Toelichting op de Verplichtstelling tot deelneming in
Bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in Bouwmaterialen

de

Stichting

Hierbij stellen Koninklijke vereniging van handelaren in bouwmaterialen in Nederland
(hierna: Hibin), FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie (hierna: de Sociale
Partners), ten behoeve van de uitleg van de bepalingen van de Verplichtstelling, een
toelichting vast op het Verplichtstelling tot deelneming in de Stichting
Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen in Nederland.

Overwegende dat:
-

met de Verplichtstelling het besluit van de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid van 28 juni 1958, nr. 3269, Stcrt. 1958, nr. 123 en alle daar
op volgende in de Staatscourant gepubliceerde wijzigingen, wordt bedoeld;

-

de Sociale Partners de vertegenwoordigers van het georganiseerde
bedrijfsleven binnen de bedrijfstak voor de Handel in Bouwmaterialen in
Nederland zijn, zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, Wet verplichte deelneming in
een bedrijfstakpensioenfonds 2000;

-

het van belang is dat de werkingssfeer van de Verplichtstellingsbeschikking
voor werkgevers en werknemers duidelijk en kenbaar is;

De volgende begrippen van de Verplichtstelling worden daarom als volgt nader
omgeschreven en toegelicht:

1. Onderneming
Voor de uitleg van de term Onderneming wordt aangesloten bij de definitie van artikel
2 van het Handelsregisterbesluit 2008. Op basis hiervan is er sprake van een
Onderneming indien er sprake is van:
“een voldoende zelfstandig optredende organisatorische eenheid die uit één of
meer personen bestaat waarin door voldoende inbreng van arbeid of middelen,
ten behoeve van derden diensten of goederen worden geleverd of werken tot
stand worden gebracht met het oogmerk daarmee materieel voordeel te
behalen.”
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2. Afdeling
Een Afdeling is iedere functioneel en/of organisatorische zelfstandige eenheid van
personen die zich als onderdeel binnen een onderneming met bepaalde
bedrijfsactiviteiten bezighoudt.
Voor de toepasselijkheid van de Verplichtstelling worden de volgende uitgangspunten
gehanteerd indien een Onderneming zich naast de groothandel in bouwmaterialen en
aanverwante artikelen ook met andere bedrijfsactiviteiten bezighoudt:
a. Eerst zal voor de Onderneming in zijn geheel worden bepaald of de
verplichtstelling van toepassing is. Indien de Onderneming onder de reikwijdte van
de verplichtstelling valt, geldt de verplichtstelling voor alle werknemers van de
Onderneming.
b. Indien de Onderneming in zijn geheel niet onder de reikwijdte van de
verplichtstelling valt, wordt nagegaan of er afzonderlijke afdelingen te
onderscheiden zijn. In het geval een afdeling of afdelingen zich uitsluitend of in
hoofdzaak bezighouden met de groothandel in bouwmaterialen en aanverwante
artikelen, geldt de verplichtstelling alleen voor de werknemers van deze afdeling of
afdelingen.
3. In Nederland gevestigd
Een onderneming is in Nederland gevestigd, indien een hoofd- of nevenvestiging
daarvan, zoals bedoeld in artikel 1, lid 1, van de Handelsregisterwet 2007, zich in het
handelsregister dient in te schrijven conform artikel 5 van de Handelsregisterwet
2007.
Er kan dus sprake zijn van een in Nederland gelegen nevenvestiging van een buiten
Nederland gevestigde onderneming. Deze nevenvestiging wordt vervolgens in het
kader van de Verplichtstelling geacht een in Nederland gevestigde onderneming of
afdeling daarvan te zijn.
4. (Handels)omzet
De volgende definities worden gebruikt:
a. Omzet: de som van de opbrengsten van in een boekjaar verkochte goederen of
verrichte diensten. Hierbij wordt uitgegaan van de bruto bedrijfsomzet. Deze
bedrijfsomzet wordt weergegeven exclusief omzetbelasting;
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b. Handelsomzet: de omzet die wordt behaald met de groothandelsactiviteiten,
waarbij voor het begrip groothandel wordt verwezen naar definitie 1A1 van de
Verplichtstelling
5. Voorraad
Een onderneming kwalificeert ook als ‘groothandel’ indien er geen voorraad wordt
gehouden. De behoefte aan het houden van een voorraad is dan nihil.
“Naar behoefte in voorraad” kan niet worden uitgelegd als: geen voorraad betekent
geen groothandel. Er zou dan dezelfde betekenis toekomen aan de betreffende
voorwaarde wanneer deze als volgt zou zijn geformuleerd: “onder groothandel wordt
verstaan de bedrijfsuitoefening waarbij de onderneming (…) voorraad houdt (…)”. Dit
zou grammaticaal onjuist zijn, zodat ook op grond hiervan de voorgenomen
interpretatie gevolgd moet worden.
6. Eigen rekening en risico
Een onderneming betrekt niet voor eigen rekening en risico goederen, wanneer het
optreedt als handelsagent zoals bedoeld in artikel 7:428 BW.
7. Verbruiken en verwerken
De Verplichtstelling definieert reeds de term ‘groothandel’. De laatste zin van deze
definitie luidt:
“daarbij wordt onder bedrijfsmatige verbruiken of verwerken verstaan het
gebruik als input van te leveren goederen en/of diensten;”
Deze zin wordt als volgt toegelicht. Een onderneming of afdeling daarvan is volgens de
Verplichtstelling pas een groothandel wanneer het bouwmaterialen en aanverwante
artikelen, naast het betrekken en eventueel in voorraad houden, verkoopt aan onder
meer “bedrijfsmatige verbruikers c.q. verwerkers”.
Om deze kopende groep nader te kwalificeren, is de hiervoor geciteerde laatste zin
opgenomen in de Verplichtstelling. “Verbruiken of verwerken” moet ingevolge deze
formulering zo ruim mogelijk opgevat worden. Hierdoor valt een ieder die
bedrijfsmatig bouwmaterialen en aanverwante artikelen koopt en deze producten
gebruikt – op welke wijze dan ook – om vervolgens goederen en/of diensten te
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(kunnen) leveren, onder de groep van kopende partijen die een verkopende
onderneming of afdeling daarvan als ‘groothandel’ doet kwalificeren.
Zo wordt bijvoorbeeld onder ‘verwerken’ ook het gereedmaken voor verwerking in
(bouw)producten verstaan.
8. Werkuren
Onder Werkuren worden de arbeidsuren verstaan van de onderneming of de afdeling
daarvan, die zich uitsluitend of in hoofdzaak bezighouden met de groothandel in
bouwmaterialen en aanverwante artikelen. Het gaat hierbij om alle in de onderneming
of afdeling daarvan gewerkte arbeidsuren die redelijkerwijs vallen toe te rekenen aan
handelingen die verbandhouden met de groothandel in bouwmaterialen en
aanverwante artikelen.
Bij Werkuren gaat het om alle uren (contractueel en buitencontractueel) van alle
medewerkers op basis van een arbeidsovereenkomst.
Daarnaast gaat het om de uren van de werknemers waarover de werkgever
zeggenschap heeft, die werkzaam zijn op basis van een payrollconstructie,
detacheringsconstructie, uitleen-/inleenconstructie, uitzendconstructie of anderszins
door de werkgever of aan de werkgever ter beschikking gestelde krachten binnen de
onderneming of afdeling daarvan of binnen de groep, de holding of het concern
waartoe de onderneming of afdeling daarvan behoort, en daarbuiten, bijvoorbeeld aan
externe opdrachtgevers of door een persoonlijke B.V.
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