MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID
Arbeidsinspectie
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DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Gezien de op 22 oktober 2001 ontvangen aanvraag van het Secretariaat Stukadoors-, Afbouw- en
Terrazo/Vloerenbedrijf namens de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven, FNV Bouw en
Hout- en Bouwbond CNV, daartoe strekkende, dat de deelneming in de Stichting Vroegpensioenfonds voor het
Stukadoors-, Afbouw- en Terrazo/Vloerenbedrijf ingevolge de Wet verplichte deelneming in een
bedrijfstakpensioenfonds 2000 verplicht wordt gesteld voor de in deze aanvraag bedoelde groepen van personen in
de bedrijfstak voor het Stukadoors-, Afbouw- en Terrazo/Vloerenbedrijf;
Overwegende,
dat vorengenoemde organisaties zijn te beschouwen als een vertegenwoordiging van het georganiseerde
bedrijfsleven in genoemde bedrijfstak, die naar het oordeel van de Minister een belangrijke meerderheid van de in
die bedrijfstak werkzame personen vertegenwoordigt;
Gelet op de artikelen 2, eerste lid en 16 van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000;
Gezien het overleg met de Pensioen- &Verzekeringskamer;
BESLUIT:
I.

De deelneming in de Stichting Vroegpensioenfonds voor het Stukadoors- ,Afbouw- en Terrazo/Vloerenbedrijf
verplicht te stellen tot de eerste dag van de maand waarop de 65-jarige leeftijd is bereikt of zoveel eerder als
het vroegpensioen ingaat voor:

A.
1.

werknemers die werkzaam zijn in ondernemingen, waaronder begrepen instellingen en verenigingen ten
algemenen nutte, als hierna onder 2 omschreven.

2.

Ondernemingen zoals bedoeld onder 1, zijn ondernemingen die werkzaamheden verrichten of doen
verrichten op het gebied van:
a) het Stukadoors- en Afbouwbedrijf
Onder Stukadoors- en Afbouwbedrijf wordt verstaan het ten behoeve van derden verrichten of doen
verrichten van werkzaamheden als:
1.
het met de hand dan wel mechanisch verrichten van raapwerk aan wanden, plafonds of gevels met
bijvoorbeeld de volgende materialen: kalk, zand, cement, natuurlijke en chemische handgipsen,
natuurlijke en chemische spuitgipsen en alle soorten bindmiddelen;
2.
het met de hand dan wel mechanisch verrichten van pleisterwerk aan wanden, plafonds of gevels
met bijvoorbeeld de volgende materialen: kalk, gips, cement, krijtwit, marmermeel, kwartsmeel,
cellulose, kunsthars, steenslag en soortgelijke toeslagen;
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4.
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het met de hand dan wel mechanisch verrichten van schuurwerk aan wanden, plafonds of gevels
met bijvoorbeeld de volgende materialen: fijn-zand, kalk, gips, cement, krijtwit, marmermeel,
kwartsmeel, cellulose, kunsthars, steenslag en soortgelijke toeslagen;
het met de hand dan wel mechanisch plaatsen c.q. aanbrengen van: gips- en gasbetonblokken en
andere soorten bouwblokken, alle soorten gipskartonplaten, stucanet, riet- of rietmatten, steengaas,
ribbenstrekmateriaal, profielen, houtwol-cementplaten, kunststofschuimplaten, minerale en soortgelijke
materialen tot een hechtgrond voor verdere afwerking;
het met de hand dan wel mechanisch behandelen van plafonds, wanden, vloeren of gevels met
bijvoorbeeld de volgende materialen: kalk, natuurlijke of chemisch handgips, natuurlijke of chemisch
spuitgips, zand of andere vulstoffen, gedolven, gebroken en/of gemalen steengruis, steenslag, steen of
kwartspoeder of soortgelijke materialen met cement, kalk, gips of andere bindmiddelen, marmermeel
en/of soortgelijke vulstoffen met bindmiddelen en rauhfaser;
het met de hand danwel mechanisch behandelen van buitengevels met bijvoorbeeld de volgende
materialen: kunststofschuimplaten, minerale c.q. mineraalgebonden platen, alle soorten lijm, alle
soorten wapeningsweefsel en profielen, zand, cement, alle soorten bindmiddelen;
het met de hand dan wel mechanisch behandelen c.q. herstellen van betonvlakken waarin al dan
niet een wapening is opgenomen, met species bestaande uit cement of andere bindmiddelen en zand of
andere vulstoffen, daaronder mede begrepen één of meer componenten kunststof reparatiespecies al
dan niet onder toevoeging van andere stoffen;
het met de hand dan wel mechanisch vervaardigen of aanbrengen van ornamenten, lijstwerken of
soortgelijke versieringen van bijvoorbeeld: gips, zand, cement, kalk, kunststof of soortgelijke
materialen;
het met de hand dan wel mechanisch verrichten van wit-, saus-, silicaat-, of soortgelijk werk;
het met de hand dan wel mechanisch verwerken c.q. herstellen van ondergronden met
bijvoorbeeld de volgende materialen: cement of andere bindmiddelen, zand of andere vulstoffen al dan
niet onder toevoeging van andere stoffen;
het met de hand, mechanisch dan wel op enigerlei andere wijze plaatsen c.q. aanbrengen c.q.
monteren (ter vervaardiging) van al dan niet vrijhangende systeemplafonds, systeemwanden en/of
(verhoogde) systeemvloeren, waarbij worden verwerkt metalen en/of minerale produkten, kunststof of
enigerlei ander materiaal, inclusief alle bijkomende werkzaamheden, zoals daar onder meer zijn het
aanbrengen van een raamwerk c.q. bevestigingselementen, het aanbrengen van profielen/strips en het
aanbrengen van armaturen;
bij ieder van de hiervoor onder 1 tot en met 11 genoemde materialen, dient te worden gelezen:
dan wel elk ander materiaal, dat kan worden toegepast ook als dat een andere verwerkingsmethode tot
gevolg heeft;
het vervaardigen van vloeren van cement of andere bindmiddelen en zand of anderen vulstoffen
al dan niet onder toevoeging van andere stoffen voor zover een en ander geschiedt in samenhang met
het verrichten van de hiervoor bij 2 sub a onder 1 tot en met 12 beschreven handelingen;
het aanbrengen van: keramische en/of glazen en/of natuurstenen en/of kunststenen tegels,
mineraal gebonden en/of kunststof gebonden produkten, voor zover een en ander geschiedt in
samenhang met het verrichten van de hiervoor bij 2 sub a onder 1 tot en met 12 beschreven
handelingen;
het verrichten van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden van niet constructieve bouwkundige
aard, die rechtstreeks voortvloeien uit, althans op gronden van praktische aard moeten worden
beschouwd als nauw samen te hangen met, de hiervoor bij 2 sub a onder 1 tot en met 12 beschreven
handelingen, indien de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden van niet constructieve bouwkundige
aard een ondergeschikt bestanddeel vormen van de totale bedrijfsuitvoering in een bepaalde
onderneming;
het al dan niet systematisch verwerken van riet of rietmatten dan wel houtwol-, gips-, gipskarton-,
steenwol-, kunststofschuim- of soortgelijke platen tot een hechtgrond voor raap-, pleister- of
schuurwerk;
het stellen van steengaas, metaalgaas, kunststofgaas of soortgelijke materialen tot een hechtgrond
voor raap-, pleister- of schuurwerk;
het aanbrengen van raaplagen op wanden, muren en gevels;
het vertinnen van wanden, muren en gevels
het vervaardigen van grafitto's;
het vervaardigen van fresco's.

b)

het Stukadoors- en Afbouwbedrijf
Onder stukadoors- en afbouwbedrijf wordt mede verstaan, voor zover na te melden werkzaamheden niet
worden verricht in de uitoefening van het schilders- of behangersbedrijf in de op 1 januari 1966
gebruikelijke zin van het woord en voorts tenzij door een commissie, welke haar bevoegdheid ontleent aan
het Bedrijfschap, de betreffende onderneming verklaard wordt niet onder het stukadoorsbedrijf te
ressorteren, het ten behoeve van derden aanbrengen van betonémaille of ander materiaal ter afwerking van
pleisterlagen, zulks ongeacht de daarbij gebruikte methode.

c)

het Vloerenbedrijf
Onder het vloerenbedrijf wordt verstaan het ten behoeve van derden verrichten of doen verrichten van
werkzaamheden als:
1.
het vervaardigen of bewerken dan wel afwerken van vloeren door menging van grind, steenslag
of zand of mengsels daarvan al dan niet met andere vulstoffen en/of vezels met cement of andere
bindmiddelen en/of toeslagstoffen;
2.
het monolithisch afwerken van vloeren door middel van het aanbrengen van een dunne
pleisterlaag;
3.
het vervaardigen of bewerken van vloeren door menging van korrels, poeder of vezelachtige
vulstoffen hetzij van organische hetzij van anorganische aard met bindmiddelen dan wel componenten
welke tezamen het bindmiddel vormen;
4.
Het in het werk uit een pasteuze of vloeibare massa vervaardigen en aanbrengen, of het bewerken
van kunststof vloeren, slijtlagen, beschermlagen of andere afwerklagen al dan niet naadloos;
5.
het prepareren, bewerken of afwerken van niet constructieve cementgeboden of kunststof vloeren
door middel van vlinderen, frezen, stralen, schuren en/of andere soortgelijke werkzaamheden.

d)

het Terrazzobedrijf
Onder Terrazzobedrijf wordt verstaan het ten behoeve van derden verrichten of doen verrichten van
werkzaamheden als:
1.
het vervaardigen van kunstgraniet, terrazzo, sierbeton en andere soortgelijke door menging van
zand, grind, steenslag (grof en gemalen) al dan niet uitsluitend met cement of andere bindmiddelen
verkregen produkten;
2.
het bewerken en/of afwerken van terrazzoproducten en -vloeren met de bedoeling het oppervlak
de beoogde structuur, samenstelling of gebruikseigenschappen te geven door middel van verdichten,
slijpen, schuren, boucharderen, polijsten en/of soortgelijke werkzaamheden.
3.
Met betrekking tot ondernemingen als bij 2 bedoeld, die tevens regelmatig produkten van andere
aard voor derden vervaardigen, in dier voege dat naast het bedrijf als bij 2 bedoeld ook een ander
bedrijf wordt uitgeoefend, geldt het volgende:
a.
ingeval in het kader van de gehele onderneming in hoofdzaak het andere bedrijf als bedoeld bij 2
wordt uitgeoefend, geldt de verplichtstelling voor alle bij 1 aangeduide werknemers die werkzaam
zijn bij die
onderneming, met dien verstande echter dat, indien het andere bedrijf wordt uitgeoefend in een
afdeling die een administratieve eenheid vormt en zelfstandig is georganiseerd, de verplichtstelling
niet geldt voor de werknemers die werkzaam zijn in deze afdeling;
b.

ingeval in het kader van de gehele onderneming in hoofdzaak het andere bedrijf als
bovenbedoeld wordt uitgeoefend, geldt de verplichtstelling niet voor de werknemers die werkzaam
zijn bij die onderneming, met dien verstande echter dat, indien de bij 2 bedoelde werkzaamheden
worden uitgeoefend in een afdeling die een administratieve eenheid vormt en zelfstandig is
georganiseerd, de verplichtstelling wel geldt voor de bij 1 aangeduide werknemers die werkzaam
zijn in deze afdeling. Bij de toepassing van het hier bepaalde wordt het volgende in aanmerking
genomen:
1. met de vervaardiging van produkten voor derden wordt gelijkgesteld de verlening van diensten
aan derden;
2. de omstandigheid dat een afdeling van de onderneming zelfstandig is georganiseerd, dient onder
meer hieruit te blijken dat de werknemers niet, of niet dan bij hoge uitzondering, worden
uitgewisseld.

4.

In afwijking van het hierboven bepaalde, geldt de verplichtstelling niet voor:

a.
b.
c.

II.

direct- en indirect-grootaandeelhouders in de zin van de Pensioen- en spaarfondsenwet van
naamloze vennootschappen en/of besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid;
stagiaires aan wie geen loon wordt betaald, vakantiewerkers en daarmee gelijk te stellen personen;
de zelfstandigen zonder personeel.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij
wordt geplaatst.

‘s-Gravenhage, 2 september 2003

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
namens deze,
de wnd. Directeur Uitvoeringstaken,
Juridische Zaken en Beleidsinformatie,

Mr. M.H.M. van der Goes

