Wijziging Regeling indeling bedrijfs- en beroepsleven
in sectoren
SZW
27 maart 1997/nr. SV/UB/97/1286
Directie Sociale Verzekeringen
Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
Gelet op artikel 51, eerste lid, van de
Organisatiewet sociale verzekeringen
1997;
Besluit:
Artikel I
De Regeling indeling van het bedrijfsen beroepsleven in sectoren en de bij
deze regeling behorende bijlage worden als volgt gewijzigd:
A1. In artikel 1, onderdeel 3, wordt
’Bouwnijverheid’ vervangen door:
Bouwbedrijf.
2. In artikel 1 worden na onderdeel 55
de volgende onderdelen toegevoegd:
56. Schildersbedrijf
57. Stukadoorsbedrijf
58. Dakdekkersbedrijf
59. Mortelbedrijf
60. Steenhouwersbedrijf
B
De bijlage behorende bij de Regeling
indeling van het bedrijfs- en beroepsleven in sectoren wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel 3 wordt vervangen door:
3. Bouwbedrijf omvattende:
1. Burgerlijke en utiliteitsbouw.
2. Water-, spoor- en wegenbouw, alsmede grondwerken.
3. De grondboring, buizenleggers- en
kabelleggersbedrijven.
4. Het steenzettersbedrijf (glooiingen,
kademuren, enzovoort).
5. Het dakdekkersbedrijf, voor zover
worden verwerkt pannen, leien, riet,
stro, betonplaten, asbestplaten en dergelijke grondstoffen, met uitzondering
van bitumen, asfalt en kunststofmaterialen.
6. Andere bouwambachten.
7. Het ovenbouwbedrijf.
8. Fabrieksschoorsteenbouw.
9. Het heiersbedrijf.
10. Het slopersbedrijf, voor zover zich
bezighoudende met het slopen van
bouwwerken.
2. Onderdeel 13 wordt vervangen door:
13. Bakkerijen, omvattende:
1. Broodfabrieken.

2. Brood- en banketbakkerijen.
3. Onderdeel 14 wordt vervangen door:
14. Suikerverwerkende industrie,
omvattende:
1. Beschuit-, koek-, biscuit-, banket- en
wafelfabrieken.
2. Suikerverwerkende industrie.
3. Vervaardiging en verwerking van
cacaopoeder, cacaoboter, chocolademassa en couverture.
4. Na onderdeel 55 worden de volgende
onderdelen toegevoegd:
56. Schildersbedrijf
57. Stukadoorsbedrijf, omvattende:
1. Het stukadoorsbedrijf, inclusief het
steengaasstellersbedrijf en het wittersbedrijf.
2. Het vloerenleggersbedrijf.
3. Het steen-, houtgraniet- en kunststeenbedrijf.
58. Dakdekkersbedrijf, omvattende:
het dakdekkersbedrijf voor zover worden verwerkt bitumen, asfalt en kunststofmaterialen.
59. Mortelbedrijf, omvattende:
het mortelbedrijf voor zover het betreft
natte mortel.
60. Steenhouwersbedrijf
Artikel II
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij
wordt geplaatst en werkt terug tot en
met 1 maart 1997.
Deze regeling zal met de toelichting in
de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 27 maart 1997.
De Staatssecretaris voornoemd,
F.H.G. de Grave.

sectoren van het bedrijfs- en beroepsleven is aangesloten bij de structuur van
de risicogroepen voor de wachtgeldfondsen op grond van de Werkloosheidswet.
Het bestuur van de Bedrijfsvereniging
voor de Bouwnijverheid heeft op 27
februari 1997 besloten om over te gaan
tot een uitbreiding van het aantal risicogroepen voor de wachtgeldfondsen
op grond van de Werkloosheidswet.
Deze beslissing van het bestuur werd
mede ingegeven door de wensen van
de betrokken Cao-partijen over de vorming van afzonderlijke sectorraden na
invoering van de Osv 1997. In deze
regeling zijn de gevolgen van de beslissing van het bestuur van de
Bedrijfsvereniging voor de bouwnijverheid voor de indeling van bedrijfs- en
beroepsleven in sectoren verwerkt. De
uitbreiding van het aantal sectoren
vindt plaats met terugwerkende kracht
tot 1 maart 1997.
Ten slotte is in de regeling een omissie hersteld in de bijlage met betrekking tot de beschuit-, koek-, biscuit-,
banket- en wafelfabrieken. Deze zijn nu
opgenomen onder de Suikerverwerkende industrie in plaats van onder de
Bakkerijen. De wijziging zal met terugwerkende kracht tot 1 maart 1997 in
werking treden. Op deze manier
worden eventuele nadelige financiële
gevolgen van de omissie voor betrokkenen voorkomen.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
F.H.G. de Grave.

Toelichting
Het bedrijfs- en beroepsleven is ten
behoeve van de uitvoering van diverse
sociale verzekeringswetten ingedeeld in
verschillende sectoren, elk omvattende
één of meer takken van bedrijf of
beroep of gedeelten daarvan. Deze
indeling vindt plaats door middel van
een ministeriële regeling op grond van
artikel 51, eerste lid, van de
Organisatiewet Sociale Verzekeringen
1997 (Osv 1997). Voor de indeling in
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