaamse, chinese maaltijden (afhaalchinees) e.d.
In het verleden heeft de SVr beslist dat dit soort ondernemingen van rechtswege thuishoren als
aanverwant bedrijf bij sector 33. Horeca algemeen. Hierbij is overwogen dat de typische aspecten van het
horecabedrijf als serviceverlening aan de client tijden het verblijf in de zaak (gastheerschap), de inrichting
van de zaak, ontbreken. Anderzijds is de menukaart waaruit de client bij thuisbezorgen/afhalen zijn keuze
kan maken merendeels dusdanig uitgebreid dat mening restaurant daarjaloers op zou zijn. De SVr heeft
zich op het standpunt gesteld dat het op het bereiden van, soms zeer uitgebreide, maaltijden het accent
ligt van de bedrijvigheid van de onderneming met ais uitvloeisel de levering van die voor directe
consumptie geschikte maaltijden aan de cliënten.
Bij een snackbar/automatiek wordt in eigen keuken etenswaar voor directe consumptie klaargemaakt door
middel van frituren, bakken, koken en/of samenstellen. Ten behoeve van een snelle doorstroming is over
het algemeen de inrichting van de zaak zeer eenvoudig. Soms staan er enkele (sta)tafels dan wel een plank
aan de muur waar de etenswaar eventueel genuttigd kan worden. Vaak vindt er ook verkoop plaats van
direct verkoopbare producten zoals snoep, blikjes drinken e.d. De kerniunctie van een
snackbar/automatiek is echter het ter plaatse bereiden van etenswaar welke direct genuttigd kunnen



worden.

Een snackbar/automatiek hoort thuis bij sector 33. Horeca algemeen.

Een snackkar, rijdend dan wel op een vaste plaats, hoort over het algemeen thuis bij sector 33. Horeca

algemeen. Ook een poffertjeskraam en oliebollenkraam hoort over het algemeen thuis bij sector 33.
Horeca algemeen.

Enige uitzondering is wanneer de snackkar dan wel de poffertjeskraam of oliebollenkraam een onderdeel is
van een kermis. In dit Iaatste geval is sector 54. Cufturele instellingen bevoegd.

X.704 Aanvullende attentiepunten

Typische kenmerken van horeca-activiteiten zijn bijvoorbeeld:

het verstrekken van onder meer maaltijden, spijzen en dranken

verbruikter plaatse gepaard gaande met dienstverlening (serveren).

Als een eetgelegenheid, waarbij sprake is van daadwerkelijke horeca-activiteiten (zie bovenstaande uitleg

van dit begrip), wordt geexploiteerd naast een andere maatschappelijke functie, bijvoorbeeld naast een
(banket)bakkerij of winkel, die opengesteld is voor passanten dan is er sprake van een samengestelde
onderneming. Dat in de eetgelegenheid onder andere de producten worden aangeboden uit de eigen

(banket)bakkerij of winkel doet daar niets aan af. De sector waarvoor de grootste premieplichtige loonsom

wordt uitbetaald is dan bevoegd.

X.705 MAFcodes

00954 Restaurant (sector 33);

00947 Het exploiteren van een hotel-, restaurant-, café- en/of aanverwant bedrijf (sector 33);
01822 Lunchroom (sector 33);

00945 Cafetaria (sector 33);

01825 Maaltijdbezorgdienst (sector 33);

00955 Snackbar (sector 33);
01827 Automatiek (sector 33);

00956 Snackkar (vaste inrichting, sector 33);

01649 Snackkar (op de kermis, sector 54);

00953 Poffertjeskraam (vaste inrichting, sector 33);

01645 Poffertjeskraam (op de kermis, sector 54);

02089 Oliebollenkraam (vaste inrichting, sector 33);

02112 Oliebollenkraam (op de kermis, sector 54).



Machines (ontwerpen en vervaardigen van
- )

Documentgegevens

Afkofting IS Versienum met Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-160 Versiedatum 11-01-2012

Mleen voor intranet flee

Korte omschrijving

X.706 Omschrijving

Met betrekking tot de sectorindeling van bedrijven, die zich bezighouden met het ontwerpen en
vervaardigen van machines of machine-onderdelen geldt het volgende:

X.707 Maatschappelijke functie

• Wanneer een machine slechts wordt vervaardigd om het ontwerp uit te testen (prototype) en niet bestemd
is voor verkoop aan en gebruik door de opdrachtgever, ligt de nadruk op de ontwerpfunctie van het bedrijf,
hetgeen leidt tot een indeling bij sector 44. Zakelijke Dienstverlening II;

• Wanneer (een enkele) machine(s) wordt vervaardigd voor verkoop aan en gebruik door de opdrachtgever
Iigt de nadruk op de productie, hetgeen, afhankelijk van de gebruikte materiaalsooft en b.v. het 1200
arbeidsurencriterium, Ieidt tot een indeling bi] een productiesector, zoals sector 10. Metaalindustrie, sector
12. Meteal- en technische bedrijfstakken, sector 55. Overige takken van bedrijf en beroep (kunststof -

thermoplasten) of sector 49. Chemische industrie (kunststof - thermoharders).

X.708 Voorbeelden

Een werkgever, in dienst 3 werknemers en ingedeeld bij sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken
verzoekt om herindeling bij sector 44. Zakelijke Dienstverlening II en wel als een onder die sector
ressorterend ingenieursbureau. Ter onderbouwing van dit verzoek wordt door werkgever aangevoerd dat
slechts rond 10% van de tijd besteed wordt aan het be- en/of verwerken van metalen en de resterende tijd
aan ontwerpen, tekenen e.d. van (onderdelen van) machines.
Werkgever houdt zich in opdracht van derden (industriële ondernemingen) bezig met het ontwerpen en
vervaardigen van (onderdelen van) machines, die een verbetering in de productiemethode moeten
opleveren. Hi] vervaardigt van zijn ontwerpen slechts één of hooguit enkele exemplaren, en verkoopt deze
aan de opdrachtgever. Werkgever houdt zich niet bezig met massaproductie van zijn ontwerpen.
Besloten is, dat werkgever functioneel moet worden beschouwd als een bedrijf, dat zich bezighoudt met
het be- en/of verwerken van metalen en this, mede gelet op de 1200-arbeidsurengrens, van rechtswege
ressorteert onder de werkingssfeer van sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken.

X.709 MAFcodes

01166 Ontwerpen en vervaardigen van prototypes van machines (sector 44);
00459 Ontwerpen, vervaardigen en leveren van prototypes van machines (in de regel minder dan 1200
arbeidsuren per week, sector 12);
00232 Qntwerpen, vervaardigen en leveren van prototypes van machines (in de regel tenminste 1200
arbeidsuren per week, sector 10).

X.710 Erondocumenten



Mailing

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-161 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschri]ving

X.711 Omschrijving

Het in opdracht van derden verzorgen van mailings.

X.712 Maatschappelijke functie

De werkzaamheden bestaan uit het verzendklaar (postklaar) maken van brochures, weekbladen,

maandbladen, verenigingsbladen etc. ten behoeve van derden. Het verzendklaar maken heeft een ruime

betekenis in de zin van vouwen, hechten, in enveloppen doen/banderen, adresseren en frankeren. Ook

komt het voor dat elders gedrukte brochures worden gesneden en gehecht. Deze werkzaamheden houden

echter nauw verband met de mailingactiviteiten. Deze werkgevers werden ingedeeld bij sector 17.

Detailhandel en ambachten omdat hiersprake is van werkzaamheden, welke gerekend dienen te worden

tot de bij sector 17 bedoelde ambachten fambachten, die geen grootindustrie naast zich vinden, zoals bijv.

verzorgings- en dienstverlenende bedrijven).

X.713 MAFcodes

00701 Mailingbedrijf (sector 17).

X.714 Brondocumenten



Vervallen tekst: nr. 162

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-162 Versiedatum 11-01-2012

Aeen voor intranet nee

Korte omschrijving

De betreffende tekst is vervallen, zie Banket en chocola.



Matrassen (reinigen van
- )

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderd eel nu mm er 1.00.00-163 Versiedatu m 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.715 Omschrijving

Het reinigen van matrassen.

X.716 Maatschappelijke functie

Een werkgever houdt zich bezig met het reinigen van matrassen. De reiniging geschiedt door middel van

een vacuOmsysteem, trilsysteem en

UV -Iicht. Er worden geen chemische stoffen gebruikt.

Gezien de wijze waarop de reiniging plaatsvindt, ressorteert dit bedrijf onder de werkingssfeer van sector

18. Reiniging.

X.717 MAFcodes

01815 Het reinigen van matrassen (sector 18).



Melkmonsters I -controles

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-164 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.718 Omschrijving

Een instelling die zich bezighoudt met het nemen van melkmonsters en het uitvoeren van melkcontroles
werd aangesloten bi] sector 1. Agrarisch bedrijf.

X.719 Maatschappelijke functie

De werkzaamheden zijn niet vergelijkbaar met de onder sector 44. Zakelijke Dienstverlening II
ressorterende wetenschappelijke en technologische onderzoeksbureaus. De gegevens van de
melkmonsters en de controles worden periodiek aan de rundveehouders bekend gemaakt door middel van
een uitslagformulier en zijn van groot belang voor het bedrijf van de individuele rundveehouder. Zo geeft
het formulier onder meer aan of een bepaald rund moet worden voorzien van krachtvoer en dergelijke en
wordt inzicht verstrekt in de foktechnische aspecten. Gezien de verwantschap met de tot de agrarische
sector behorende veehouderijen werd besloten tot indeling bij sector 1. Agrarisch bedrijf.

X.720 MAFcodes

01733 Het nemen van melkmonsters en het uitvoeren van melkcontroles (sector 1);
02055 Melkcontrolebedrijf (sector 1).

X.721 Brondocumenten



Mest (drogen I mengen)

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-165 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intra net nee

Korte omschrijving

X.722 Omschrijving

Het drogen en mengen van mest.

X.723 Maatschappelijke functie

Ten aanzien van werkgevers die zich bezighouden met het, a? dan niet fabrieksmatig, drogen en mengen

van mest werd besloten, dat zij zich bezighouden met de vervaardiging van organische producten. Deze

activiteit wordt in de bijiage van de Regeling Wfsv met name genoemd bij sector 49. Chemische industrie.

X.724 MAFcodes

02111 Het drogen en mengen van mest (sector 49).

X.725 Brondocumenten



Metaalsectoren

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-166 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Kofte omschrijving

X726 Arbeidsurengrens

Tot 1 januari 1985 gold voor een deel van de werkgevers in de metaalbranche dat hun aansluiting bij
voorheen de BV Metaalindustrie en Electrotechnische industrie en de BV Metaalnijverheid mede werd
bepaald door het aantal werknemers dat in de regel bij hen in dienst was. Het aantal van 30 werknemers
werd daarbij als criterium genomen.
Per 1 januari 1985 is in de regelgeving deze ‘30-werknemersgrens’ vervangen door een ‘1200-
arbeidsurengrens”. Dit vanwege deeltijdfuncties maar in hoofdzaak in verband met de invoering van
arbeidstijdverkorting in de metaalbranche. Essentieel hierbij is het in de regelgeving als “draaipunt”
vermelde: “mits in de betrokken onderneming, rekening houdende met het in de bedrijfstak geldende
normale aantal arbeidsuren, in de regel gedurende ten minste / in de regel minUet dan, 1200 uren per
week door bij die onderneming in dienst zijnde werknemers werkzaamheden worden verricht”.
Dit arbeidsurencriterium is qua sectorindeling van Ue daarvoor in aanmerking komende
“metaalwerkgevers” per 1 januari 2006 in de bijlage van de Regeling Wfsv opgenomen. Het betreft hier de
sectoren 10. Metaalindustrie, 11. Electrotechnische industrie en 12. Metaal- en technische bedrijfstakken.

Notabene

Vanaf 1985 geldt er voor sommige werkgevers een overgangsregeling. Zie voor een nadere uitleg hoofdstuk
“Generaal Pardon regeling Metaalsectoren”.

X.726.1 Wel arbeidsurengrens

Werkgevers die zich bezighouden met het be- en/of verwerken van metalen horen öfthuis bij sector 12
Metaal- en technische bedrijfstakken Of bij sector 10 Metaalindustrie, afhankelijk van de arbeidsurengrens.
u 1200 of meer arbeidsuren per week = sector 10 Metaalindustrie;
u minder dan 1200 arbeidsuren = sector 12 Metaal- en technische bedrijfstakken.

Toetsing aan de arbeidsurengrens moet ook plaatsvinden inzake het bedrijf van het vervaardigen en/of
herstellen van apparaten, installaties, stoffen, toestellen, voorwerpen e.d., die energie of haar
componenten afgeven, bewaren, gebruiken, meten, omzetten of waarneembaar maken;
U 1200 of meer arbeidsuren per week = sector 11 Electrotechnische industrie;
u minder dan 1200 arbeidsuren sector 12 Metaal- en technische bedrijfstakken.
Voor alle werkzaamheden, genoemd in de bijlage van de Regeling Wfsv bij sector 11 Electrotechnische
industrie geldt de arbeidsurengrens.

X.726.2 Geen arbeidsurengrens

Bij de sectoren 10 Metaalindustrie en 12 Metaal- en technische bedrijfstakken worden ook
werkzaamheden genoemd die leiden tot een directe sectorindeling, onafhankelijk van het
arbeidsurencriterium. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
U het vervaardigen en/of herstellen van liften, vervaardigen of herstellen van vliegtuigen (= sector 10.
Metaalindustrie);

U de uitoefening van het garagebedrijf; de goud- en zilvernijverheid, het koeltechnisch bedrijf,
Ioodgietersbedrijf, het centrale-verwarmingsbedrijf (= sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken) etc.

X.727 Overgangsregeling Grootmetaal - Kleinmetaal



Cm te voorkomen dat een onderneming als gevoig van een fluctuerend aantal arbeidsuren veelvuldig over
zou gaan van de ene sector naar de andere sector, is de zogenaamde “overgangsregeling Grootmetaal -

Kleinmetaal” door de sociale partners overeengekomen. Deze regeling was vastgelegd in het bestuit van 12

december 1985 en is vanaf 1 januari 2006 opgenomen in artikel 5.5 van de Regeling Wfsv. Het houdt het
volgende in:

• een onderneming gaat over van sector 10. Metaalindustrie of 11. Electrotechnische Industrie naar sector
12. Metaal- en technische bedrijfstakken wanneer het aantal arbeidsuren per week, vanaf 1 januari van een
kalenderjaar, bedraagt:
• 3 jaar ononderbroken < 1200 uur
• 2 jaar ononderbroken < 800 uur
• 1 jaar ononderbroken < 400 uur

• een onderneming gaat over van sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken naar sector 10.
Metaalindustrie of 11. Electrotechnische Industrie wanneer het aantal arbeidsuren per week, vanaf 1
januari van een kalenderjaar, bedraagt:
• 3 jaar onondetbroken > 1200 uur
• 2 jaar ononderbroken > 2000 uur
• 1 jaar ononderbroken > 3000 uur.

Uitgangspunten van de urenberekening zijn:

• een 38-urige werkweek (full-time)
• overuren tellen niet mee
• parttimers tellen evenredig mee
• ingeleende werknemers, stagiaires en oproepkrachten tellen niet mee
• de overgangsperiode gaat in op 1 januari van het jaar waarop voor het eerst het aantal arbeidsuren wordt

bereikt
• de data 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober van een kalenderjaar gelden als peildata.

X.727.1 Datum herindeling metaalsectoren/arbeidsurengrens

In tegenstelling tot de binnen de belastingdienst gebruikelijke regels datum herindeling vindt in deze
situatie de herindeling naar de andere metaalsector uitsluitend plaats per ljanuari nadat gedurende één of
meerderejaren het aantal uren dat aan deze werkzaamheden wordt besteed, is gewijzigd.

In het kader hiervan is niet relevant door welke oorzaak het aantal arbeidsuren is gewijzigd; het doet er dus

niet toe of er flu sprake is van uitbreiding of inkrimping van het personeel als gevolg van

uitbreiding/inkrimping van het bedrijf van de werkgever of als gevoig van overname van een andere
onderneming dan wel afstoting van een deel van de eigen onderneming als bedoeld in de Wet overgang
van ondernemingen (Wovon).

In artikel 5.5, lid 3 van de Regeling Wfsv is bepaald dat ingeval van rechtsopvolging voor de beoordeling bij
welke sector de werkgever moet worden aangesloten er sprake is van een zelfde aansluiting. Deze bepaling

is opgenomen om in de gevallen waarin een werkgever overgaat tot bijvoorbeeld het verkopen van zijn
bedrijf, onderbreking van de aaneengesloten periode te voorkomen. Met andere woorden: als een
werkgever een ander bedrijf in rechte opvolgt fd.w.z. in zijn geheel overneemt met alle activa en passiva)

blijft de termijn die het overgenomen bedrijf al heeft vervuld, gehandhaafd.

Voorbeeld

Een werkgever, ingedeeld in sector 12, die op 400 uur per week werkzaamheden als bedoeld in de bijlage

bij de Regeling Wfsv onder 12 punt la heeft verricht, die een bedrijf overneemt dat eveneens is ingedeeld

in sector 12, maar gedurende één jaar op 1400 uur dezelfde werkzaamheden heeft verricht, wordt na twee
jaar ingedeeld in sector 10 (uiteraard per de lejanuari na die 2jaar). Door de overname mag dus niet direct

tot herindeling worden overgegaan. Met de gewijzigde situatie, ontstaan door de overname, dient
uiteraard bij de beoordeling van hetjaarlijkse aantal uren wel rekening worden gehouden.



X.72$ Wijziging organisatorische structuur bij overgang naar andere metaalsector m.b.t.
1200-uren-criterium

Bij een overgang van een werkgever van de ene metaalsector naar de andere in het kader van het 1200-
uren-criterium is het gebruikelijk dat de betrokken werkgever, na aanzegging van de herindeling per
toekomstige datum (1 januari van het daaropvolgende jaar), nog in de gelegenheid wordt gesteld voor die
feitelijke herindelingsdatum desgewenst zijn organisatorische structuur zodanig aan te passen dat overgang
naar de andere metaalsector kan worden vermeden. Bepalend is de datum, per wanneer de feitelijke
herindeling is aangezegd; met wijzigingen bij werkgever vóOr die datum wordt rekening gehouden.
Het bovenstaande houdt in dat in zo’n situatie de reeds aangekondigde overgang naar de andere
metaalsector geen doorgang vindt.

Het komt regelmatig voor dat een werkgever, veelal naar aanleiding van de brief waarin de overgang op
grond van het 1200-uren-criterium van de ene naar de andere metaalsector wordt aangekondigd, aangeeft
dat hij zijn organisatorische structuur dusdanig gaat aanpassen dat de aangekondigde overgang niet langer
meer aan de orde is maar dat deze reorganisatie niet meer kan plaatsvinden vOór de vastgestelde
overgangsdatum.
Als de werkgever aannemelijk kan maken dat de reorganisatie inderdaad in gang is gezet dan dient de
overgang van de ene metaalsector naar de andere metaalsector (vooralsnog) geen doorgang te vinden.
Mocht later blijken dat de reorganisatie nIet gerealiseerd is dan wel dat de reorganisatie niet het gewenste
effect op het 1200-uren-criterium heeft gehad, dan mag de herindeling nIet met terugwerkende kracht tot
de eerst vastgestelde overgangsdatum plaatsvinden. Herindeling vindt dan plaats per een eerst mogelijke
toekomstige overgangsdatum (1 januari).



Generaal Pardonregeling Metaalsectoren

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-167 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intra net nee

Korte omschrijving

Tot 1 januari 1985 werd een bedrijf uit de metaalsector ingedeeld bij de BV Metaanijverheid of de BV

Metaalindustrie naat g&ang het aantal in dienst zijnde werknemers, het zo genoemde 30-man criterium.
Per 1 januari 1985 werd het ‘30-man” criterium verruild voor het “1200-uren’ criterium. Dit betekent dat,

in plaats van het aantal werknemers, gekeken wordt naar het aantal arbeidsuren per week, dat door de in

dienst zijnde werknemers wordt besteed aan de werkzaamheden van de tot de metaalsectoren behorende

maatschappelijke functie.

Aangezien dit indertijd nogal wat commotie veroorzaakte binnen de metaalsectoren, werd besloten tot een
overgangsregeling, de zogenaamde Generaal Pardonregeling. Deze houdt in dat een werkgever per 1

januari 1985 aangesloten bleef bij de bedrijfsvereniging waar hij tot dan toe was aangesloten, ook al zou hij

op grond van het 1200-uren criterium over moeten naar de andere bedrijfsvereniging, op voorwaarde dat

hij aan de onderstaande bepalingen voldeed. Sedert 1 maart 1997 spreken we niet meer van

bedrijfsverenigingen, maar van sectoren.

Sector 10. Metaa!industrie en sector 11. Elektrotechnische industrie:

Aantal werknemers: Gedurende of in:

15> aantal werknemers <30 1981 tIm 1984

10> aantal werknemers <15 1982 tIm 1984

5 > aantal werknemers <10 1983 t/m 1984

aantal werknemers < 5 1984

Sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken:

Aantal werknemers: Gedurende of in:

30> aantal werknemers <50 1981 t/m 1984

50> aantal werknemers <100 1982 t/m 1984

100> aantal werknemers <150 1983 t/m 1984

aantal werknemers> 150 1984

Deze Generaal Pardonregeling was vanaf 1985 opgenomen in artikel IV van de toenmalige

Indelingsregeling. Vanaf 1 januari 2006 is de Generaal Pardonregeling opgenomen in artikel 5.6 van de
Regeling Wfsv en geldt vandaag de dag nog steeds.

Verzoeken tot ontheffing van deze regeling, o.g.v. art. 5.7 Regeling Wfsv, dient de werkgever te richten aan
de afdeling Indelingszaken in Amsterdam.

X.729 Omzettingen van werkgevers aan wie generaal pardon is verleend

In artikel 5.6, lid 4 van de Regeling Wfsv is bepaald dat ingeval van rechtsopvo!ging van een werkgever, die

onder het generaal pardon valt, voor de toepassing van de generaal pardonregeling wordt aangenomen dat

er sprake is van eenzelfde aansluiting. Anders gezegd, bij rechtsopvolging behoudt een werkgever het aan

de rechtsvoorganger verleende generaal pardon. Het is overigens aan de werkgever zeif om te beoordelen
of het eerder verleende generaal pardon nog altijd gewenst is. Er kunnen zich verschillende situaties

voordoen waarbij beoordeeld moet worden of aanspraak blijft bestaan op het eerder verleende generaal

pardon. Bij die beoordeling moeten we ons afvragen of er sprake is van rechtsopvolging of dat er sprake is
van een geheel nieuwe situatie als gevoig van de omzetting of wijziging van de maatschappelijke functie.



Het antwoord op die vraag is afhankelijk van de wijze waarop de overdracht of overname van een bedrijf is
geregeld. Ingeval van overdracht of overname, fusie of splitsing van een bedrijf spreken we van een
omzetting.

X.729.1 Overname van een bedrijf

Er is sprake van een overname wanneer de onderneming van een natuurlijk persoon of rechtspersoon door
een andere natuurlijk persoon of rechtspersoon wordt voortgezet. Ingeval de rechtsvorm van een
onderneming wijzigt, wordt die wijziging, om te bepalen of er sprake is van rechtsopvolging, gelijk gesteld
met een overname. Bij een overname als hiervoor is bedoe)d blijft het eerder verleende generaal pardon
behouden, mits het geheel van activiteiten, waarvoor eerder het generaal pardon is verleend, niet uiteen
valt en de maatschappelijke functie niet is veranderd. Is de maatschappelijke functie wel veranderd en
vallen de werkzaamheden uiteen, dan is er sprake van een nieuwe situatie en vervalt de aanspraak op bet
generaal pardon. In dat geval zal beoordeeld moeten worden of de wijziging een herindeling tot gevolg
heeft.

Ook spreken we van een overname wanneer een werkgever een bedrijf van derden overneemt en dat aan
zijn bestaande bedrijftoevoegt, zonder dater in dat bestaande bedrijf relevante wijzigingen plaatsvinden.
Hoewel er sprake is van een bepaalde vorm van samengaan spreken we bier niet van een fusie. De
overnemende werkgever blijft immers dezelfde en als deze werkgever aanspraak had op bet generaal
pardon, dan behoudt die werkgever het generaal pardon. In deze situatie kan geen sprake zijn van
overname van eventueel aan bet overgenomen bedrijf verleend generaal pardon.

Voorbeeld 1

Een eenmanszaak wordt omgezet in een besloten vennootscbap. De maatschappelijke functie is
onveranderd gebleven Er is sprake van een overname en de besloten vennootscbap behoudt aanspraak op
bet aan de eenmanszaak verleende generaal pardon.

Voorbeeld 2

Een werkgever, eenmanszaak, verkoopt zijn bedrijf aan een andere natuurlijk persoon, die bet bedrijf
eveneens als eenmanszaak voortzet. Deze opvolger wijzigt echter de bedrijfsactiviteiten zodanig dat ook de
maatscbappelijke functie verandert. Er wordt dan van een nieuwe situatie gesproken, zodat de opvolger
geen aanspraak meer beeft op bet aan de voorgangerverleende generaal pardon. Een herindeling (van
recbtswege aansluiting) zal het gevolg zijn.

Voorbeeld 3

Werkgever I heeft generaal pardon en is aangesloten bij sector 12. Hij neemt op enig moment bet
bedrijf van werkgever_________ die een soortgelijk bedrijf exploiteert, over.! I behoudt aanspraak op
het generaal pardon.

Stel datj en geheel andere maatschappelijke functie heeft, hetgeen dan Ieidt tot een
samengestelde onderneming van! I, dan zal bezien moeten worden of de grootste loonsom rust op de
werkzaamheden, waarvoor generaal pardon is afgegeven. Is dat het geval, dan behoudtl Ihet
generaal pardon en blijft de aansluiting bij de sector 12 bestaan. Zo niet, dan volgt een herindeling.

Voorbeeld 4

Werkgever is aangesloten bij sector 12. Er is geen sprake van generaal pardon. Deze werkgever
koopt bet bedrijfvan die met generaal pardon is aangesloten bij eveneens de
sector 12. Er is geen sprake van een fusiel jbIijft onveranderd de werkgever. In deze situatie heeft

geen aanspraakophetaan verleendegeneraalpardon. Nul Igeenwerkgevermeeris
vervalt dus bet aan hem verleende generaal pardon. De indeling van bet bedrijf van J_____ zal na de
overname opnieuw beoordeeld moeten worden.



X.729.2 Het fuseren van twee of meet bedtijven

Wij spreken van een fusie als twee of meer verschillende ondernemingen samengaan waardoor een nieuwe

onderneming ontstaat. Als er sprake is van een fusie, waarbij aan één der fuserende partijen het generaal

pardon werd verleend, dan wel aan meerdere met eenzelfde aansluiting en waarbij de nieuwe

onderneming het geheel van activiteiten van de fuserende partijen overneemt, dan kan het generaal

pardon aan de orde zijn als de grootste loonsom rust op de activiteiten, waarvoor eerder het generaa!

pardon werd verleend. Zijn er meerdere ondernemingen bij de fusie betrokken aan wie generaal pardon is

verleend voor verschillende aansluitingen dan vervalt de aanspraak op het generaal pardon voor de

opvolgende partij. Het generaal pardon vervalt ook wanneer na de fusie een geheel andere

maatschappelijke functie is ontstaan, dan wel een samengestelde onderneming, waarin de grootste

loonsom is komen te liggen bij een andere maatschappelijke functie dan die waarvoor aanvankelijk het

generaal pardon was bedoeld.

Voorbeeld 1

Werkgevers A en B fuseren. Werkgever A produceert metalen speelgoed, is aangesloten bij sector 12 en

heeft generaal pardon. Werkgever B produceert metalen trappen, is aangesloten bij sector 12 en heeft

eveneens generaal pardon. De opvolgende werkgever zet de activiteiten van beide bedrijven ongewijzigd

voort. In deze situatie behoudt de opvolgende werkgever het generaal pardon en wordt dus bij sector 12
aangesloten, ongeacht de omvang van het bedrijf.

Voorbeeld 2

Werkgevers A en B fuseren. Beiden hebben de maatschappelijke functie van een producent van metalen

speelgoed. Werkgever A heeft generaal pardon en is aangesloten bij sector 12. Werkgever B is zonder

generaal pardon van rechtswege aangesloten bij sector 10. In deze situatie behoudt de opvolgende

werkgever het recht op aanspraak van het aan werkgever A verleende generaal pardon en kan dus,

ongeacht de omvang van het nieuwe bedrijf, aangesloten blijven bij sector 12. De vraag in deze situatie is

echter of de opvolgende onderneming dat wel wenst. Het is aan te bevelen die vraag aan de werkgever

voor te Ieggen.

Voorbeeld 3

Werkgevers A en B fuseren. Werkgever A heeft generaal pardon en is aangesloten bij sector 12. Werkgever

B heeft generaal pardon en is aangesloten bij sector 10. Bij deze fusie vervalt het generaal pardon en moet

worden uitgegaan van een nieuwe situatie. Dat betekent dat de opvolgende werkgever op basis van de

maatschappelijke functie van de nieuwe onderneming en rekening houdend met het 1200 uren-criterium
bij een sector moet worden aangesloten.

X.729.3 Splitsing van een onderneming in meerdere ondernemingen

Bij een splitsing van een onderneming, voor welke het generaal pardon geldt, Iigt het niet voor de hand de

opvolgende werkgevers allen als rechtsopvolger aan te merken. Doorgaans zal bij een splitsing het generaal

pardon dan ook vervallen, tenzij het geheel van activiteiten, waarvoor eerder het generaal pardon was

verleend, is toebedeeld aan één van de opvolgende werkgevers. In dat geval behoudt die opvolgende
werkgever het recht op het generaal pardon. Wanneer de werkzaamheden waarvoor het generaal pardon

was verleend, niet in zijn geheel worden overgenomen door één van de partijen, maar uiteenvallen, dan
vervalt ook het generaal pardon. We spreken niet van een splitsing, als er slechts sprake is van het afstoten

van een deel van de werkzaamheden, zonder dat de oorspronkelijke maatschappelijke functie, waarvoor

indertijd het generaal pardon is verleend, verandert en waarbij de werkgever dezelfde blijft. In dat geval

blijft de aanspraak op het generaal pardon behouden. ValIen de oorspronkelijke activiteiten, waarvoor het

generaal pardon is verleend, wel uiteen (met als gevolg dat ook de maatschappelijke functie verandert) dan

vervalt ook het generaal pardon.

Voorbeeld 1



Werkgever A produceert grote en kleine machines en is op grond van het generaal pardon aangesloten bij
sector 10. Het bedrijf wordt gesplitst, waardoor de werkgever B, C en D ontstaan. Allen produceren grote
en kleine machines. Omdat de werkzaamheden, waarvoor aan werkgever A het generaal pardon was
verleend, uiteenvallen, vervalt ook het generaal pardon en moeten de werkgever A, B en C ieder op eigen
merites worden ingedeeld.

Voorbeeld 2

Werkgever A produceert machines en is op grond van het generaal pardon aangesloten bij sector 10.
Werkgever A splitst zijn bedrijf in werkgever B en C. Werkgever B neemt de productie van machines in zijn
geheel over. Werkgever C treedt op als beheermaatschappij. Werkgever B behoudt in dit voorbeeld de
aanspraak op het generaal pardon en blijft dus aangesloten bij sector 10, ongeacht de omvang van het
bedrijf. Werkgever C wordt op
eigen merites bij een sector aangesloten.

Voorbeeld 3

Werkgever A stoot een aantal handelsactiviteiten af. De productie van metalen stoelen blijit onveranderd.
Werkgever A is aangesloten bij sector 10 en heeft het generaal pardon. Werkgever A blijft het generaal
pardon behou den.

Voorbeeld 4

Werkgever B heeft een machinefabriek en produceert afsluiters. Hij is aangesloten bij sector 10 en heeft
generaal pardon. Hij stoot een deel van die productie af aan derden. Omdat de oorspronkelijke generaal
pardon werkzaamheden ulteenvallen, vervaft ook de aanspraak op het generaal pardon.

Controlestrategie, artikel 10-2-U van de Wob

Generaal Pardonregeling in relatie tot concernaansluiting (groepsaansluiting)

Een aansluiting op basis van generaal pardon heeft tijdelijk dezelide status als de van rechtswege
aansluiting. BIj de berekening van het grootste bedrag aan premieplichtig loon van het concern moet het
door Ue generaal pardon werkgever betaalde loon dan ook worden toegerekend aan de metaalsector
waarbij hij op basis van de generaal pardonregeling is aangesloten.

Als een werkgever met generaal pardon een groepsaansluiting bij een andere sector wenst, kan hij, indien
hij aan de voorwaarden daarvoor voldoet, op die manier worden aangesloten bij een andere sector dan de
generaal pardonsector took bij een andere metaalsector). In het geval later, om welke reden dan ook, de
beschikking voor de concernaansluiting wordt ingetrokken, kan hij, indien hij dat wenst en nog voldoet aan
de voorwaarden, op de generaal pardonstatus terugvallen.
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Kofte omschrijving

X.730 Omschrijving

Het in opdracht van derden monteren en/of demonteren van meubilair.

X.731 Maatschappelijke functie

Het gaat hier om bedrijven, die in opdracht van leveranciers of van verhuisbedrijven meubels in elkaar
zetten ofjuist uit elkaar halen. Een groothandel in kantoormeubilair (kasten, bureaus, tafels, stoelen,
steHingen, archiefrekken, e.d.) Iaat het meubilair door de fabrikant of een transportbedrijf op de plaats van
bestemming leveren, waarna de meubelmonteur ter plekke de kantoormeubelen uitpakt, monteert en
zorgt voor plaatsing op de juiste (werk)plek. Vaak beperkt zo’n bedrijf zich niet tot het monteren van de
meubelen, maar verricht daarnaast nog andere kiussen met betrekking tot de inrichting van het kantoor,
zoals het ophangen van lamellen en schilderijen. Ook is er sprake van het verrichten van kleine reparaties,
b.v. aan afgebroken knoppen en handgrepen (garantiewerk of serviceverlening).

De opdrachtgever kan ook een verhuisbedrijf zijn. In dat geval wordt de meubelmonteur ingeschakeld bij
het demonteren en weer monteren van meubels in verband met een interne verhuizing of verhuizing naar

een ander pand. Het meubel-montagebedrijf houdt zich niet bezig met het transport van het meubilair (dan
zou het functioneel een verhuisbedrijf zijn).

Er is sprake van een bedrijf, dat allerhande diensten verricht op het gebied van kantoormeubilair en
kantoorinrichtingen. Werkgevers, die zich bezighouden met het verrichten van allerlel karweien en
diensten op ambachtelijk terrein zijn als klussenbedrijf aangesloten bij sector 17. Detailhandel en
ambachten. Een uitzondering geldt voor bedrijven, die in hoofdzaak metalen meubelen monteren of
demonteren. Zij warden als metaal be- en verwerkend bedrijf, afhankelijk van het 1200
arbeidsurencriterium, ingedeeld bij sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken of sector 10.
M eta a lind ustrie.

X.732 MAFcodes

02157 Het monteren en demonteren van meubilair (sector 17);

02145 Het monteren en demonteren van metalen meubilair (in de regel minder dan 1200 arbeidsuren per
week, sector 12);

02140 Het monteren en demonteren van metalen meubilair (in de regel tenminste 1200 arbeidsuren per
week, sector 10).

X.733 Brondocumenten
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Korte omschrijving

X.734 Omschrijving

Het schuren, gronden, Iakken en/of spuiten van meub&s, kasten, keukens e.d.

X.735 Maatschappelijke functie

Een meubelspuiterij verricht zijn werkzaamheden in opdracht van meubel-producenten,
keukenfabrikanten, interieurbedrijven, houtbewerkingsbedrijven e.d., maar oak voor particulieren. De
bedrijfsuitoefening bestaat uit het handmatig spuitverven van houten, kunststof en metalen onderdelen.
Voordat de meubels gespoten kunnen worden, moeten zij eerst warden gedemonteerd, geschuurd of
ontvet en van een primerlaag warden voorzien. Daarna wordt in een aparte spuitcabine een verflaag
aangebracht. Vervolgens warden de onderdelen gedroogd, eventueel gemonteerd en ingepakt.

Met betrekking tot de sectorinde?ing van meubeispuiterijen geldt het volgende:
Als het gaat am het spuiten van metalen objecten is van belang hetgeen is vermeld in de Bijiage bij de
Regeling Wfsv bij sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken onder punt 4: “Het Iakken, moffelen,
slijpen en/of polijsten van metalen’. Er moet daarbij wel een relatie bestaan met de bedrijfstak
metaalnijverheid waarbinnen often behoeve waarvan de werkzaamheden warden verricht. Een dergelijke
relatie wordt aanwezig geacht as het Iakken, moffelen, slijpen en/of polijsten plaatsvindt als onderdeel
(beschermen tegen roest e.d.) van het vervaardigen van een metalen (gereed) product met gebruik van
speciale spuitcabines of moffelovens en het toepassen van noodzakelijke voorbewerkingen, zoals
zandstralen en/of ontvetten. Het betreft dan werkzaamheden, die normaal gesproken tijdens bet
productieproces worden verricht door een metaalbedrijf.

Als een dergelijke relatie ontbreekt, by. bij het renoveren/Iakken van gebruikte metalen meubelen, is de
functie van het betreffende bedrijf (het schildersbedrijf) in het maatschappelijk verkeer voor de
sectoraansluiting van doorsiaggevende betekenis en wordt bet bedrijf aangesloten bij sector 56.
Schildersbedrijf.

De werkzaamheden met betrekking tot het spuiten van houten en kunststof objecten worden niet vermeld
in de Bijiage bij de Regeling Wfsv. Ten aanzien van deze bedrijven is in het verleden steeds beslist, dat zij bij
wijze van assimilatie met het schildersbedrijf ressorteren onder de werkingssfeer van sector 56.
Schildersbedrijf.

X.736 MAFcodes

01687 Meubelspuiterij (sector 56);
00386 Het Iakken, moffelen, slijpen en/of polijsten van metalen (sector 12).

X.737 Brondocumenten



Microverfilming

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-170 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.738 Omschrijving

Het in opdracht van derden vastleggen van computeroutput en documenten op microfiche of microfilm.

X.739 Maatschappelijke functie

Werkgever maakt gebruik van zogenaamde COM-apparatuur (Computer Output op Microfilm). COM berust

op een samenspel van twee gebieden van de techniek, n.l. de computertechnologie en de fotografie in de

verhouding 80:20. Langs electro-optische weg wordt computeroutput (magneetbanden) met door
minicomputers bestuurde COM-recorders rechtstreeks, zonder dat er papier aan te pas komt, vastgelegd
op fotografisch materiaal in de vorm van microfiche of microfilm.Na vervaardiging van de microfilmoutput
wordt deze aan de opdrachtgever verstuurd. Computeruitvoer op microfilm is alleen te lezen met
terugleesapparatuur die voor vergroting zorgt. Toepassingsgebieden zijn o.a. orderstaten, voorraadlijsten,
salaris- en financiële administraties, klantenbestanden en debiteurenbewaking.

De vraag was of deze werkgever ressorteert onder sector 9. Grafische industrie, omdat hij een grafisch
product (microfiche/microfilm) vervaardigt, of onder sector 45. Zakelijke Dienstverlening Ill omdat hij
computerdiensten levert aan derden. Begin jaren tachtig werd met betrekking tot een soortgelijke
onderneming die zich bezighield met gegevensverwerking besloten tot indeling bij sector 45. Zakelijke

Dienstverlening Ill. Deze onderneming legde met behulp van wordprocessors gegevens vast op diskettes.
Besloten werd, dat het doel en de functie van de onderneming is het vastleggen of verwerken van
administratieve of technische gegevens, zijnde een vorm van zakelijke dienstverlening. Daarom werd ook
het vastleggen van gegevens op microfilm ingedeeld bij sector 45. Zakelijke Dienstverlening Ill.

X.740 MAFcodes

01891 Microverfilming (sector 45).

X.741 Brondocumenten



Monumenten

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-171 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.742 Omschrijving

Een werkgever, die zich bezighoudt met de instandhouding van een Nederlands dorp (hierna: het dorp) als
levend monument van historische landelijke bouwkunst, werd aangesloten bij sector 54. Culturele
instellingen.

X.743 Maatschappelijke functie

Aanvankelijk lag het accent van de activiteiten van werkgever op de reconstructie vani I
I I’n1 de opstallen en de bijbehorende gronden. Dit accent is in de loop van de tijd verschoven naar
wat het nu is, namelijk de instandhouding van een en ander. Het dorp manifesteert zich alsi I

Het bestaat uit eenl
,

welke zo nodig zijn
gerenoveerd en/of gerestaureerd tot in de oorspronkelijke staat en waarvan er enkele worden bewoond
door de autochtone bevolking, die het boerderijbedrijf uitoefent.

Werkgever biedt de mogelijkheid om tegen betaling van een toegangsprijs (tolgeld) het dorp, al dan niet
onder leiding van een gids, te bezichtigen. Verder is er een permanente expositie oven Ivan
vroeger en nu, terwijl er tevens enkele oude ambachten worden uitgeoefend in de oonspronkelijke
behuizing. Het museale belang tot behoud van het dorp staat bij dit alles voorop. Besloten is dat deze
werkgever moet worden aangemerkt als een in de bijlage van de Regeling Wfsv onder sector 54 vermelde
culturele instelling, waartoe onder meerworden gerekend musea, monumenten en andere culturele
instellingen.

X.744 MAFcodes

01636 Culturele instelling (sector 54).

X.745 Brondocumenten



Mosselen schoonspoelen

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-172 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Kofte omschrijving

X.746 Omschrijving

Een werkgever, die zich bezighoudt met het aan de wal schoonspoelen van mosselen, is aangesloten bij
sector 50. Voedingsindustrie. De door werkgever te behandelen mosselen worden aangevoerd door de
moederonderneming van werkgever, een mosselconservenfabrikant, die als afzonderlijke werkgever
eveneens is aangesloten bij sector 50.

X.747 Maatschappelijke functie

De moederonderneming koopt op de veiling grote partijen verse mosselen, die worden aangevoerd door
mosselkwekers, die ze van hun mosselbanken halen. Na de aankoop worden de mosselen door anderen
naar zgn. verwaterplaatsen gebracht, waar de mosselschelpen in stromend water en langs natuurlijke weg
van zoveel mogelijk zand worden ontdaan. Na verloop van tijd worden de schelpdieren weer door anderen
opgevist en in een aanvoerschip van de moederonderneming geladen. Dat schip lost de mosselen in
containers op de wal, waar werkgever de mosselen verder gaat schoonspoelen. Deze behandeling komt op
het volgende neer.

De container wordt door middel van een heftruck onder een overkapping geplaatst waarna een sterke
straal water onder hoge druk door de container wordt geperst. Door deze spoeling verdwijnen de laatste
ongerechtigheden - waaronder resten zand - door een goot weer terug in het vaarwater. De op deze
manier geschoonde mosselen worden vervolgens met container en al door een vrachtauto van de
moederonderneming van werkgever opgehaald en bij de fabriek neergezet ter verdere verwerking.

Op het terrein van de mosselen worden onderscheiden:
de mosselkwekers (in de Oosterschelde en op de Wadden), die voor de teelt mosselbanken opzetten;
mosselvissers, die de mosselen na ongeveer twee jaar van de banken ophalen;
de mosseihandelaren, die de mosselen vers in de schelp verkopen en
de conservenfabrikanten, die de mosselen na koken ontdoen van de scheip en verwerken in glas, blik of
zak.

De schelpdieren moeten voor de doorverkoop zoveel mogelijk worden gezuiverd van het zand waarin ze
gedijen. Daartoe worden zij in de eerste plaats naar verwateringsgronden gebracht. Na het verwateren
worden de mosselen doorgaans in deze staat afgeleverd bij de handelaar, die ze gezakt als verse waar op
de markt brengt. De conservenfabrikant, bedacht op goede kwaliteit, zuivert zijn aangekochte en daarna
verwaterde mosselen nog eens extra, om een zo gaaf mogelijk artikel te verkrijgen. Deze laatste
behandeling wordt gewoonlijk bij de fabriek zelf uitgevoerd. De moederonderneming van werkgever heeft
echter uit zakelijke beweegredenen een afzonderlijk bedrijf opgezet dat alleen voor haar de mosselen
voorbehandelt.

In deze kwestie is vastgesteld dat werkgever zich niet ook bezighoudt met het verwateren van de mosselen.
Er is dus geen sprake van visserij. De werkzaamheden verbonden aan het “schoonmaken van schaal- en
schelpdieren door middel van spoelen’ vormen gewoonlijk een onderdeel van de werkzaamheden welke
de conservenindustrie verricht of doet verrichten. Daarom is besloten dat werkgever bij wijze van
assimilatie aangesloten is bij sector 50. Voedingsindustrie. Daarbij is ook aandacht geschonken aan het feit



dat b.v. aardappels, peulvruchten, wortelen en andere land- en tuinbouwproducten en fruit ook eerst
geschoond moeten worden voordat zij teen) verdere verwerking (kunnen) ondergaan.

X.748 MAFcodes

01898 Het schoonspoelen van mosselen tsector 50).

X.749 Brondocumenten



Motorsport (monteur)

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-173 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijvfng

X.750 Omschrijving

De vraag was bij welke sector een werkgever, die de zijspanmotorsport beoefent en uitsluitend gedurende
het raceseizoen monteurs in dienst heeft, is aangesloten.

X.751 Maatschappelijke functie

Er is in dit geval geen sprake van het uitoefenen van een motorvoertuigenbedrijf of

motorreparatiewerkplaats, welke behoren tot de werkingssfeer van sector 12. Metaal- en technische

bedrijfstakken. Dit omdat de monteurs gedurende de tijd dat zij een dienstverband hebben zich uitsluitend
bezighouden met de reparatie en preparatie van het eigen racemateriaal.

Besloten is, dat het hier een werkgever betreft die zich functioneel bezighoudt met de motorsport, in welk
verband het noodzakelijk is te beschikken over monteurs. Sportbeoefening ressorteert onder sector 35.
Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen.

X.752 MAFcodes

02348 Motorsport (sector 48);

02326 Sportbeoefening (sector 35).

X753 Brondocumenten



Munten I medailles I penningen

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-174 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intra net nee

Kofte omschrijving

X754 Omschrijving

Ondernemingen die zich bezighouden met de aanmaak van munten, medailles en penningen zijn,
afhankelijk van de vraag of het 1200 arbeidsurencriterium van toepassing is en van de te gebruiken
metaalsoorten aangesloten bij sector 10. Metaalindustrie of bij sector 12. Metaal- en technische
bedrijfstakken.

X.755 Maatschappelijke functie

• In de bijiage van de Regeling Wfsv staat (1200 arbeidsurengrens van toepassing) bij sector 10.
Metaalindustrie onder 1 vermeld: “metallurgische industhe”.

• In de bijtage van de Regeling Wfsv staat (1200-arbeidsurengrens niet van toepassing) bij sector 12.
Metaal- en technische bedrijfstakken onder 12 vermeld: de goud- en zilvernijverheid, waaronder onder
meet, a sub 3, worth verstaan:het vervaardigen van: medailles, insignes enz. van edele metalen, al of niet
samengaande met het vervaardigen van medailles, insignes, enz. van andere non-fetro metalen.

Nota bene

Non-ferro metaal is metaal, dat niet tot de ijzergroep behoort, zoals koper, messing, aluminium, brons e.d.
Het feit dat de te gebruiken metaalsoorten hier expliciet worden genoemd betekent, dat gelijksoortige
werkzaamheden waarbij niet edele/ferro metalen worden gebruikt niet tot de goud- en zilvernijverheid
kunnen worden gerekend.

Uit het volgende praktijkvoorbeeld blijkt hoe de bevoegde sector wordt bepaald.

Voorbeeld

herkenbaar bed rijf

deze werkzaamheden, die gezien de toegepaste metaalsoorten (goud, zilver, brons en messing) en de
ambachtelijke werkwijze tot de goud- en zilvernijverheid behoren en dus onder sector 12. Metaal- en
technische bedrijfstakken ressorteren.

I Iwerkzaamheden, die behoren tot de werkingssfeer van sector 10.
Metaalindustrie, zodat werkgever bij deze sector wordt ingedeeld.



X.756 MAFcodes

02572 Metallurgische industrie (in de regel minder dan 1200 arbeidsuren per week, sector 12);

02548 Metallurgische industrie (in de regel tenminste 1200 arbeidsuren per week, sector 10);
02048 Het vervaardigen van munten, medailles, insignes, penningen etc. van edele en andere non-ferro

metalen (sector 12).

X.757 Brondocumenten

X.758 Gerelateerde onderwerpen

. Metaalsectoren.



Mystery-shopping

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummet Versie 5

Onderdeelnummer 1.0000-175 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.759 Omschrijving

Het in opdracht van derden verrichten van onderzoek naar de klantvriendelijkheid en deskundigheid van
bedrijven, instellingen en organisaties.

X.760 Maatschappelijke functie

Afhankelijk van het soort onderzoek huurt werkgever studenten of andere freelance personen in om zich
bij een bedrijf, instelling of organisatie als klant” voor te doen en verslag te doen van hun ervaringen als
‘kiant”. Op verzoek van b.v. een winkelketen huurt werkgever personen in, die als gewone klant bij
verschillende filialen van de winkelketen een aankoop doen, vragen stellen over de (technische)
mogelijkheden van het product en over de garantie. De “kiant” vult een vragenformulier in over hoe hij in
het betreffende filiaal is ontvangen en te woord gestaan door het verkopend personeel, of hij voldoende
antwoord op zijn vragen heeft gekregen en hoe de koop verder is verlopen. Werkgever verzamelt de
vragenlijsten, verwerkt de antwoorden in een rapportage en stuurt ze door aan de opdrachtgever. Deze
kan aan de hand van het resultaat van het onderzoek vaststellen of zijn personeel naar tevredenheid
functioneert of b.v. bijscholing nodig heeft. Ook consumentenorganisaties maken gebruik van de diensten
van werkgever om na te gaan of consumenten door bedrijven, instellingen en organisaties juist worden
voorgelicht en geInformeerd, b.v. op het gebied van hypotheken, beleggingsproducten, leningen e.d.

Werkgever beoordeelt de kwaliteit van de dienstverlening en klantgerichtheid binnen de onderzochte
organisatie niet. Hij brengt wel een rapport met conclusie uit en geeft soms praktische adviezen. Er is
echter geen sprake van het “strategisch ‘ adviseren en begeleiden van de opdrachtgever, zoals b.v. een
marketingbureau dat wel doet. De activiteiten van werkgever zijn eerder vergelijkbaar met die van een
enquëtebureau. Op grond hiervan werd werkgever bij wijze van assimilatie met de daar genoemde
bedrijven en beroepen ingedeeld bij sector 17. Detailhandel en ambachten.

X.761 MAFcodes

02156 Mystery-shopping (sector 17).

X.762 Brondocumenten



Natu ursteenbed rijven

Documentgegevens

Afkortfng IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-176 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor ntranet nee

Kofte omschcijving

X.763 Omschrijving

De indeling van natuursteen- en steenhouwersbedrijven.

X.764 Maatschappelijke functie

Tot 1992 ressorteerden in principe alle natuursteenbedrijven onder de werkingssfeer van de BV voor de
Bouwnijverheid. In dat jaar werd ten aanzien van een tiental natuursteenfabrieken, die volledig

geautomatiseerd op grootschalige wijze machinaal natuurstenen halifabrikaten produceren, hesloten dat

hier sprake is van industriele productiebedrijven, welke bij wijze van assimilatie zijn aangesloten bij de BV
Steen, flu sector 48. Steen-, cement-, glas- en keramische industrie.

Per 1 juli 1994 werden ook de bedrijven, die uit genoemde halifabrikaten machinaal eindproducten
vervaardigen, zoals natuurstenen keuken- en aanrechtbladen, natuurstenen salon-, eet- en bijzettafels,
grafmonumenten e.d. en ook de bedrijven die machinaal natuurstenen maatwerkdelen ten behoeve van de
bouwsector produceren, aangesloten bij sector 48. Steen-, cement-, glas- en keramische industrie.
Maatwerkdelen zijn bestemd voor de exciusieve afwerking van woningen en bestaan uit natuurstenen

wanden of vloeren, trappen, dorpels, vensterbanken, badkamerinrichtingen e.d. De bedrijfsuitoefening
vindt plaats in fabriekshallen of werkplaatsen. Men beschikt over verschillende machines voor het be- en

verwerken van natuursteen in de vorm van zagen, schuren, slijpen, polijsten en graveren.
Besloten is dat hier functioneel geen sprake meer is van het traditionele en meer ambachtelijke
steenhouwersbedrijf (= sector 60. Steenhouwersbedrijf) maar van een bedrijfsuitoefening met een duidelijk
industrieel karakter.

Het op handmatige, ambachtelijke wijze vervaardigen van natuurstenen producten, zoals bij de
vervaardiging en restauratie van onderdelen, ornamenten en beeldhouwwerk in en aan historische
gebouwen, behoort tot de werkingssfeer van sector 60. Steenhouwersbedrijf. Het aanbrengen in
bouwwerken van natuurstenen producten, die van die bouwwerken een geIntegreerd onderdeel gaan
uitmaken, behoort tot sector 3. Bouwbedrijf of sector 57. Stukadoorsbedrijf (het natuurstenen
vloerenleggersbedrijf). Dit geldt ook wanneer men de zelf gemaakte producten in overwegende mate zeif
aanbrengt (nadruk ligt dan op het aanbrengen en niet op het produceren).

X.765 MAFcodes

01939 Ambachtelijk natuursteenbedrijf (sector 60);

01701 Ambachtelijk steenhouwersbedrijf (sector 60);
01896 Industrieel natuursteenbedrijf (sector 4$).

X.766 Brondocumenten



Nieuwsreportages (maken van -)

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-177 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.767 Omschrijving

Het maken van videobeelden in opdracht van televisiestations.

X.768 Maatschappelijke functie

Een werkgever houdt zich bezig met het maken van video-opnames. Zijn bedrijf maakt deze opnames direct
in opdracht van een televisiestation of naar aanleiding van tips over gebeurtenissen in de regio op
nieuwsgebied. Als het om een tip gaat, beoordeelt werkgever eerst of de gebeurtenis nieuwswaarde heeft.
De videobeelden worden vervolgens gemonteerd en aangeboden/ verkocht aan televisiestations. Er wordt
gewerkt met gewone camera’s, waarvan de banden per koerier worden verstuurd of met camera’s die door
middel van een satellietverbinding de opnames direct naar de eindgebruiker kunnen doorstralen,
werkgever beschikt over twee satellietwagens. Het komt voor, dat bij de beeldopnames ook schriftelijke
informatie omtrent het gebeuren wordt meegezonden.

De werkzaamheden worden niet genoemd in de bijiage bij de Regeling Wfsv. Daarom moet worden
vastgesteld met welk onderdeel van het bedrijfs- en beroepsieven de in dit geval de meeste overeenkomst
bestaat (assimilatie). De werkgever werd aanvankelijk ingedeeld bij sector 54. Culturele instellingen, maar
maakte hiertegen bezwaar omdat hij geen zendgemachtigde is en omdat hij geen ‘culturele’ films
produceert. Besloten werd tot indeling bij sector 45. Zakelijke Dienstverlening Ill, omdat gezien de feitelijke
activiteiten (het vastleggen van nieuwsfeiten) de meeste overeenkomst bestaat met de bij deze sector
genoemde nieuws- en persbureaus.

X.769 MAFcodes

02189 Het maken van nieuwsreportages (sector 45);
01201 Nieuws- en persbureau (sector 45).

X.770 Brondocumenten



06/0800/0900-telefoonhijnen (exploitanten van
- )

Documentgegevens

Afkorting IS Versienum met Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-178 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.771 Omschrijving

Het exploiteren van 06-, 0800- en 0900-Iijnen wordt niet genoemd in de bijiage bij de Regeling Wfsv.

X.772 Maatschappelijke functie

Werkgevers die in het maatschappelijk verkeer primair de functie van 06/0800/0900-Iijnexploitant

vervullen zijn ongeacht de inhoud van hun boodschap aangesloten bij sector 55. Overige takken van bedrijf

en beroep. Aan deze in algemene zin genomen beslissing Iigt een beoordeling ten grondsiag van de

bedrijfsuitoefening van een tweetal werkgevers, die ieder voor zich bij verschillende sectoren (resp. de

sectoren 17. Detailhandel en ambachten en 55. Overige takken van bedrijf en beroep) stonden

ingeschreven. De activiteiten van de ene werkgever bestaan uit het exploitateren van sex-, moppen- en

reclamelijnen. De opnames en de verzorging van de techniek (software/hardware) heeft werkgever geheel

in eigen hand en de 06/0800/0900-Iijnen van werkgever zijn geheel computer gestuurd. Hij heeft geen

operators in dienst. De activiteiten van de andere werkgever bestaat uit de exploitatie van een zgn.

chatbox. Door middel van deze chatbox worden 06/0800/0900-bellers in de gelegenheid gesteld met elkaar

te praten (babbelen). In dienst zijn een coordinator en een geluidstechnicus, daarnaast wordt door

werkgever gebruik gemaakt van een aantal (oproepbare) operators die de box bedienen.

In deze kwesties is overwogen, dat waar het de exploitanten van 06/0800/0900-Iijnen betreft, door

dergelijke werkgevers slechts in één functie in het maatschappelijk even wordt opgetreden. Immers niet

het bedrijven van telefoonsex, het maken van grappen etc. staat voorop, maar de exploitatie en winst van
een 06/ 0800/0900-Iijn. Het primair aanmerken van de onderhavige categorie werkgevers als exploitanten

van dergelijke Iijnen voorkomt tevens, dat exploitanten over verschillende sectoren worden verspreid.

Omdat assimilatie met wel in de Regeling Wfsv genoemde activiteiten niet mogelijk is, werd besloten tot
indeling bij sector 55. Overige takken van bedrijf en beroep.

X.773 MAFcodes

02117 Exploitatie van 06-, 0800- en/of 0900-telefoonlijnen (sector 55);
01675 Exploitatie van sekslijnen (sector 55).

X.774 Brondocumenten



Octrool- en merkenbureau

Documentgegevens

Afkorting IS Vetsienummet Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-179 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.775 Omschrijving

Een octrooi, ook w& patent genoemd, is een exciusief recht, bedoeld om een nieuw product, werkwijze of
een nieuwe technologie te beschermen. Een octrooi is geldig in een bepaald rechtsgebied, gedurende een
bepaalde periode en wordt verleend door de overheid. Wie een octrooi heeft, kan een ander verbieden de
uitvinding na te maken, te verkopen of in te voeren.

X.776 Maatschappelijke functie

Een octrooi- en merkenbureau verzorgt allerlei werkzaamheden op het gebied van intellectueel
eigendomsrecht (I.E.), zoals octrooirecht, merkenrecht, modellenrecht, kwekersrecht, auteursrecht, etc.
Een uitvinder deponeert zijn ontwerp of merk bij een octrooi- en merkenbureau. Het bureau beoordeelt of
de uitvinding of een soortgelijk ontwerp al bestaat en of de vinding voldoet aan de voorwaarden, nI:
- nieuwheid: het product of proces mag vóór de datum van indiening van de octrooiaanvraag nergens ter
wereld openbaar bekend zijn;
- inventiviteit: de vinding mag voor de vakman niet voor de hand liggen;
- industriële toepasbaarheid: de uitvinding moet gaan over een technisch aantoonbaar functionerend
product of productieproces.

Vervolgens zorgt het bureau voor het indienen van een octrooiaanvraag. Een octrooibureau houdt zich
verder bezig met de registratie en bescherming van merken en modellen, het opstellen van
overeenkomsten met betrekking tot I.E.-rechten (b.v. Iicentie-overeenkomsten), octrooi- en merkbewaking,
douanebewaking (b.v. in verband met de import van nagemaakte producten) e.d.
Een octrooibureau wordt met name genoemd in de bijlage bij de Regeling Wfsv onder sector 43. Zakelijke
Dienstverlening I.

Intellectuele eigendom is het recht om als enige de vruchten te plukken van een intellectuele prestatie. Als
de octrooihouder (eigenaar van het octrooi) zeif het octrooi niet wil exploiteren kan hij een afspraak maken
met iemand die de vinding in licentie wil nemen (de licentienemer). Deze kan de vinding dan tegen een
financiële vergoeding met toestemming van de octrooihouder op de markt brengen. Bureaus die in
opdracht van octrooihouders licenties beheren en verkopen, ressorteren bij wijze van assimilatie met de
administratiekantoren onder sector 45. Zakelijke Dienstverlening III.

X.777 Mafcodes

01147 Octrooibureau (sector 43);
02300 Merkenbureau (sector 43);
02302 Verkoop van licenties (sector 45).

X.77$ Erondocumenten



Ondertitelingsbedrijf

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-180 Versiedatum 1 1-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.779 Omschrijving

Een ondertitelingsbedrijf houdt zich bezig met het voor anderstalig publiek vertalen en daarmee

toegankelijk maken van beeldmateriaal. Deze activiteiten worden niet vermeld in de bijiage bij de Regeling
Wfsv.

X.780 Maatschappelijke functie

De werkzaamheden bestaan uit het ten behoeve van uitzendgerechtigden met behuip van computers en

speciale software op digitale wijze ondertitelen van anderstalige audiovisuele uitingen. Het gaat hier om
een creatief proces, waarbij rekening gehouden moet worden met de leessneiheid van de gemiddelde

kijker en het maximale aantal woorden per tijdseenheid. Het creatieve bevindt zich met name in het

interpreteren van dialogen en het weergeven hiervan binnen van te voren vast gestelde kaders

(begrijpelijk, niet te kort, niet te lang). De wijze van ondertiteling moet aansluiten bij de belevingswereld en
cultuur van de kijker, welke in de regel een andere is dan het land waarin de uiting tot stand is gekomen.
Met name de taalvaardigheid van de betrokken ondertitelaar/vertaler en het inlevingsvermogen is hierbij

van groot belang.

De vraag was of de activiteiten van het ondertitelingsbedrijf zijn te rangschikken onder die van de bij sector

45. Zakelijke Dienstverlening Ill, sub 13, vermelde tolken en translateurs of dat gelet op de manier van
werken door werkgever binnen de audiovisuele branche een indeling bij sector 54. Culturele instellingen is
aangewezen.

Terzake van de tolk- en vertaalbureaus, als bedoeld bij sector 45. Zakelijke Dienstverlening Ill, is overwogen

dat het hier in de regel gaat om werkgevers die diensten verlenen aan zakelijke opdrachtgevers of

instellingen op het gebied van het ‘sec vertalen van geschreven of gesproken woord. Van een toegevoegde

waarde anders dan de vertaling is in de regel geen sprake en is zelfs ongewenst. Binnen de audiovisuele

branche worden echter producties tot stand gebracht op het gebied van kunst en cultuur. De

werkzaamheden op het gebied van ondertiteling zoals werkgever die uitvoert zijn een inherent onderdeel
van de audiovisuele branche, ofwel sector 54. Culturele instellingen.

Gelet op het geheel van feiten en omstandigheden is besloten, dat indeling van de betrokken werkgevet bij

sector 54. Culturele instellingen op grond van de assimilatiebepaling het meest voor de hand ligt.

X.781 MAFcodes

01925 Ondertitelbedrijf (sector 54).

X.782 Brondocumenten



Ongedierte bestrijding I preventie

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-181 Versiedatum 11-01-2012
Aeen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.783 Omschrijving

Ten behoeve van ongedierte bestrijding en preventie komen 2 sectoren in beeld, te weten:

• Sector 17. Detailhandel en ambachten t.b.v. daadwerkelijke bestrijding van ongedierte;
• Sector 44. Zakelijke dienstverlening II t.b.v. (periodieke) inspectie en advisering.

X.784 Maatschappelijke functie

Ondernemingen die zich daadwerkelijk bezighouden met het bestrijden van ongedierte, zoals bijvoorbeeld
ratten, muizen, kakkerlakken, mollen e.d., horen thuis bij sector 17. Detailhandel en ambachten, onderdeel
Ambachten. Dit soort ondernemingen houden zich in de reg& bezig met daadwerkelijke
ongediertebestrijding. Het ongediertebestrijdingsbedrijf zal over het algemeen pas worden benaderd als er
reeds ongedierte in een gebouw, woning of onderneming aanwezig is. Het voorafgaand onderzoek naar het
soort ongedierte moet functioneel gezien als voortraject worden beschouwd en is niet los te koppelen van
de ongediertebestrijding zeif. Het bedrijf zal immers moeten weten welk ongedierte bestreden moet
worden en welke middelen daarvoor gebruikt moeten worden. Ook het achteraf rapporteren over de
bevindingen en genomen maatregelen vloeit voort uit de ongediertebestrijding.

Diverse branches, bijvoorbeeld horeca-gelegenheden en de voedings-industrie, zijn verplicht een
ongediertebestrijdingsplan op te stellen en bij te houden. Het doel hiervan is het voorkomen van
ongedierte. Ondernemingen kunnen deze werkzaamheden uitbesteden aan daarin gespecialiseerde
bedrijvenl_____________________ Over het algemeen wordt een contract afgesloten waarin wordt
afgesproken dat het gespecialiseerde bedrijf periodiek de onderneming van de opdrachtgever zal
inspecteren ongeacht of er a! dan niet ongedierte aanwezig is. Na inspectie maakt het gespecialiseerde
bedrijfvervolgens een rapport op waarin de bevindingen worden vermeld, b.v. welke preventieve
maatregeen genomen moeten worden of inmiddels zijn genomen om ongedierte te voorkomen. Indien er
ongedierte in de onderneming van de opdrachtgever is aangetroffen zal in het rapport de te nemen actie
t.b.v. de daadwerkelijke ongediertebestrijding worden vermeld. De werkzaamheden houden hierbij op. het
bedrijf houdt zich niet bezig met ongediertebestrijding. Het betreft een op zich zeif staande activiteit, die
ressorteert onder sector 44. Zakelijke dienstverlening II.

X.785 MAFcodes

02583 Het bestrijden van ongedierte en/of insecten (sector 17);
01157 Expertisebureau (sector 44).

X.786 Brondocumenten



Ontruimen van panden

Documentgegevens

Afkortng IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-182 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.787 Omschrijving

Het verwijderen van meubels en goederen uit woningen en andere panden in opdracht van deurwaarders,

verhuisbedrijven e.d.

X.788 Maatschappelijke functie

Bij het ontruimen van panden kan het gaan om het in opdracht en onder toezicht van een deurwaarder

verwijderen van in beslag genomen meubels en goederen uit een woning, maar b.v. ook om het leegruimen

van een huurwoning, waarvan de bewoner is overleden of door de woningbouwvereniging uit zijn huis is

gezet. Deze bedrijven worden ook wel ingeschakeld om bungalows op vakantieparken in- en uit te ruimen,

b.v. wanneer er renovatie- en schilderwerkzaamheden aan de vakantiehuisjes moeten worden verricht.

Bedrijven, die zich hiermee bezighouden, staan ook wel bekend als “boedeluitsmijtbedrijf”. Hun enige taak

is het verwijderen van de inboedel, zij houden zich niet bezig met het transport, de opslag of de verkoop

hiervan. Besloten werd, dat deze bedrijven ressorteren onder sector 17. Detailhandel en ambachten. Zij
worden ingeschakeld om een klus te klaren, waarbij het niet van belang is of de klus van particulieren of

van bedrijven wordt aangenomen. Er is geen sprake van werkzaamheden van bouwkundige aard, maar van

het verlenen van diensten op ambachtelijk terrein.

X.789 MAFcodes

02155 Het ontruimen van panden (sector 17).

X.790 Brondocumenten



Opperbedrijf

Documentgegevens

Afkorung IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-183 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.791 Omschrijving

Het verrichten van aflerlel opperwerkzaamheden op de bouwplaats. Deze werkzaamheden worden niet
genoemd in de bijiage bij de Regeling Wfsv.

X.792 Maatschappelijke functie

Een opperbedrijf houdt zich bezig met het op de bouwplaats aandragen (opperen) van onder meer
giboblokken, stenen, cement, zakken Iijm, materialen voor systeemplafonds- en wanden, keukenblokken
etc. voor de metselaars en afbouwers. Daarnaast verrichten zij allerlei kiussen, zoals het bouwen van
(houten) bouwsteigers, het bereiden van metselmortel, het assisteren bij het lossen van bouwmaterialen,
het uitkrabben van voegen bij schoonmetseiwerk en het schoonhouden van bouwketen en bouwterreinen.
In bet verleden waren oppermannen in dienst van een bouwonderneming of aannemer. Hoewel
differentiatie in de bouwnijverheid heeft geleid tot het ontstaan van verschillende specialistische bedrijven,
zoals onder andere het opperbedrijf, blijven dit soort bedrijven typisch tot de bouwnijverheid behorende
activiteiten uitvoeren. Besloten is dan ook dat het opperbedrijf ressorteert onder de werkingssfeer van
sector 3. Bouwbedrijf.

X.793 MAFcodes

01752 Uitoefening van het opperbedrijf (sector 3).

X.794 Brondocumenten

X.795 Gerelateerde onderwerpen

a Bouwservice- en schoonmaakbedrijf.



Opsiag bed nil

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-184 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intra net nee

Korte omschrijving

X.796 Omschrijving

In de bijiage bij de Regeling Wfsv worden bij sector 20. Havenbedrijven bij onderdeel 7 de opslagbedrijven

genoemd. Een opslagbedrijf exploiteert een ruimte ten behoeve van klanten, die goederen willen laten

opslaan.

X.797 Maatschappelijke functie

Een klant verzoekt om goederen op te slaan. Het opslagbedrijf bepaalt de benodigde ruimte en draagt zorg

voor het opslaan van de goederen in die ruimte. Zonodig zal het opslagbedrijf de goederen ophalen.

Gebruikelijk is dat het opslagbedrijf, gelet op de soort goederen, aangepaste maatregelen treft zoals

bijvoorbeeld het afdekken of inpakken van breekbare artikelen. Veelal zullen dit soort opslagbedrijven

verzekerd zijn tegen beschadiging/vernieling van de opgeslagen goederen. Of de ruimte wel of geen

eigendom is van het bedrijf is niet van belang. Dit zijn de opslagbedrijven zoals bedoeld bij sector 20.

Havenbedrijven.

Het komt regelmatig voor dat werkgevers zich opslagbedrijf noemen, terwijl ze zich enkel bezig houden

met de verhuur van ruimte die door de huurder als opslagruimte kan worden gebruikt. De verhuurder heeft
dan weinig bemoeienis met het transport en de opsiag van de goederen. Indien de huurder (de kiant) van

de ruimte goederen wil opslaan zal hij zeif zorg moeten dragen dat de ruimte groot genoeg is, dat de

goederen getransporteerd en vervolgens op de juiste manier opgeslagen worden. De maatschappelijke

functie is hier het exploiteren van onroerend goed.

Deze maatschappelijke functie wordt met naam genoemd bij sector 45. Zakelijke dienstverlening III.

X.798 MAFcodes

00878 Opslagbedrijf (sector 20);

01192 Exploitatie van onroerend goed (sector 45).

X.799 Brondocumenten



Organiseren van markten, veiligingen, tentoonstellingen en

beurzen

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5
Onderdeelnummer 1.00.00-185 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.800 Omschrijving

In de bijlage van de Regeling Wfsv worden o.a. markt- en tentoonstellingswezen, veiingen en beurzen met
naam genoemd bij sector 17. Detailhandel en ambachten waarbij expliciet staat aangegeven waar in het
algemeen goederen en detail worden verhandeld”. Hiermee wordt bedoeld: waar over het algemeen
zaken/goederen door particulieren kunnen worden aangeschaft, al dan niet via het plaatsen van orders.
Het organiseren, houden en/of uitvoeren van markten, tentoonstellingen, veilingen en beurzen hangt
hiermee samen.

N.B.:

Veilingen op het gebied van het land- en tuinbouwbedrijf en de eiermijnen worden met naam genoemd bij
sector 42. Groothandel II. Besloten werd om ook het organiseren van veilingen, waar gebruikte en
ongebruikte zware machines (b.v. voor grondverzet en transport) te koop worden aangeboden, in te delen
bij sector 42. Groothandel II. Dit omdat deze machines gewoonlijk niet door particulieren worden gekocht.

X.801 Maatschappelijke functie

Aan het kunnen houden van een markt, tentoonstelling, veiling of beurs gaat nogal wat vooraf. Meer
specifiek valt in dit verband dan te denken aan het ontwikkelen van “organisatieconcepten”. Deze
concepten omvatten uitgewerkte (strategische) adviezen voor het organiseren van genoemde activiteiten.
Werkgevers, die zich uitsluitend bezighouden met het ontwikkelen van concepten, zijnde uitgewerkte
adviezen voor het organiseren van markten, tentoonstellingen, veilingen en/of beurzen in opdracht van
derden (kernactiviteit strategische advisering), zijn te rangschikken onder sector 44. Zakelijke
dienstverlening II.

Werkgevers, die zich uitsluitend bezighouden met het organiseren van markten, tentoonstellingen,
veilingen en/of beurzen, waar in het algemeen goederen en detail worden verhandeld, ressorteren onder
sector 17. Detailhandel en ambachten.
Het komt voor dat werkgevers zowel het organisatieconcept ontwikkelen als ook de daaruit voorvloeiende
(eventueel na accordering door de opdrachtgever) organisatie. In dit geval is de ontwikkeling van het
organisatieconcept inherent aan de kernfunctie, te weten het organiseren van markten, tentoonstellingen,
veilingen en/of beurzen. Ook dan is sector 17. Detailhandel en ambachten bevoegd.

Er kan nIet worden gesteld dat het organiseren van andere (dag)evenementen zoals congressen, seminars
ed., gelet op het bovenstaande, thuishoort blj sector 17. Detaithandel en ambachten. Bij het bepalen van
de sectorindeling van werkgevers die zich bezighouden met het organiseren van allerhande overige
evenementen dienen alle feiten en omstandigheden te worden meegewogen. Zo is in het verleden bepaald
dat een werkgever die congressen organiseerde waarbij de werkzaamheden op strategisch niveau
plaatsvonden aangesloten diende te zijn bij sector 44. Zakelijke dienstverlening II.

X8O2 MAFcodes



02589 Het verhandelen van goederen en detail op de markt (sector 17);

02590 Het verhandelen van goederen en detail via een veiling of beurs (sector 17);

00802 Het organiseren van tentoonstellingen (sector 17);

0081$ Veiling (sector 17);

01136 Land- en tuinbouwveiling (sector 42);

0217$ Veiling van zware machines (sector 42);

00590 Het organiseren/houden van beurzen (en detail, sector 17);

01879 Organisatie van evenementen (sector 44);

01120 Exploitatie van een eiermijn (sector 42).

X.803 Brondocumenten

X.804 Gerelateerde onderwerpen

Bemiddelingsbureaus.



Orgelbouwersbedrijf (elektronisch)

Docu mentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-186 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Kofte omschrijving

X.805 Omschrijving

De vervaardiging van elektronische fkerk)orgels.

X.806 Maatschappelijke functie

Het gaat om de productie van elektronische kiassieke orgels, die veelal in kerken als (elektronisch)
afternatief worden gebruikt voor de kiassieke pijporgels. Een elektronisch orgel is namelijk aanzienlijk
goedkoper dan een kiassiek pijporgel. De vraag was of deze activiteiten thuishoren bij sector 12. Metaal- en
technische bedrijfstakken c.q. sector 11. Elektrotechnische industrie (afhankelijk van het 1200-
arbeidsurencriterium) of bij sector 7. Meubel- en orgelbouwindustrie.

Een pijporgel is een muziekinstrument waarbij de klank wordt geproduceerd door een Iuchtstroom door
pijpen te voeren. Het heeft zich in Europa ontwikkeld van een betrekkelijk klein, hydraulisch geregeld orgel
in de oudheid tot het grootste muziekinstrument dat in kerken, concertzalen en theaters dienst doet. Bij
het kiassieke pijporgel zijn vijf onderdelen te onderscheiden: de windvoorziening teen baig, waarop een
elektrische ventilator kan zijn aangesloten), de windlade ofwinddistributie, het regeerwerk of de tractuur,
de pijpen en de kast. Bij een elektronisch orgel wordt de kiank elektronisch geproduceerd en versterkt en
vervolgens weergegeven door intern of extern geplaatste luidsprekers.

Werkgever betrekt de elektronica en de houten kasten van derden. In het elektronisch gedeelte wordt een
door werkgever ontwikkelde digitale techniek toegepast waardoor de van pijporgels opgenomen registers
op natuurgetrouwe wijze worden gereproduceerd. De feitelijke werkzaamheden die plaatsvinden zijn het
afwerken en eventueel aanpassen van de houten kasten, de modificatie en de inbouw van de elektronica
en het afregelen.

In het verleden werd met betrekking tot een onderneming met een zelfde bedrijfsuitoefening besloten, dat
deze is aangesloten bij sector 11. Elektrotechnische industrie. Deze onderneming had 40 werknemers in
dienst. In de bijiage bij de Regeling Wfsv wordt het ‘orgelbouwersbedrijf” vermeld bij sector 7. Meubel- en
orgelbouwindustrie. Omdat de vervaardiging van elektronische orgels in allerlei opzichten afwijkt van de
normale orgelbouw kwam een indeling bij sector 7 niet in aanmerking. Aangezien het binnenwerk van een
elektronisch orgel bestaat uit elektronische apparatuur, werd besloten dat deze werkgever bij wijze van
assimilatie met de elektrotechnische industrie en gelet op het 1200 arbeidsurencriterium is aangesloten bij
sector 11. Elektrotechnische industrie.

X.807 MAFcodes

00145 Orgelbouwersbedrijf (sector 7);
01779 Elektronisch orgelbouwbedrijf (in de regel tenminste 1200 arbeidsuren per week, sector 11);
01790 Elektronisch orgelbouwbedrijf (in de regel minder dan 1200 arbeidsuren per week, sector 12).

X.808 Brondocumenten



Orthopedische hulpmiddelen en roistoelen (groothandel in
- )

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-187 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intra net nee

Korte omschrijving

X.809 Omschrijving

Een onderneming die zich bezighoudt met de groothandel in orthopedische hulpmiddelen en rolstoelen

werd als technische groothandel ingedeeld in sector 41. Groothandel I. In het hoofdstuk “grensafbakening

groothandels-sectoren” is de grensafbakening aangegeven tussen de sectoren Groothandel I en

Groothandel II. ten groothandel als genoemd is echter in die grensafbakening niet gedefinieerd.

X.810 Maatschappelijke functie

Met betrekking tot de bedrijfsactiviteit kan het volgende worden opgemerkt.

Ten behoeve van de groothandel in rolstoelen wordt ongeveer 10% van de totale loonsom uitbetaald.

Ongeveer 5% van deze rolstoelen is voorzien van een motor. Ten behoeve van de groothandel in

orthopedische hulpmiddelen wordt ongeveer 60 a 70% van de totale loonsom uitbetaald. Het resterende

deel van de loonsom is ten behoeve van de exploitatie van een schoenmakerij. Deze schoenmakerij blijft

hier verder buiten beschouwing.

De orthopedische hulpmiddelen zijn hoogwaardige producten, die uit elektronica, legeringen van diverse

metalen en diverse kunststoffen zijn samengesteld. In de meeste gevallen bestaat een orthopedisch

hulpmiddel voor een groter deel uit kunststoffen dan uit metalen. In geringe mate wordt maatwerk

geleverd, dat wil zeggen dat hulpmiddelen aan de specifieke eisen en wensen van de gebruiker wordt

aangepast. Daarvoor is specialistisch personeel werkzaam.

De conclusie is dat meer dan 50% van de totale loonsom wordt uitbetaald ten behoeve van de groothandel

in orthopedische hulpmiddelen, zijnde prothesen en orthesen. Dergelijke middelen staan niet met name

vermeld in de tekst van de bijiage van de Regeling Wfsv en evenmin bij de nadere definiëring van het begrip
“technisch product’.

Overwogen is dat de eerder genoemde “grensafbakening groothandels-sectoren” geen limitatieve

opsomming van producten kent. Voorts is overwogen is dat in de bijlage van de Regeling Wfsv bij sector 12.

Metaal- en technische bedrijfstakken onder 6 wordt genoemd het bedrijf van het vervaardigen,

aanbrengen of herstellen van kunstiedematen, orthopedische apparaten (beugels en spalken),

orthopedische korsetten en andere medische bandages. Hetfeit dat een bedrijfdaarvoortevens of

mogelijk in hoofdzaak kunststofmaterialen aanwendt speelt daarbij geen rol. De hier bedoelde

kunststofmaterialen kunnen, nu het een totaalproduct betreft, namelijk niet los worden gezien van de

kernactiviteiten. In dit verband moet de aangewende kunststof dan ook te worden gezien als een middel

om te komen tot een kompleet product, te weten een prothese.

Het Iigt dan voor de hand om, waar het niet gaat om het vervaardigen van genoemde orthopedische

producten, maar uitsluitend dan wel in hoofdzaak om de handel daarin, te spreken van een handel in
metalen en/of technische producten. Daarbij is in aanmerking genomen dat bij de technische producten

van de “grensafbakening groothandelssectoren” die producten zijn opgenomen, welke ook zijn beschreven,

c.q. verband houden met één van de metaalsectoren (productie en installatie).

In dat verband kan tevens worden vastgesteld dat de rolstoelen, eventueel met hulpmotor, evenals de
reeds bij sector 41 ingedeelde rijwielen, al dan niet met hulpmotor en ook bestaande uit aluminium, lakken

en kunststoffen, eveneens als technisch product kunnen worden aangemerkt.



Op grond van vorenstaande overwegingen is bedoelde onderneming in zijn overwegende hoedanigheid van
groothandel in technische producten ingedeeld in sector 41. Groothandel I.

X.811 MAFcodes

01848 Groothandel in orthopedische hulpmiddelen en roistoelen (sector 41).

X.$12 Brondocumenten



Ovenbekieding (aanbrengen van vuurvaste -)

Documentgegevens
Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-188 Versiedatum 1 1-01-2012

Alleen voor intra net nee

Korte omschrijving

X.813 Omschrijving

Het aanbrengen van vuurvaste bekieding in nieuwe en bestaande industriële ovens, ketels en
rookgaskanalen.

X.814 Maatschappelijke functie

Een werkgever, die zich bezighoudt met het aanbrengen van vuurvaste bekieding in ovens maakte bezwaar

tegen de voorgenomen overdracht van zijn inschrijving bij sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken

aan sector 3. Bouwbedrijf.

Uit een in verband daarmee ingesteld onderzoek bleek, dat de werkgever een z&f ontwikkeld
vuurbestendig product teen soort betonmortel) gebruikt om de binnenste Iaag van ovens e.d. afte werken.

Gezien de vaak extreem hoge temperaturen die in dit soort ovens bereikt worden, worden aan de
bekieding bijzonder hoge eisen gest&d. De warmteafgifte aan de omgeving moet minimaal zijn en de

buitenbekieding mag niet te warm worden. De volgende werkzaamheden worden verricht. Eerst wordt de
oude binnenbekieding verwijderd. Vervolgens worden met behuip van ankerpennen isolerende en

vuurbestendige calciumcilicaatplaten (Ca. 120 bij 60 cm) aangebracht. Daarna wordt het geheel afgesmeerd
met de vuurbestendige betonmortel en is de oven weer klaar voor een X aantal branduren.

Aanleiding voor de beslissing om werkgever over te dragen aan sector 3. Bouwbedrijf vormde een eerder
besluit om een soortgelijke werkgever bij deze sector in te delen. Deze werkgever hield zich bezig met het

isoleren van stalen ovens door middel van het metselen van een binnenbekieding van vuurvaste stenen.
Met betrekking tot deze werkgever werd besloten dat de werkzaamheden vergelijkbaar zijn met de
werkzaamheden van het tot de werkingssfeer van sector 3. Bouwbedrijf behorende ovenbouwbedrijf.

In de bijiage bij de Regeling Wfsv staat vermeld onder sector 3. Bouwbedrijf (punt 7): Het ovenbouwbedrijf.

Bij sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken wordt onder punt 13 genoemd: Het aanbrengen,

herstellen, bekieden, afwerken en/of onderhouden van isolerende materialen:

• ter voorkoming of beperking van warmte- of koudeverlies;
• tegen vuur, vocht, geluid en/of vibratie, bij ndustrieën, aan technische installaties en aan boord van

schepen, zoals leidingen, apparaten, kanalen, tanks e.d., voorts in ruimten, zoals koel- en vriescellen,
ketel- en machineruimten, studio’s e.d.

Aan het begrip isoleren als bedoeld onder sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken, sub 13, moet
een beperkte uitleg worden gegeven. Onder de daar genoemde isolatiewerkzaamheden mag niet worden
verstaan het isoleren van bestaande of in aanbouw zijnde kantoor- of bedrijfspanden of onderdelen
daarvan. De onder sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken opgesomde isolatiewerkzaamheden
moeten in engere betekenis worden gezien en deze hebben dus betrekking op het isoeren van leidingen,
apparaten, kanalen, tanks e.d. bij onder meer (petro-chemische) industrieën en aan technische installaties.

Aan het onder sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken, sub 13, genoemde begrip ruimten wordt
een zodanige uitleg gegeven, dat hieronder dienen te worden verstaan ruimten met een specifieke
bestemming, waarbij het isoleren met betrekking tot geluid en/of temperatuurvoor het kunnen gebruiken

van die ruimten in overeenstemming met die specifieke bestemming essentieel is, ergo het geIsoleerd
moeten zijn staat hierbij centraal.



Op grond van de Iaatste alinea werd bij nader inzien besloten om terug te komen op de eerdere beslissing,
dat het vuurvast bekieden van stalen ovens vergelijkbaar is met de werkzaamheden van het tot sector 3.
Bouwbedrijf behorende ovenbouwbedrijf. Besloten werd, dat het aanbrengen van isolerende vuurvaste
bekieding en bemetseling in ovens en rookgaskana)en ressorteert onder de werkingssfeer van sector 12.
Metaal- en technische bedrijfstakken.

X.815 MAFcodes

01791 Het aanbrengen van vuurvaste ovenbekieding (sector 12).

X.816 Brondocumenten

X.817 Gerelateerde onderwerpen

IsolaUebedrijf.
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X.818 Omschrijving

Met ingang van 1 januari 2006 werd in artikel 5.2 van de Regeling Wfsv opgenomen: “Werkzaamheden, die
een overheidswerkgever als werkgever doet verrichten, worden gerekend tot een van de sectoren 61 tot
en met 66”. Bij de in de bijlage van de Regeling Wfsv vermelde sectoren 61 tot en met 65 worden een
aantal overheidsinstellingen met name genoemd. Voor alle overige overheidsinstellingen is sector 66.
Overheid, overige instellingen, aangewezen.

X.819 Sectorindeling

In tegenstelling tot de overige bedrijfs- en beroepstakken worden overheidswerkgevers in beginsel niet
ingedeeld op grond van hun maatschappelijke functie, maar op basis van het categorale indelingsprincipe,

dat wit zeggen: naar de categorie waartoe zij behoren, zoals onderwijsinstellingen, gemeenten,
departementen etc.

X.820 Het belang van een correcte vaststelling van de status van overheidswerkgever

De status van overheidswerkgever heeft belangrijke gevolgen voor de polis van deze groep werkgevers om
de volgende redenen:

- Overheidswerkgevers zijn op grond van artikel 24 e.v. Wfsv voor overheidswerknemers eigen risicodrager
(ERD) voor de Werkloosheidswet. De werkgever betaalt daarom voor zijn overheidswerknemers geen
premie WW en Wachtgeld.; - Overheidswerkgevers zijn op grond van artikel 29 Wfsv over het premieloon

(of beter het loon overeenkomstig Hoofdstuk II van de Wet op de loonbelasting 1964) UFO-premie
verschuldigd; - Overheidswerkgevers zijn vrijgesteld van het overleggen van een garantstelling of
zekerheidsstelling bij het aanvragen en aangaan van het eigen risicodragerschap voor de WGA/WIA.

X.821 Wie is overheidswerkgever

In artikel 1, onderdeel r, van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) staat omschreven wie
overheidswerkgever is en wet als volgt: “de werkgever, bedoeld in artikel 1, onderdeel i, van de
Werkloosheidswet”. Krachtens voornoemd wetsartikel, sub 1 wordt onder de overheidswerkgever
begrepen: “het orgaan van een publiekrechtelijk lichaam als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a,
van de Wet privatisering ABP (WPA)”.Werkgevers die vallen onder de in de WPA opgenomen bepalingen
worden ingedeeld in één van de overheidssectoren 61 t/m 66, als volgt:

Sector 61. Overheid, onderwijs en wetenschappen;

Sector 62. Overheid, Rijk, politie en rechterlijke macht;

Sector 63. Overheid, Defensie;

Sector 64. Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen;

Sector 65. Overheid, openbare nutsbedrijven

Sector 66. Overheid, overige instellingen.

Overheidswerkgevers zijn te onderscheiden in 3 verschillende hoofdgroepen:

1. De publiekrechtelijke overheidswerkgevers (Bi); 2. De publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
onderwijsinstellingen (B2); 3. De privaatrechtelijke overheidswerkgevers (B3).



X.822 De publiekrechtelijke overheidswerkgevers (El)

De organisatievormen, die hiertoe worden gerekend, zijn altijd van publiekrechtelijke aard, zoals de
openbare rechtspersoon, de gemeenschappelijke regeling, het zelfstandig bestuursorgaan (publieke ZBO).
Het bestaan van dit soort werkgevers (publieke rechtspersonen) wordt bij wet of bij wettelijke regeling
bepaald (Grondwet, Zorgverzekeringswet, Wet SUWI, Ministeriele regeling etc.). Publieke
overheidswerkgevers nemen werknemers in dienst op grond van een publiekrechtelijke (eenzijdige)
aanstelling, zoals bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet (b.v. de medewerker van de Belastingdienst).
Voorbeelden van publiekrechtelijke overheidswerkgevers zijn: - Ministeries en Hoge colleges van Staat
(sector 62), - Gemeenten, Provincies en Waterschappen (sector 64), - Gemeenschappelijke regelingen (op
grond van de Wet op de gemeenschap-pelijke regelingen) van meerdere publiekrechtelijke organisaties,
b.v. del Ivoor de uitvoering van de WSW (sector 66), - Publieke
zelfstandige bestuursorganen (o.g.v. de kaderwet ZBO’s), zoals de Kamers van Koophandel en de Sociale
Verzekeringsbank (sector 66).

NB.: Er bestaan ook private ZBO’s, zoals I I dit zijn geen overheidswerkgevers.

X.823 De publiekrechtelijke en privaatrechtelijke onderwijsinstellingen (82)

De organisatievormen, die hiertoe worden gerekend, kunnen zowel van publiekrechtelijke aard zijn, zoals
de openbare rechtspersoon, de gemeenschappelijke regeling, bet zelfstandig bestuursorgaan (publieke
ZBO), als van privaatrechtelijke aard, zoals verenigingen, stichtingen, N.V.’s, B.V.’s, etc. De status van een
(overheids)onderwijswerkgever wordt geregeld in een van de onderwijswetten, zoals de Wet op het
primair onderwijs, de Wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek etc. In algemene zin gaat het
hier om werkgevers, die zich bezighouden met het geven van onderwijs, zoals dit bij wet is geregeld, b.v.
basisonderwijs, voortgezet onderwijs en hoger- en wetenschappelijk onderwijs. Deze vormen van onderwijs
worden bekostigd doorde overheid (Ministerie van Onderwijs en wetenschappen). De voorwaarden voor
erkenning en subsidiering zijn bepaald in de verschillende bestaande onderwijswetten. De
publiekrechtelijke onderwijsinstelling neemt werknemers aan op grond van een aanstelling. De
privaatrechtelijke onderwijswerkgever neemt werknemers aan op basis van een arbeidsovereenkomst zoals
opgenomen in het Burgerlijk Wetboek (boek 7). Voorbeelden van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
onderwijsinsteHingen, die horen tot de overheid (sector 61), zijn: - Openbare scholen van gemeenten voor
basis- en voortgezet onderwijs, als dienstonderdeel van een gemeente of een openbare rechtspersoon
opgericht door één of meer gem eenten

- Privaatrechtelijke scholen voor bijzonder basis- en voortgezet onderwijs, dit zijn
instellingen die onderwijs geven op grond van een bepaalde geloofs- of levensovertuiging (b.v.I

/- Openbare Hogescholen en universiteiten

N.b.ditzijn
publiekrechtelijke of openbare rechtspersonen; - Bijzondere hogescholen en universiteiten (b.v.1

I I

JN.b. dit zijn privaatrechtelijke rechtspersonen; - De academische ziekenhuizen die horen.bij
dEare universiteiten - Dc academische ziekenhuizen die
horen bij de bijzondere universiteitT_____________________________

Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen houdt verschillende registers bij om deze gesubsidieerde
onderwijsinstellingen te administreren. Een bekend register voor het primair onderwijs is de zgn/ \

I I, te raadplegen via internet op

__________

N.B.: Niet tot deze vormen van gesubsidieerd
onderwijs horen instellingen zoals muziekscholen (eventueel wel overheid o.g.v. B3-status, zie verder),
kappersvakscholen, rijscholen, privé-onderwijs etc. Deze instellingen vallen in de regel onder sector 35.
Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen.

X.824 De privaatrechtelijke overheidswerkgevers (83)



De status van privaatrechtelijke overheidswerkgever wordt, behalve als het om onderwijswerkgevers gaat,
altijd bepaald door en verkregen na toestemming door middel van een zgn. Aanwijzingsbesluit van de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit besluit wordt ook we de B3-aanwijzing of 83-

status genoemd. Zo’n bijzondere status wordt, op voordracht van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds
(Abp), verleend aan private werkgevers, die sterke banden hebben met de overheid. In de praktijk zijn het
doorgaans afsplitsingen van bestaande publieke overheidswerkgevers, die bestuurd worden door,
elgendom zijn van en/of de arbeidsvoorwaarden volgen van die overheidswerkgevers. De
organisatievormen die hier voorkomen zijn altijd van privaatrechtelijke aard, zoals verenigingen,
stichtingen, N.V.’s en B.V.’s. Deze overheidswerkgevers nemen personeel aan op basis van een
arbeidsovereenkomst zoals opgenomen in het Burgerlijk Wetboek (boek 7). Voorbeelden van
privaatrechtelijke overheidswerkgevers zijn: - De private energie- en nutsbedrijven, zoaI

- Culturele instellingen, zoalsl

I- Uverige, zoalsi

Deze privaatrechtelijke overheidswerkgevers worden altijd ingedeeld in sector 66. Overheid, overige
instellingen. De genoemde Aanwijzingsbesluiten van de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (B3-aanwijzing) worden gepubliceerd in de Staatscourant onder de vermelding
“Aanwijzing als deelnemer in het Abp-pensioenfonds”. Deze informatie is op te vragen via de site
www.overheid.nI, onderwerp Officiële publicaties.

X.825 Voorbeeld

Dat het hebben van banden met de overheid op zich niet voldoende is om als overheidswerkgever te
worden aangemerkt, blijkt uit het volgende voorbeeld. D I

I Imaate bezwaartegen de indeling bij sector 44. Zakelijke Dienstverlening
II. In bezwaarwerd aangevoerd, datLIs een ‘onderzoeksinstelling” als bedoeld bij sector 61. Overheid,
onderwijs en wetenschappen moet worden aangemerkt en niet als een (commercieel) ingenieursbureau als
genoemd bij sector 44. Zakelijke Dienstverlening II. Verder werd aangevoerd, dat:

i.LJeen door de overheid gesubsidieerde stichting is zonder winstoogmerk (in 1937 opgericht door de
Staat der Nederlanden);

2f1één van de vijf zgn. Grote Technologische Instituten (GTI’s) is, ingesteld door de overheid;

3.LIdoor het Kabinet als “taakorganisatie’ wordt aangemerkt i.v.m. het feit dati I
I Dit in tegenstelling tot een

marktorganisatie, die zijn inkomsten in overwegende mate ult de ‘markt” moet halen;
4. in het bestuur van hetLleden worden benoemd door heti________________________________ het

5. de rijkssubsidie aan hetLJonderdeeI uitmaakt van de begroting van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat en

6. hetLjde arbeidsvoorwaarden van de Rijksoverheid volgt.

Hetis een onafhankelijk technologisch instituut dat toegepast onderzoek verricht voor de Iucht- en
ruimtevaart. De bijn dienst zijnde wetenschappers en ingenieurs ontwikkelen nieuwe technologieen,
waarbij het naast wetenschappelijk onderzoek ook draait om de toepassing in de industrie, het
bedrijfsleven en de overheid. De activiteiten bestaan uit ontwikkelen, testen, valideren, analyseren,
beoordelen en adviseren. Hetheeft een aantal gespecialiseerde onderzoeksfaciliteiten, zoals
windtunnels, onderzoekssimulatoren en simulatoren voor de Iuchtverkeersleiding. Daarnaast heeft het
jaarlijks ongeveer 100 stagiairs van o.a. I un huis en levert het onderzoeksinstituut soms
hoogleraren aan universiteiten. Hetis een non-profitorganisatie, die de overheid steunt bij haar beleid,
de Nederlandse krijgsmacht assisteert en het innoverend vermogen van bedrijven versterkt. De inkomsten



worden voorElbehaald uft opdrachten, waarvan ook weerLE] afkomstig is van de overheid. Daarnaast
krijgt hetE jvoor[loverheidssubsidie voor fundamenteel onderzoek.

In het verleden is het standpunt ingenomen, dat technologische onderzoeksinstituten bij wijze van
assimilatie met de daar genoemde vrije beroepen, zoals een organisatiebureau, een economisch
adviesbureau en een ingenieursbureau, zijn aangesloten bij sector 44. Zakelijke Dienstverlening II.
Ingevolge artikel 1, onderdeel i van de WW is overheidswerkgever het orgaan van een publiekrechtelijk
Iichaam als bedoeld in artikel 2 van de WPA dan wel een privaatrechtelijk Iichaam als bedoeld in artikel 2
van de WPA.

Met de genoemde privaatrechtelijke instellingen zijn bedoeld (bijzondere) onderwijsinstellingen, aismede
B3-instellingen, die als zodanig door de Minister van Binnenlandse Zaken zijn aangewezen.s geen
publiek of privaatrechtelijk Iichaam als bedoeld in artikel 2 van de WPA en kan daarom niet als
overheidswerkgever worden aangemerkt.Jwerd terecht aangesloten bij sector 44. Zakelijke
Dienstverlening II.

X.826 Geen gesplitste aansluiting van overheidswerkgevers

In de praktijk hebben overheidswerkgevers ook werknemers in dienst, die niet gerekend kunnen worden
tot het overheidspersoneel. Het gaat hierbij om:
- Werknemers in de zin van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW);
- Werknemers of uitkeringsgerechtigden in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB);
- Stagiairs;

- Bovenwettelijke wachtgelduitkeringen en naastwettelijke wachtgelduitkeringen van voormalig
ge meentepe rsoneel;
- Personeel van de vrijwillige brandweer;
- Andere werknemers, niet zijnde overheidswerknemers.

Voor zover er sprake is van verzekeringsplichtig personeel is de overheidswerkgever primair ook voor deze
werknemers aangesloten bij dezelfde sector als het overheidspersoneel. Zij zijn immers werkzaam voor
hetzelfde bedrijf. Tot elke sector van het bedrijfs- en beroepsieven worden gerekend de werkzaamheden
verricht in de takken van bedrijf of beroep of gedeelten daarvan welke in de bij de Regeling Wfsv
behorende bijlage 1 zijn vermeld. Werkzaamheden, die een overheidswerkgever als werkgever doet
verrichten, worden gerekend tot één van de sectoren 61 tot en met 66. Normaliter zijn voor de aansluiting
van een bedrijf de bedrijfsactiviteiten bepalend en - ingeval een gesplitste aansluiting wordt gewenst - de
organisatiestructuur van een bedrijf.
Bij de overheidssectoren is echter het zijn van overheidswerkgever bepalend (zgn. categorale indeling). De
overheidswerkgever is voor alle activiteiten die hij als overheidswerkgever doet verrichten verplicht
aangesloten bij één van de zes overheidssectoren. De aard van de door de overheidswerkgever verrichte
activiteiten doet niet ter zake en evenmin de organisatiestructuur. Het gegeven, dat er ook niet
overheidswerknemers (zoals bijv. Wsw’ers ingevolge art. 1 en 2 van de Wet sociale werkvoorziening) in
dienst kunnen zijn van een overheidswerkgever fi.c. een door de wet aan de overheidswerkgever
opgelegde taak) Ieidt voor die overheidswerkgever niet tot een andere sectorindeling. Indelingstechnisch
kan het fenomeen “samengestelde onderneming” zich bij overheidswerkgevers niet voordoen.
Overheidswerkgevers komen daarom niet in aanmerking voor een gesplitste sectoraansluiting.

X.827 Voorbeeld

De feitelijke begeleiding van Wsw’ers kan door een gemeente aan een private instelling worden
opgedragen. De overhead van die instelling en de begeleiders, die in dienst zijn van die instelling, zullen dan
worden aangesloten bij sector 67. Werk en (re)integratie. De Wsw’ers, die worden begeleid, blijven in
dienst van de gemeente en blijven aangesloten bij sector 64. Overheid, provincies, gemeenten en
waterschappen. De categorale indeling (overheidswerkgever) brengt met zich mee, dat afsplitsing niet kan
plaatsvinden en de gemeente geen aparte sectoraansluiting kan verkrijgen t.b.v. het Wsw-personeel.



X.82$ Brondocumenten

X.829 Gerelateerde onderwerpen

Wsw en arbeidsinschakehng volgens de Parficipatiewet.
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X.830 Omschrijving

Wanneer de activiteiten van een werkgever niet worden genoemd in de bijlage van de Regeling Wfsv en die
activiteiten ook niet verwant zijn aan of geacht kunnen worden te behoren tot de wel in genoemde regeling
vermelde takken van bedrijf of beroep, dan wordt zo’n werkgever aangesloten bij sector 55. Overige takken
van bedrijf en beroep. Bij voorbeeld (dus niet limitatief bedoeld) wordt onder punt 6 van sector 55 een
aantal takken van bedrijf en beroep genoemd, waaronder ‘het manegebedriji”.

X.831 Maatschappelijke functie

In een manege worden hoofdzakelijk paarden verzorgd die eigendom zijn van de manegehouder. Verder
geeft men daar paardrijlessen en kan men er een paard huren. Net zoals de manegebedrijven zijn ook de
exptoitanten van (paarde)ren- of draafstallen bij sector 55 aangesloten. Functioneel bezien bestaan er
namelijk geen belangrijke verschillen tussen het manegebedrijf en de ren- en draafstallen. Hoewel het
manegebedrijf nog andere activiteiten omvat houden deze ondernemingen zich alle bezig met het africhten
van paarden voor de verschillende vormen van paardensport, zoals het rennen, draven, springen, de
dressuur, hetjachtspringen, het ‘gaan” van tuigpaarden, de military etc.

Evenals maneges en de ren-/draafstallen is ook een indeling bij sector 55 tot stand gebracht van
werkgevers, die zich bezighouden met de exploitatie van een pensionstalling voor paarden, het “beleren”
van dressuur- en springpaarden en de africhting van jonge en verreden paarden, een en ander met inbegrip
van de in- en verkoop van paarden.

N.B.: Het alleen fokken van (ras)paarden - stoeterij - valt bij wijze van assimilatie onder sector 1. Agrarisch
bedrijf. Echter, als de paarden gefokt worden om daarna flangdurig) getraind en afgericht te worden dan is
sector 55 Overige takken van bedrijf en beroep bevoegd.

X.832 Voorbeeld

Een werkgever houdt zich bezig met de exploitatie van een pensionstalling voor paarden, eventueel
inclusief verzorging (voeren en schoonhouden stallen). Dit laatste is afhankelijk van wat met de eigenaar
van het paard is overeengekomen. De paarden zijn eigendom van derden/particulieren. Verderworden er
paarden afgericht en uitgebracht in wedstrijden in opdracht van eigenaars. Ook vindt er handel plaats. Dit
wil zeggen dat een driejarig paard wordt gekocht, in ongeveer twee jaar afgericht en dan verkocht. Het
bedrijf van werkgever richt zich uitsluitend op dressuur- en springpaarden en niet op draf- of renpaarden.
Een verreden paard is een paard dat door onjuiste instructie of africhting verkeerde handelingen doet. Zo’n
paard wordt dan door werkgever opnieuw afgericht/gecorrigeerd.
In deze kwestie is besloten dat, hoewel het bedrijf van werkgevergeen manege is in de strikte betekenis
van het woord, toch een indeling bij sector 55. Overige takken van bedrijf en beroep is aangewezen.

Een werkgever richt zich in hoofdzaak op het Friesche paard. Hij koopt jonge getalenteerde raspaarden en
fokt zeif raspaarden met het doe) deze na een intensieve training en begeleiding te verkopen ten behoeve
van de ruitersport. De gemiddelde trainingsperiode van een jong paard duurt ongeveer twee jaar.
Ten aanzien van het fokken van paarden ten behoeve van de eigen stal wordt het volgende vermeld.
Wanneer werkgever met paarden welke in eigendom zijn doorfokt doet dit geen afbreuk aan de
maatschappelijke functie van zijn onderneming omdat deze activiteit geacht kan worden inherent te zijn



aan het in elgendom hebben van raspaarden. Het is vanouds een normaal verschijnsel dat eigenaren van

raspaarden experimenteren om door kruising van rassen paarden te verkrijgen die voldoen aan de speciale

elsen die gelden voor de diverse onderdelen van de ruitersport. Gelet op de omstandigheid dat werkgever

in hoofdzaak ten behoeve van de eigen stal fokt, kan hi] niet gelijk gesteld worden met een stoeterij

waardoor een indeling bij sector 1 Agrarisch bedrijf niet in beeld komt.
Hoewel werkgever paarden koopt met het doel deze met winst te verkopen is er ook geen sprake van een

zuivere handelsmaatschappij. Dit omdat de werkgever geen paarden koopt om deze binnen afzienbare tijd

te verkopen. Binnen de exploitatie van de onderneming wordt juist de nadruk gelegd op het trainen van
jonge paarden ten behoeve van de ruitersport.

In deze is sector 55 Overige takken van bedrijf en beroep bevoegd.

X833 MAFcodes

01665 Exploitatie van het manegebedrijf (sector 55);

02114 Het africhten en trainen van paarden (sector 55);

02065 Het fokken van paarden (sector 1).

X.834 Brondocumenten

X.$35 Gerelateerde onderwerpen

Dieren, houden en fokken van.
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X.836 Omschrijving

Een palingmesterij is een visteeltbedrijf en ressorteert van rechtswege onder de werkingssfeer van sector 1.
Agrarisch bedrijf (sub 14 Visteelt).

X.837 Maatschappelijke fun ctie

Palingmesterijen beschikken over grate productiebassins, waarin per jaar honderden tonnen paling kunnen
worden afgemest. De bedrijven zijn gebaseerd op een zeewater-circulatiesysteem en maken gebruik van
het (warme) koelwater van een nabij gelegen elektriciteitscentrale.

De vet te mesten paling, pootaal genoemd, wordt opgekocht bij de visafslag en voor een deel, zgn.
ondermaatse aal, bij palingvissers die ze anders weer overboord moeten zetten. Het Ministerie van
Landbouw en Visserij bepaalt het quotum van die ondermaatse aal am overbevissing te voorkomen. De
pootaal wordt in de productiebassins tot een bepaald gewicht bijgevoerd. Bij ontvangst heeft de aal een
gewicht van ca. 60 gram en wordt door middel van deegballen van vismeel en haring vetgemest tot het
gewicht dat de klant vraagt. Een sorteerinrichting zorgt voor het schiften van de aal naar dikte. Vervolgens
wordt de paling doorverkocht aan palingrokerijen, de groothandel of supermarkten.

X.838 MAFcodes

01734 Palingmesterij (sector 1).

X.839 Erondocumenten



Pandhuis

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-192 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Kofte omschrijving

X.840 Omschrijving

Een pandhuis, ook wel pandjeshuis, lommerd of bank van lening genoemd, is een kredietinstelling, waar

contant geld geleend kan worden tegen een onderpand van roerende goederen, zoals juwelen, zilverwerk,

sieraden, kunst- en siervoorwerpen, spelcomputers, laptops, fototoestellen en andere voorwerpen van

wa a rd e.

X.841 Maatschappelijke functie

Vooral mensen, die tijdelijk een relatief klein bedrag willen lenen of die bij een reguliere bank geen lening
kunnen afsluiten (b.v. vanwege een BKR-registratie) maken gebruik van het pandhuis. Wie een voorwerp

verpandt, krijgt een lommerdbriefje waarop het voorwerp en het kredietbedrag zijn vermeld. Met dat

briefje kan het onderpand, na terugbetaling van het kredietbedrag plus rente, weer worden opgehaald.
Wordt het pand niet binnen de afgesproken periode (meestal 6 maanden) teruggehaald, dan wordt het

door het pandhuis verkocht op een openbare veiling.

Kredietinstellingen worden in de Bijlage bij de Regeling Wfsv genoemd bij sector 38. Banken.

X.842 Mafcodes

02305 Pandhuis (sector 38).



Papierverwerkende industrie

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-193 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Kotte omschrijving

X.843 Omschrijving

In het verleden zijn uitvoerig de verschillen aan de orde gesteld tussen enerzijds de tot de grafische
industrie behorende papierverwerkende bedrijven en anderzijds de overige papierverwerkende industrie.
Na ampel beraad in diverse organen as vervolgens bij de totstandkoming van de ‘oude”
Indelingsbeschikking de afbakening tussen voornoemde bed rijfssoorten vastgesteld. Vertaald naar de
huidige sectorindeling op grond van de tekst van de bijiage van de huidige Regeling Wfsv wordt hierna
verder op de indelingstechnische afbakening tussen enerzijds het papierwarenbedrijf en anderzijds de
overige papierverwerkende industrie ingegaan.

X.844 Maatschappelijke functie

De werkingssfeer van sector 9. Grafische industrie fonder sub 2) omvat onder meer het papierwarenbedrijf,
te weten schoolschriften, notitieboekjes, cahiers in papieren omslag, met of zonder linnen rug of linnen
band, alle soot-ten blocnotes, zowel gekramd als aan de kop gelijmd als gespiraleerd als op andere wijze
vervaardigd.

De werkingssfeer van sector 51. Algemene industrie fonder B) omvat onder meer de papierverwerkende
industrie, voorzover niet behorende tot de sector Grafische industrie, sub 2.

Gezien de wijze waarop genoemde afbakening tot stand is gekomen, is inzake het papierwarenbedrijf het
standpunt ingenomen dat in de tekst van sector 9. Grafische industrie, sub 2, een limitatieve opsomming is
opgenomen van de vervaardiging van bepaalde producten, conform de vermelding in de eerste alinea. Het
standpunt dat genoemde opsomming een limitatieve is, kwam in het verleden eveneens uitvoerig aan de
orde in een individueel geval, te weten bij een beslissing inzake de indeling van een onderneming die
kettingformulieren vervaardigt.

De onderneming, die zich primair bezighoudt met de productie van diverse soorten kettingformulieren is
aangesloten bij sector 51. Algemene industrie.
Het productieproces bestaat uit het snijden, stansen en perforeren van papier dat op rol van derden wordt
betrokken. Tevens worden door werkgever reeds fdoor derden) bedrukte formulieren gestanst en
geperforeerd tot kettingformulieren. Daarnaast worden van formulieren met acceptgiro’s de hoekjes van
de acceptgiro’s afgesneden en worden (delen) van formulieren van een Iaminaat voorzien waardoor
geIntegreerde geplastificeerde kaarten ontstaan. De onderneming met als kernactiviteit het afwerken van
kettingformulieren is eveneens aangesloten bij sector 51. Algemene industrie. Onder het afwerken kan
worden verstaan het vergaren van kettingformulieren tot meervoudige lagen, het nummeren van
kettingformulieren, het samenvoegen fplakken) van formulieren tot sets van 2 of meer exemplaren op een
dragerbaan ten behoeve van printers.
In beide indelingssituaties zijn de respectievelijke bed rijfsuitoefeningen afgezet tegen de indelingsregels
inzake de afbakening tussen enerzijds het papierwarenbedrijf, behorende tot sector 9. Grafische industrie
en anderzijds de overige papierverwerkende industrie, behorende tot sector 51. Algemene industrie.
Aangezien m.b.t. de kettingformulieren sprake is van respectievelijk het vervaardigen en afwerken van
kettingformulieren, welke producten niet zijn vermeld in de limitatieve opsomming bij sector 9. Grafische



industrie, sub 2, is geconcludeerd dat beide maatschappelijke functies behoren tot de papierverwerkende

industrie, ressorterend onder de werkingssfeer van sector 51. Algemene industrie.

X.845 MAFcodes

00176 Vervaardiging van papierwaren (sector 9);

00152 Boekbindersbedrijf (sector 9);

01580 Papierindustrie (sector 51);

01532 Vervaardiging van druk- en schrijfpapier en/of karton (sector 51);

01582 Papierwarenfabriek (sector 51).

X.846 Brondocumenten



Parachutes

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-194 Versiedatum 11-01-20121 1-1-2012

Alleen voor intranet neenee

Korte omschrijving

X.847 Omschrijving

Het vervaardigen en herstellen van parachutes (valschermen) van textiel en springpakken.

X848 Maatschappelijke functie

Een werkgever houdt zich nagenoeg uitsluitend bezig met het vervaardigen en repareren van parachutes,
springpakken en andere uitrustingsstukken. Werkgever heeft hiervoor de beschikking over een atelier met
naaimachines. Omdat deze vorm van bedrijfsuitoefening niet met name wordt genoemd in de Bijlage bij de
Regeling Wfsv moet indeling bij wijze van assimilatie plaatsvinden. Bij sector 51. Algemene industrie vinden
we onder F. Kiedingindustrie, punt 7, onder meer: de vervaardiging van paraplu’s en parasols. Het
vervaardigen van parachutes vertoont raakvlakken met de vervaardiging van paraplu’s en parasols.
Werkgever werd daarom bij wijze van assimilatie ingedeeld bij sector 51. Algemene industrie.

X.849 MAFcodes

02258 Het vervaardigen en/of herstellen van parachutes en springpakken (sector 51).

Documentgegevens

X.$50 Erondocumenten



Paramedische bedrijven

D ocu m entg egevens

Afkorting IS Versienummet Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-195 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.851 Omschrijving

In de Bijiage bij de Regeling Wfsv wordt bij sector 35. Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke

belangen melding gemaakt van “paramedische” bedrijven. Niet altijd is duidelijk welke

beroepsuitoefeningen tot het paramedisch bedrijf worden gerekend.

X.852 Maatschappelijke functie

In Nederland kennen wij een limitatief aantal paramedische beroepen, namelijk dietisten,

ergotherapeuten, fysiotherapeuten, huidtherapeuten, logopedisten, mondhygienisten, optometristen,

orthoptisten, podotherapeuten, alsmede radiologische en radiotherapeutische laboranten. Deze vallen van

rechtswege onder sector 35. Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen. Kenmerk van een

paramedisch beroep is, dat men zelfstandig geneeskundige of zorgverlenende werkzaamheden mag
verrichten. Daarom moeten de werkelijke activiteiten altijd in de beoordeling worden meegenomen.

X.853 Voorbeelden

Een werkgever houdt zich bezig met het verlenen van ambulante compressietherapie. Mensen met o.a.
trombosebenen, spataderen, oedeem of vocht in armen of benen komen na verwijzing door een specialist
of huisarts bij werkgeverterecht om behandeld te worden door middel van compressietherapie. Dat houdt

in, dat patiënten hun armen of benen moeten gaan inzwachtelen of steunkousen moeten gaan dragen.

Werkgever bepaalt op grond van de diagnose van de arts of de patient steunkousen of zwachtels dient te
gebruiken en geeft instructie over het gebruik daarvan. Werkgever was zelf van mening, dat hij optreedt als

paramedisch zorgverlener. In dit geval was echter geen sprake van daadwerkelijke geneeskundige
zorgverlening. Werkgever moet worden beschouwd als leverancier van hulpmiddelen, zoals zwachtels en
steunkousen, aan particulieren en ressorteert op grond daarvan onder sector 17. Detailhandel en

ambachten.

Fen commercieel bedrijf, dat mondhygienistes in dienst heeft, houdt zich uitsluitend bezig met het wit
maken van tanden. Een mondhygienist is normaal gesproken werkzaam in de preventieve tandheelkundige
gezondheidszorg en houdt zich onder meer bezig met het geven van voorlichting over gebitsverzorging, het

verwijderen van tandsteen, het behandelen van tandvleesaandoeningen, etc. In dit geval was er geen
sprake van een mondhygienische praktijk, maar van een bedrijf dat een cosmetische behandeling uitvoert,
namelijk het witten van tanden. Een dergelijk bedrijf is op één Iijn te stellen met b.v. een
schoonheidsinstituut en op grond daarvan aangesloten bij sector 17. Detailhandel en ambachten.

X.854 MAFcodes

01052 Paramedisch bedrijf (sector 35);

02 126 Diëtist (sector 35);

02168 Ergotherapeut (sector 35);

02023 Fysiotherapeut (sector 35);

02265 Huidtherapeut (sector 35);

01023 Logopedist (sector 35);

02025 Mondhygiënist (sector 35);
02264 Optometrist (sector 35);



02169 Orthoptist (sector 35);
02164 Podotherapeut (sector 35);
02170 Radiologisch laborant (sector 35);
02171 Radiotherapeutisch laborant (sector 35).

X.855 Brondocumenten



Parketvloeren bed rijf

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-196 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.856 Omschrijving

De detalihandel en groothandel in houten vloeren, parketvloeren, Iaminaat e.d. en het leggen daarvan.

X.857 Maatschappelijke functie

Detalihandel.

Sinds de jaren 50 van de vorige eeuw werden bedrijven, die houten (parket)vloeren aan particulieren
leveren en leggen, bij wijze van assimilatie ingedeeld bij sector 5. Houten emballage-industrie, houtwaren
en borstelindustrie (voorheen de Bedrijfsvereniging voor de Hout- en Meubelindustrie en Groothandel in
Hout). De overweging daarbij was, dat houten (parket)vloeren behoren tot het assortiment van de hout- en
meubelindustrie en dat het leggen van parketvloeren nimmer door normale’ woningstoffeerdersbedrijven
geschiedt, maar alleen door zaken met gespecialiseerd personeel (parketteurs), die kennis op het gebied
van houtbewerking dienen te hebben. De maatschappelijke functie van deze bedrijven werd dus bepaald

door het leggen van de vloeren en de daarmee gepaard gaande houtbewerking. Bedrijven, die de
parketvloeren alleen verkochten aan particulieren, maar niet Iegden, werden als detailhandel ingedeeld bij

sector 17. Detailhandel en ambachten.

Het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch heeft echter fuitspraak van 20 maart 2008) in een door een
detailhandel in houten parketvloeren aangespannen beroepsprocedure tegen zijn indeling bij sectorS.
Houten emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie besloten, dat het beroep gegrond is. Het Hof

was van oordeel, dat het leggen van de verkochte parketvloeren moet worden gezien als een vorm van
dienstverlening, voortvloeiend uit de detalihandel en dat het bedrijfvergelijkbaar is met het
woningstoffeerdersbedrijf.

Op grond hiervan werd de onderneming ingedeeld bij sector 17. Detailhandel en ambachten. De uitspraak
van het Hof betekent een wijziging van het indelingsbeleid t.a.v. detailhandels in parketvloeren, die nu,
ongeacht of zij de verkochte vloeren wel of niet leggen, ressorteren onder sector 17. Detailhandel en
ambachten. Daaruit volgt eveneens, dat bedrijven die de parketvloeren niet leveren, maar alleen leggen,
zich feitelijk ook bezighouden met dienstverlening/stoffering en op grond daarvan ook zijn aangesloten bij
sector 17. Detailhandel en ambachten.

Groothandel.

Vervolgens kwam de vraag aan de orde of gezien de uitspraak van het Gerechtshof ten aanzien van de
groothandelaar in parket, die primair levert aan bedrijven, dus in een voor de particulier ongebruikelijke
omvang, en tevens het parket Iegt, ook het accent moet worden gelegd bij dienstverlening/
(project)stoffering (sector 17) of toch bij de groothandel (sector 42). In de uitspraak Iigt de nadruk voor de
indeling op het “als dienstverlener/stoffeerder leggen van de parketvloer”. Daaruit volgt, dat ook
groothandelaars in parket die het parket zelf leggen, ingedeeld moeten worden bij sector 17. Detailhandel

en ambachten. Dit geldt voortaan (naast vloerbedekking van hout, Iaminaat en parket) ook voor andere
vormen van vloerbedekking “van de rol”, zoals tapijt en vinyl.

X.858 MAFcodes



02154 Detailhandel in en het leggen van parket-, kurk- en/of aminaatvoeren (sector 17);
02404 Detailhandel in parket-, kurk- en/of Iaminaatvloeren (sector 17);
00835 Het leggen van vloerbedekkingen (sector 17);
02403 Groothandel in en het leggen van parketvloeren en voerbedekking (sector 17);
00850 Woni ngstoffeerderij (sector 17);
02338 Groothandel in parket (sector 42);
02227 Het Peveren en aanbrengen van hout of Iaminaat op trappen (sector 17).

X.859 Brondocumenten

X.860 Gerelateerde onderwerpen

Vloeren.



Pasjes (plastic cards)

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-197 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.861 Omschrijving

Het vervaardigen en/of het vervaardigen en bedrukken van kunststof pasjes.

X.862 Maatschappelijke functie

Werkgevers die kunststof elektromagnetische kaa rten, zoa Is bankpasjes, toegangs-pasjes, e.d.

vervaardigen, zijn afhankelijk van het 1200-arbeidsurencriterium aangesloten bij sector 11.

Elektrotechnische industrie of sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken. Van derden ingekochte

kunststof kaarten worden magnetisch gecodeerd door middel van computercodeerapparatuur of worden

voorzien van een magneetstrip, die bestaat uit in kunststofgelaagde metalen/koperen staafjes die als het

ware een barcode vormen. De magneetstrip wordt van derden ingekocht en door een hoogfrequente

lasmethode in de kaart gesealed.

Weliswaar verwerken deze werkgevers kunststof kaarten, maar het eindproduct ontstaat pas door

toevoeging van een elektromagnetisch onderdeel. Daarom is besloten, dat hier niet kan worden gesproken

van uitsluitend kunststof be- en verwerkende bedrijven, die ressorteren onder sector 55. Overige takken

van bedrijf en beroep. Het eindproduct, een kunststof elektromagnetisch pasje, is een voorwerp dat

elektrische energie kan schakelen. Werkgevers met een dergelijke bedrijfsuitoefening ressorteren van

rechtswege onder sector 11. Elektrotechnische industrie of sector 12. Metaal- en technische bedrijfstakken.

Met betrekking tot werkgevers, die zich bezighouden met het vervaardigen en bedrukken (personaliseren)

van plastic cards werd besloten, dat zij zijn aangesloten bij sector 9. Grafische industrie. De pasjes worden

in één procesgang machinaal vervaardigd uit van derden betrokken kunststof, door middel van

geavanceerde druktechnieken bedrukt en eventueel voorzien van een pasfoto, voorzien van magneetstrips

of chips, gelamineerd, gedroogd en gestanst. De nadruk (kernfunctie) Iigt hier op het geavanceerde

drukproces. Zij maken beveiligde waarde- en identificatiedocumenten, welke zonder grafische bewerking

geen functie hebben. Hier is dus sprake van een grafisch eindproduct.

X.863 MAFcodes

00312 Het vervaardigen van elektromagnetische toegangspasjes (in de regel tenminste 1200 arbeidsuren

per week, sector 11);

00519 Het vervaardigen van elektromagnetische toegangspasjes (in de regel minder dan 1200 arbeidsuren

per week, sector 12);

01771 Het vervaardigen en bedrukken van pasjes (sector 9).

X.864 Brondocumenten

X.865 Gerelateerde onderwerpen

• Kunststof be- en verwerkende bedrijven.



Payrolling

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-198 Versiedatum 11-01-2012
Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.866 Omschrijving

Payrolling is het tegen een vergoeding op verzoek van bedrijven in dienst nemen van hun werknemers en
het voeren en beheren van de loonadministratie en arbeidscontracten van deze werknemers.

X.$67 Maatschappelijke functie

De payroller is feitelijk een substituut werkgever. Het personeel wordt geselecteerd en geworven door de
opdrachtgever en vervolgens, meestal voor de duur van een project, op de loonlijst van de payroller
geplaatst. De werknemers worden ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever en verrichten in zijn
bedrijf en onder zijn leiding en toezicht hun werkzaamheden. De opdrachtgever bepaalt de periode van
tewerkstelling in een bepaalde functie, het adres waar gewerkt dient te worden, het loon en de overige
arbeidsvoorwaarden. De payroll-onderneming betaalt het loon uit, doet de salarisadministratie, zorgt voor
de afdracht van sociale premies en loonbelasting en onderhoudt contact met de opdrachtgever. De
voordelen voor de opdrachtgever bestaan uit het feit, dat hij geen complexe loonadministratie hoeft te
voeren en verlost is van eventuele personele problemen. Een ander niet gering voordeel is, dat de
opdrachtgever op deze wijze ontkomt aan toepassing van een in zijn branche verplicht gestelde CAO en/of
pensioenregeling.

Er zijn een aantal verschillen met de manier waarop een uitzendbureau te werk gaat. Een uitzendbureau
werft en selecteert zelf personeel en probeert dit te plaatsen bij opdrachtgevers, terwiji bij payrolling de
opdrachtgever zelf het personeel selecteert. Een uitzendbureau stelt de primaire arbeidsvoorwaarden vast
(er is een uitzend-CAO van toepassing), bij payrolling bepaalt de “inlener” de arbeidsvoorwaarden. Bij een
uitzendbureau werkt het personeel op basis van een uitzendovereenkomst, al dan niet met schriftelijk
uitzendbeding, personeel in dienst van een payroll-onderneming beschikt gewoonlijk over een normale
arbeidsovereenkomst.
Een wezenlijke overeenkomst tussen uitzenden en payrolling is, dat in beide gevallen sprake is van het in
dienst nemen en tegen een vergoeding ter beschikking stellen van personeel aan een derde om onder diens
leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten. Op grond daarvan werd in het verleden besloten, dat er
sprake is van het bezorgen of uitlenen van arbeidskrachten. Als een werkgever zich bezighoudt met het ter
beschikking stellen van personeel, dan gelden de uitzendregels zoals vermeld in bijlage 1 bij de Regeling
Wfsv onder sector 52. Uitzendbedrijven.

Voor de sectorindeling houdt dat in dat, als de payroll-onderneming zijn werknemers ter beschikking stelt
op basis van een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding, gekeken moet worden naar de aard van de
werkzaamheden, die de werknemers verrichten. Als deze werkzaamheden in hoofdzaak (voor meer dan
50% van het totale premieplichtig loon op jaarbasis) aan één (vak)sector kunnen worden toegerekend,
wordt de werkgever bij deze sector aangesloten. Wanneer het personeel b.v. hoofdzakelijk administratieve
werkzaamheden verricht, volgt een aansluiting bij sector 45. Zakelijke Dienstverlening Ill.

Worden de werknemers ter beschikking gesteld voor werkzaamheden, die niet sec functioneel voor meer
dan 50% van het premieplichtig loon aan één sector kunnen worden toegerekend, dan moet de
gelijkstellingsregel worden toegepast. Dat houdt in, dat voor het bepalen van de sectorindeling de
uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding wordt gelijkgesteld aan een uitzendovereenkomst met
uitzendbeding. In dat geval en als de payroll-onderneming gebruik maakt van uitzendovereenkomsten met



(voorafgaand) uitzendbeding, gelden voor de vaststelling van de sectorindeling de regels, zoals vermeld in
bijlage 1 bij de Regeling Wfsv onder sector 52. Uitzendbedrijven.

X.868 Brondocumenten

X.869 Gerelateerde onderwerpen

U itzendbed rijven;

Het uitzendbeding.



Perserij (van kledingstukken)

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-199 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschri]ving

X.870 Omschrijving

De indeling van een werkgever, die optreedt als Ioonperserij van kledingstukken in opdracht van een
fabrikant van dameskieding teen zusteronderneming).

X.871 Maatschappelijke functie

Deze bedrijfsactiviteit wordt niet met name genoemd in de bijiage van de Regeling Wfsv. Volgens hetgeen
vermeld bij sector 51. punt F Algemene industrie ressorteren werkgevers, die zich bewegen in de sfeer van
de kiedingindustrie, onder de werkingssfeer van deze sector. De tijdens de behandeling van deze kwestie
opgekomen vraag, of de bedrijfsuitoefening van werkgever niet is te rangschikken onder de werkingssfeer
van sector 17. Detailhandel en ambachten, is daarom negatief beantwoord.

Overwogen is dat de bedrijfsactiviteit van werkgever in wezen de eindbewerking dan wel de industriële
eindschakel vormt van de door haar opdrachtgever gefabriceerde producten. Met andere woorden, de
producten zijn nog niet kaar zoang die eindbewerking nog niet heeft plaatsgevonden. Hoewel in juridische
zin de beide ondernemingen van &kaar zijn gescheiden is materieel gezien de Ioonperserij van werkgever
bij het tot stand komen van de kledingstukken een integrerend onderdeel van het gehee productieproces.

De stelling dat sprake zou kunnen zijn van een ambachtelijk of dienstverlenend bedrijf dat als zodanig van
rechtswege onder sector 17. Detailhandel en ambachten ressorteert, is in het Iicht hiervan als niet juist
aangemerkt. Geconcludeerd is dat de bedrijfsactiviteit van deze werkgever moet worden geacht te behoren
tot de bedrijfstak kiedingindustrie c.q. tot de werkingssfeer van sector 51. Algemene industrie.

In dit verband is, ter ondersteuning van genoemde conclusie, ook nog de vergelijking gemaakt met het
Ioonfinishingbedrijf, dat in de bijlage van de Regehng Wfsv met name wordt genoemd bij sector
47.Textielindustrie. Waar namelijk het Ioonfinishingbedrijf, welk bedrijf in de textielindustrie de
eindbewerking verzorgt van een textielproduct, van rechtswege is aangesloten bij sector
47.Textieljndustrie, is het ook reëel te stellen dat de Ioonperserij, welke eveneens een gespecialiseerde
vorm van eindbewerking verzorgt maar dan in de kiedingindustrie, geacht moet worden te behoren tot de
werkingssfeer van sector 51. Algemene industrie.

X.872 MAFcodes

01900 Loonperserij (sector 51).

X.873 Brondocumenten



Personeelswervi ng

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-200 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.874 Omschrijving

Het in opdracht van derden werven en selecteren van personeel (headhunting).

X.875 Maatschappelijke functie

Een werkgever, die voor en in overleg met derden (management)personeel werft, is aangesloten bij sector
44. Zakelijke Dienstverlening II.

Het gaat daarbij om het daadwerkelijk participeren in de selectieprocedure, het gericht zoeken en

benaderen van geschikte kandidaten, adviseren en rapporteren over personeel met specifieke kwaliteiten,
eventueel het verzorgen van opleidingen, het opstellen van het arbeidscontract e.d.
De werkzaamheden zijn van strategische en adviserende aard en komen het meest overeen met
werkzaamheden van expertisebureaus, welke eveneens onder deze sector ressorteren.

Ms er sprake is van bemiddeing in beperkte zin, is een indeling bij sector 17. Detaihande en ambachten
aangewezen. De werkgever beperkt zich dan tot het zoeken van geschikte kandidaten. Zodra die gevonden
zijn brengt werkgever de opdrachtgever en de geselecteerde kandidaten bij elkaar en Iaat de verdere gang
van zaken over aan de opdrachtgever, die zeif de sollicitatiegesprekken voert en de zaak afrondt. Komt het

tot een arbeidsovereenkomst, dan ontvangt werkgever een provisie.

X.876 MAFcodes

02087 Hetwerven en selecteren van personeel (beperkte bemiddeling, sector 17);
02100 Het werven en selecteren van personeel (uitgebreide bemiddeling, sector 44);
02042 Werving- en selectiebureau (sector 44).

X.877 Brondocumenten

X.878 Gerelateerde onderwerpen

Be m idde Ii ng;

Arbeidsbemiddeling;

ReIntegratiebedrijf (commercieel).



Personenvervoer over de weg

Documentgegevens

Afkortfng IS Versienummet Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-201 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Kofte omschrijving

X.879 Omschrijving

Personenvervoer over de weg geschiedt met diverse vervoersmiddelen, zoals per fhuur)auto, taxi, fietstaxi,
openbaarvervoer ftrein, bus, metro, tram), besloten busvervoer, paardentram, koets, ambulance, etc.

X.880 Maatschappelijke functie

Om de juiste sectorindeling te bepalen voor de diverse vormen van personenvervoer over de weg moet
worden vastgesteld of er sprake is van openbaar vervoer, besloten vervoer of taxivervoer en of het vervoer
plaatsvindt met een auto of een bus. Onder een auto wordt verstaan: een motorvoertuig, ingericht voor
het vervoer van maximaal 8 personen, de bestuurder niet inbegrepen. Een bus is dan: een motorvoertuig,
ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen, de bestuurder niet inbegrepen.

Sector 28. Taxivervoer.
Taxivervoer is een particulier vervoersysteem, dat op afroep reizigers vervoert per taxi of taxibusje
(maximaal 8 passagiers) van en naar elke locatie. Er zijn verschillende vormen van taxivervoer en diverse
soorten taxi’s. Het best bekend is het regulier contant taxivervoer, ook wel straattaxivervoer genoemd.
Daarnaast kennen we het contractvervoer, zoals: zittend ziekenvervoer, AWBZ-vervoer, vervoer in het
kader van de WMO, regiotaxi, belbusjes, lijkwagens en volgauto’s bij uitvaarten (indien onderdeel van
taxibedrijf), leerlingenvervoer, WIA-vervoer, de treintaxi, d Ietc. Ambulancevervoer
(geen overheid) vaft sinUs 1 januari 2009 onder sector 35. Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke
belangen.

Sector 29. Openbaar vervoer.
Tot het openbaar vervoer wordt gerekend door de overheid gesubsidieerd personenvervoer per trein, bus,
metro en tram, dat tegen betaling van een ritprijs openbaar toegankelijk is en volgens een vaste
dienstregeling rijdt.I

_____________________

Openbaar vervoerbedrijven maken naast lijndienstbussen op bepaalde trajecten
gebruik van busjes voor maximaal 8 passagiers (feitelijk een auto). Voor zover deze busjes volgens de
dienstregeling rijden en openbaar toegankelijk zijn, is er sprake van openbaar vervoer.

Sector 30. Besloten busvervoer.
Anders dan bij openbaar vervoer wordt besloten busvervoer niet door de overheid gesubsidieerd, er is
geen dienstregeling en de bussen zijn niet openbaar toegankelijk. Besloten busvervoer omvat onder meer:
groepsvervoer fb.v.leerlingen/schoolvervoer, woon-werk-verkeer), pendeldiensten (b.v. pendelbus tussen
een hotel en skiresort), touringcarvervoer fdagtochten en meerdaagse vakantiereizen). Het is niet van
belang of de besloten busvervoeronderneming gebruik maakt van eigen bussen en touringcars. Vaak wordt
het benodigde aantal bussen ingehuurd.

Sector 31. Overig personenvervoer te land en in de lucht.

Onder deze sector valt al het personenvervoer, dat niet gerekend kan worden tot de bovengenoemde
sectoren. Zoals het fietstaxibedrijf, vervoer per paardentram en koets e.d. Ook autoverhuurbedrijven, die
(luxe) auto’s met chauffeur verhuren aan bedrijven en particulieren voor speciale gelegenheden (b.v.
bruiloften of begrafenissen) of voor vervoer van vip’s vallen onder sector 31. Overig personenvervoer te
land en in de lucht.



X.881 Mafcodes

00930 Autoverhuurbedrijf (met chauffeur, sector 31);

02160 Taxivervoer (sector 28);

02390 Rouwvervoer (indien onderdeel van taxibedrijf, sector 28);

00929 Besloten busvervoer (sector 30);

02368 Ambulancezorg- en vervoer (geen overheid, sector 35);
02375 Ambuiancezorg- en vervoer (overheid, sector 66);

01818 Artsenvervoer (sector 31);

02161 Het fietstaxibedrijf (sector 31);

00925 Vervoer NS (sector 26);

00928 Openbaar vervoerbedrijf (sector 29);
00932 Personenvervoer (sector 31);

02389 Berging en vervoer van stoffelijke overschotten (sector 17).

X.882 Gerelateerde onderwerpen

Autoverhuur;

Taxi- en ambulancevervoer;

Fietstaxi’s (verhuren van -);
Artsenvervoer;

Besloten busvervoer;

Berging en vervoer van stoffelijke overschotten.



Persoonsgebonden budget, houders van een

Documentgegevens

Afkorting IS Vetsienummer Vetsie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-202 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.$83 Omschrijving

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een subsidie van de overheid, gemeente of zorgverzekeraar of een
combinatie daarvan, waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen en de zorgverleners kunnen inhuren,
die zij nodig hebben. Het gaat dan b.v. om intensieve zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging en
verpleging, het aanschaffen van hulpmiddelen en het realiseren van voorzieningen..

X.884 Maatschappelijke functie

Mensen, die chronisch of ernstig ziek zijn, een handicap of beperking hebben of een bepaalde aandoening
en ook ouderen, die niet geheel meer voor zichzelf kunnen zorgen, kunnen een persoonsgebonden budget
aanvragen voor de inkoop van huip, zorg en begeleiding door hulpverleners. Bij toekenning worden zij
budgethouder. Zij kunnen dit budget besteden voor het inkopen van huishoudelijke huip, vervoer,
verzorging (in de zin van huip bij opstaan, wassen, aankleden, uitkleden bij het naar bed gaan, toiletbezoek,
eten, e.d) en verpleging. Afhankelijk van de feitelijk bestaande situatie kan dan sprake zijn van
werkgeverschap of moet worden uitgegaan van fictief werkgeverschap. Met ingang van 2015 bestaan er
viersoorten pgb’s:

a Pgb Awbz/Wlz (Wet Iangdurige zorg): budget van de rijksoverheid in het kader van de Wet langdurige zorg
ten behoeve van langdurige, intensieve zorg in een instelling of thuis.

a Pgb Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning): budget van de gemeente ten behoeve van dagbesteding,
koftdurend verblijf in een instelling, hulp in de huishouding, voorzieningen en aanpassingen in de woning
en andere niet-medische ondersteuning.

a Pgb ]eugdwet: budget van de gemeente ten behoeve van dagbesteding en koftdurend verblijf in een
instelling voor kinderen met een handicap of beperking.

a Pgb Zvw (Zorgverzekeringswet): budget van de zorgverzekeraar ten behoeve van persoonlijke verzorging
en verpleging en intensieve kindzorg.

Vanaf 1 januari 2015 is het zogenaamde trekkingsrecht ingegaan. Dat houdt in, dat de Sociale
Verzekeringsbank (SVB) de uitbetalingen doet aan zorgverleners, die goedkeuring hebben op grond van een
zorgovereenkomst met de gemeente of het zorgkantoor. De SVB controleert en verzorgt de betalingen
vanuit het toegekende pgb en voert de eventuele werkgeverstaken uit. Pgb-houders met een
persoonsgebonden budget van de zorgverzekeraar (pgb Zvw) kunnen kiezen of ze gebruik willen maken van
de diensten van de SVB of dat ze hun elgen administratie regelen en de rekeningen zelf declareren bij de
zorgverzekeraar.

Een pgb-houder, die zorgverleners in dienst heeft genomen, treedt op als werkgever. In het verleden is
meerdere malen beslist dat een particulier, die huispersoneel in dienst had genomen (b.v. een tuinman,
kok of huishoudster) als werkgever is aangesloten bij sector 17. Detailhandel en ambachten. Huishoudelijk
personeel wordt genoemd in Bijiage ivan de Regeling Wfsv, bij sector 17 onder C. Huishoudelijk personeel.
Eenzelfde aansluiting is aangewezen t.a.v. door particulieren ter zake van hun persoonlijke
aangelegenheden in dienst zijnde verpleegsters, butlers, gouvernantes, chauffeurs, bosarbeiders,
jachtopzieners etc.



Het in dienst nemen van verzorgend en verplegend personeel is bij wijze van assimilatie eveneens
ingedeeld bij sector 17. Detallhandel en ambachten.

X.885 MAFcodes

01795 PGB-zorg (persoonsgebonden budget, sector 1?).



Pluimveevangbedrijf

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-203 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Kofte omschrijving

X.886 Omschrijving

Het gaat hier om werkgevers, die zich bezighouden met het handmatig vangen van pluimvee. Deze
bedrijfsuitoefening wordt niet genoemd in de bijiage van de Regeling Wfsv.

X.887 Maatschappelijke functie

De werkgevers worden benaderd door pluimveemesters, die aangeven wanneer en hoeveel mensen zij
willen hebben voor het vangen van kippen, eenden e.d. Zij stellen dan vangploegen samen en zorgen
ervoor dat deze ploegen op het afgesproken tijdstip op de plaats van bestemming zijn. Aan het hoofd van
zo’n vangploeg staat een door de werkgever aangewezen voorman, die verantwoordelijk is voor de gehele
gang van zaken. Met de pluimveemesters wordt een stukprijs afgesproken, er wordt betaaW per gevangen
kip of eend. Het gevangen pluimvee wordt vervolgens in kratten gestopt. Het vervoer van de kratten naar
de slachterijen wordt door de pluimveemester geregeld. De werkzaamheden worden meestal verricht in de
avonduren en vinden gedurende het hele jaar plaats. Er is dus geen sprake van seizoensarbeid.

Besloten is dat pluimveevangbedrijven een duidelijke verwantschap hebben met de tot de agrarische
sector behorende pluimveehouderijen, zodat aansluiting bij wijze van assimilatie moet plaatsvinden bij
sector 1. Agrarisch bed rijf.

X.888 MAFcodes

01735 Pluimveevangbedrijf (sector 1).

X.889 Brondocumenten



I Ibedriji

Documentgegevens

Afkofting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-204 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.$90 Omschrijving

Begin jaren tachtig gingen een aanta bedrijven zich specialiseren in het renoveren van deuren en kozijnen
met behuip van een nieuwe in Duitsiand ontwikkelde methode, die bekend is geworden aTs het I I

X.891 Maatschappelijke functie

Deze bedrijven houden zich, voornamelijk in opdracht van particulieren, bezig met het repareren en
opknappen van deuren en kozijnen. De oude dekiagen worden verwijderd en eventuele beschadigingen
hersteld. Vervolgens wordt er een kunststofbekleding aangebracht door middel van het spannen van
kunststof, vastgezet met nieten en afgewerkt met een strip op de randen. E.e.a. geschiedt niet op
industriële wijze en er wordt niet in massaproductie of op voorraad gefabriceerd.
De voormalige SVr was van mening, dat deze bedrijven, die zich bezighouden met de renovatie van
onderdelen van bouwwerken, een bouwambacht uitoefenen en daarom ressorteren onder sector 3.
Bouwbedrijf. Deze beslissing is genomen op grond van de overweging dat het ging om een ambachteiijke
bedrijfsuitoefening die niet kan worden gelijkgesteld met de bij sector 6. Timmerindustrie genoemde
“Deurenindustrie’ of met de bij de restgroep van sector 55. Overige takken van bedrijf en beroep
ondergebrachte kunststofverwerkende industrie. Met betrekking tot de renovatie van deuren en kozijnen
door middel van het I I is inmidd&s besloten, dat deze activiteit met ingang van 1 januari 2010
wordt ondergebracht bij sector 17. Detailhandel en ambachten (als een ambacht, dat geen grootindustrie
naast zich vindt).

Het I Iwerd gaandeweg ook toegepast op keukendeurtjes, radiatorkasten, wandmeubelen en
badkamermeubilair. Naast de ommanteling met kunststof vindt ook vervanging door nieuwe elementen
plaats. Dit houdt in dat frontdelen, zoals kastdeuren, koelkastdeuren, werkbladen, plinten etc., in hun
geheel worden vervangen door I I Deze nieuwe delen worden in de eigen werkplaats met
behuip van (hout)bewerkingsmachines vervaardigd van I
De SVr was van mening dat van bedrijven, die zich in hoofdzaak bezighouden met de renovatie en reparatie
van interieurmeubilair, niet kan worden gesteld dat zij een bouwambacht uitoefenen. De SVr heeft
vervolgens beslist dat dit soort bedrijven bij wijze van assimilatie bij sector 7. Meubel- en
orgelbouwindustrie aangesloten zijn omdat zij zich -weliswaar door middel van renovatie- bezighouden met
hetvervaardigen van keuken-, wand- en badkamermeubilair.
In de bijlage van de Regeling Wfsv wordt immers in de opsomming van sector 7. Meubel- en
orgelbouwindustrie onder andere genoemd de meubelindustrie als ook het meubelmakersambacht. Op
grond van deze beschrijving hoort het vervaardigen van meubelen, behalve waar het gaat om metalen
meubelen, daarthuis. Dus ook indien als materiaal kunststofwordt gebruikt.

I ITegenwoordig (2009) beperkt de bedrijfsuitoefening van

__________________

zich niet meer tot het
renoveren van deuren en meubilair. Uit onderzoek is gebleken, dat de meeste bedrijven zich daarnaast ook
bezighouden met het aanbrengen van kunststofspanplafonds (werkingssfeer sector 17) en het leveren en
aanbrengen van bekieding van hout of Iaminaat op trappen (geen werkingssfeer sector
17). Het zijn dus samengestelde ondernemingen, waarvan de indeling moet plaatsvinden bij die sector



waarvoor in de regel het grootste bedrag aan loon wordt betaald of vermoedelijk betaald zal worden.

X.892 MAFcodes

022261 Ibedriif (het renoveren van deuren en kozijnen, sector 17);
017671 lbedriif (het renoveren van keuken- en badkamermeubilair, sector 7);
01802 Het leveren en monteren van spanplafonds (sector 17);
02227 Het leveren en aanbrengen van bekleding van hout of laminaat op trappen (sector 17).

X.893 Brondocumenten

X.894 Gerelateerde onderwerpen

Parketvloeren bed rijI;
Spa nplafonds.



Postordera potheek

Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-205 Versiedatum 11-01-2012

Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.895 Omschrijving

Een postorderbedrijf, dat zich uitsluitend of in hoofdzaak bezighoudt met het per post verstrekken van
medicijnen aan particulieren.

X.896 Maatschappelijke functie

Werkgever verzendt alleen door de (huis)arts op recept voorgeschreven medicijnen aan patiënten, waarbij

het vaak gaat om mensen die veel geneesmiddelen gebruiken, slecht ter been zijn en/of afgelegen wonen.
Het gaat hier dus niet om de verkoop van aspirine, hoestdranken, oog- en oordruppels en andere vrij (bij de
drogist) verkrijgbare producten. De werkwijze verschilt alleen van die van een gewone apotheek doordat
de medicijnen uitsluitend per post worden bezorgd. Werkgever beschikt niet over een vestiging, waar de

cliënten de bestelde medicijnen kunnen afhalen. Voor het overige verricht werkgever dezelfde
werkzaamheden als de normae apotheek, zoas bet adviseren van ciënten en bet verrekenen van nota’s
voor medicijnen, die voor vergoeding in aanmerking komen, met de Zorgverzekeraars.

Een postorderbedrijf ressorteert onder de werkingssfeer van sector 17. Detailhandel en ambachten, als de
kernfunctie die van een detailhandel is, dus wanneer het bedrijf producten verkoopt die ook in de reguliere
detailhandel worden verkocht. In dit geval is er sprake van een bedrijf, dat zich maatschappelijk presenteert
als apotheek en dat op basis van doktersrecepten medicijnen levert. Op grond van die functie valt deze
werkgever onder sector 35. Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen.

X.897 MAFcodes

01833 Postorderapotheek (sector 35).

X.898 Brondocumenten

X.899 Gerelateerde onderwerpen

. Anticonceptiemiddelen (verkoop van -).



P r Oj e Ct 0 fl tWI k k eli n g

Documentgegevens

Afkofting IS Versenummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-206 Versiedatum 11-01-2012
Alleen voor intranet nee

Korte omschrijving

X.900 Omschrijving

Projectontwikkeling is een veel voorkomende maatschappelijke functie. De naam projectontwikkeling komt
in de bijiage van de Regeling Wfsv niet voor. Daarom is indertijd gezocht naar een mogelijkheid om in te
delen bij wijze van assimilatie. Om dat te kunnen doen moet vastgesteld worden welke activiteiten
daadwerkehjk in de praktijk worden uitgeoefend. Die activiteiten kunnen per projectontwikkelaar
verschillend van aard zijn. Wij zullen ons steeds moeten afvragen of wij met de maatschappelijke functie
van een projectontwikkelaar te maken hebben, dan wel een handelaar in onroerend goed of een
hoofdaannemer in de bouw.

X.901 Maatschappelijke functie

Dc handel in onroerend goed is een met name genoemde functie in de bijlage van de Regeling Wfsv onder
de sector 17. Detallhandel en ambachten. Met deze functie worden handelaren bedoeld die zich
bezighouden met de aan- en verkoop van onroerend goed, zoals panden, woningen, gebouwen, stukken
grond. De aankoop van een dergelijk onroerend goed geschiedt met het vooropgestelde dod om dit weer
met winst te verkopen. Exploitatie of anderszins is geen dod op zich. Wel kan het voorkomen dat
bijvoorbeeld een pand, alvorens dat geschikt is om met winst weer te verkopen, eerst moet worden
opgeknapt of gerenoveerd. Die renovatiewerkzaamheden Iaat de handelaar doorgaans door derden
uitvoeren. Een handelaar in onroerend goed hanteert voor zijn transacties in principe een korte termijn.
Veelal vinden de transacties plaats in de particuliere sfeer. Ingeval men herstel- of
renovatiewerkzaamheden zelf gaat verrichten zal zowel de omvang daarvan, als de tota)e opzet van het
bedrijf moeten worden bezien. De vraagt rijst dan in hoeverre de maatschappelijke functie nog als handel
kan worden omschreven.

Een projectontwikkelaar houdt zich doorgaans bezig met het aankopen van veelal braakliggende gronden
bij particulieren of overheid met vooropgesteld dod een project tot stand te brengen. De
projectontwikkelaar laat een architect de bouwplannen ontwerpen. Vervolgens schakelt hij aannemers in
voor het bouwrijp maken van de gronden, het aanbrengen van de nodige voorzieningen en het bouwen van
woningen, panden e.d.. Uiteindelijk verkoopt de projectontwikkelaar de percelen/panden, doorgaans via
makelaars. Een project wordt verwezenlijkt na gesprekken met gemeenten, architecten, aannemers,
makelaars, banken etc. Projectontwikkelaars houden zich niet bezig met activiteiten als ontwerpen, aanleg,
bouw, verkoop en financiering. Een projectontwikkelaar denkt, speculeert en werkt op langere termijn met
inschakeling van overheid en tussenpersonen. Zoals boven vermeld is een projectontwikkelaar niet met
name genoemd in de bijiage van de Regeling Wfsv. Het voormalige Lisv heeft in het verleden beslist dat een
projectontwikkelaar is aangesloten bij de sector 45. Zakelijke dienstverlening Ill, bij wijze van assimilatie
met de bij die sector genoemde maatschappelijke functies.

Een hoofdaannemer neemt direct bouwopdrachten aan van een opdrachtgever. Dat kan bijvoorbeeld een
particulier, een gemeente of een projectontwikkelaar zijn. De hoofdaannemer is direct verantwoordelijk en
dus aansprakelijk voor het door hem aangenomen bouwproject. In de praktijk Iaat de hoofdaannemer zich
vaak bijstaan door zogenaamde onderaannemers. Ook komt het vaak voor dat de hoofdaannemer zelf in
het geheel geen bouwkundige werkzaamheden verricht, maar alles door onderaannemers Iaat uitvoeren,



zoals grondwerken, metselwerkzaamheden, timmerwerkzaamheden etc. Desalniettemin blijft de
hoofdaannemer richting opdrachtgever aansprakelijk voor de kwaliteit van het te bouwen object. Een

onderaannemer is verantwoording verschuldigd aan de hoofdaannemer. Een hoofdaannemer ressorteert

van rechtswege onder sector 3. Bouwbedrijf.

X.902 MAFcodes

01205 Projectontwikkeling (sector 45).

X.903 Brondocumenten



Puinbrekerij

I Documentgegevens

Afkorting IS Versienummer Versie 5

Onderdeelnummer 1.00.00-207 Versiedatum 11-01-201211-1-2012

Alleen voor intranet neenee

Korte omschrijving

X.904 Omschrijving

De exploitatie van een puinbreekinstallatie.

X.905 Maatschappelijke functie

Deze ondernemingen sorteren en reinigen puin, dat door slopers van bouwwerken wordt aangeleverd. Het
zo verkregen steenpuin wordt vervolgens met behulp van een installatie (‘puinvreter”) gekraakt/gebroken
om het materiaal geschikt te maken voor hergebruik. Het gebroken steenpuin wordt hierna op
korrelgrootte gesorteerd, waarna het aan verschillende afnemers wordt verkocht, zoals aan wegenbouwers
voor de fundering van wegen, aan bouwondernemingen voor het verbeteren van de structuur van de grond
in de bouwput en aan betonfabrieken, die het materiaal gebruiken als toeslag voor de betonfabricage.

Besloten is dat de puinbrekerij bij wijze van assimilatie onder sector 4$. Steen-, cement-, glas- en
keramische industrie ressorteert. De overige activiteiten, waaronder de handel, moeten worden
beschouwd als een uitvloeisel van de kernfunctie.

X.906 MAFcodes

01894 Puinbrekerij (sector 48).

X.907 Brondocumenten

X.908 Gerelateerde onderwerpen

• Recycling kringloopbedrijven; Steenbrekerij.




