sociale zaken

Soort werk bepaalt de indeling voor de werkingssfeer

Benoem werkzaamheden
nauwkeurig
Veel cumelabedrijven verrichten tegenwoordig alle soorten werk, van het aloude
inkuilen tot het aanleggen van sportvelden. Dat heeft inmiddels de belangstelling
gewekt van partijen die in de bouw premies mogen innen. Het nauwkeurig beschrijven
van het werk kan veel discussie voorkomen.
We hebben nog maar net de gemeenteraadsverkiezingen
gehad of er wordt al weer hard gebedeld om uw stem, nu
voor de landelijke verkiezingen op 9 juni. Er wordt aan de
kiezer getrokken. Niet alleen de kiezer staat echter in de
belangstelling, ook bedrijven kunnen toebehoren aan een
‘partij’. Sinds de Tweede Wereldoorlog is bedrijvig Nederland
voor de wachtgeldpremie verdeeld over 69 zogenaamde
wachtgeldfondsen. De Belastingdienst heeft deze sectorindeling opgenomen in haar pakket en zoals het deze dienst
betaamt, legt zij de verantwoordelijkheid voor een juiste
indeling bij de bedrijven zelf. Deze indeling geschiedt op
basis van de afspraken die destijds zijn gemaakt, door jurisprudentie zijn aangescherpt of tussen overheid en sectoren
door middel van onderlinge afspraken op papier zijn gezet.
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Verandering van activiteiten betekent dat bedrijven zich
moeten herbezinnen op hun indeling bij de Belastingdienst. Voor de cumelasector kijken we hiervoor naar de
afspraken die er in 1992 zijn gemaakt in de toenmalige
Sociale Verzekeringsraad. Een wijziging van de sectorindeling betekent een andere code op de loonaangifte, met
toepassing van de daarbij behorende premies.
Tot zover geen schokkende zaken. Mocht de Belastingdienst
er op enig moment achter komen dat u misschien ten
onrechte premie afdraagt aan een bepaalde sector omdat u
daar vroeger wel, maar tegenwoordig niet meer onder valt,
dan volgt geen boete, maar inschrijving in de correcte sector
per eerstvolgende mogelijkheid. Dit kan een moment
midden in het jaar zijn.

Een veel lastiger item is de werkingssfeer waaronder u valt.
De werkingssfeer is een omschrijving van bedrijfsactiviteiten
die wordt benoemd in de verplichtstellingbeschikking van
het bedrijfstakpensioenfonds, de bedrijfstakregelingen en
de cao. De sociale partners in de sectoren bepalen met elkaar
de grenzen van de activiteiten binnen een werkingssfeer. Een
wijziging in werkzaamheden, met als gevolg dat u onder een
andere werkingssfeer komt te vallen, is ingrijpend en dient
daarom ook zorgvuldig te worden voorbereid. Voordat
echter tot een wijziging overgaat, moet eerst worden
bepaald tot welke werkingssfeer u exact behoort. Hoe gaat
dit in zijn werk?

Samengestelde ondernemingen
Van belang is met welke activiteiten de werknemers die bij
uw bedrijf op de loonlijst staan zich bezighouden. Het beste
zou dus zijn als de werknemers zijn in te delen in activiteiten. Bijvoorbeeld: Jan werkt alleen als trekkerchauffeur
in het agrarisch loonwerk, Piet werkt alleen als machinist op
een grondverzetmachine in het cultuurtechnische werk en
Klaas zet beschoeiingen. Als u zo te werk kunt gaan, is dat
mooi en bepaalt dat het zwaartepunt van de activiteiten die
uw bedrijf verricht. In dit voorbeeld vallen de lonen voor de
werkzaamheden van Jan en Piet onder de werkingssfeer van
het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw en de CAO
LEO. Het loon voor de werkzaamheden van Klaas valt onder
de werkingssfeer van het Bedrijfstakpensioenfonds voor
de Bouwnijverheid en de CAO Bouw. Uw bedrijf is dan een
zogenaamde samengestelde onderneming (dus met activiteiten over meerdere sectoren verdeeld). Als de verloonde
bedragen voor de landbouw overheersen, wordt u daar
aangesloten.

Werkzaamheden benoemen
Anders wordt het als u uw personeel niet kunt indelen
zoals hiervoor genoemd. Dan wordt gekeken naar de werkzaamheden zoals die zijn benoemd op de facturen. U hoort
daar aan te geven wat er exact is gebeurd, dus niet ‘verhuur graafmachine’, maar ‘mestbult opgehoogd’. Niet ‘baan
maken’, maar ‘ondergrond voor natuurpad aangelegd’. Als u
op deze wijze de factuur voorziet van informatie kunnen de
inspecteurs van genoemde fondsen pas goed bepalen welke
werkzaamheden u doet en waar die thuishoren. Als u vindt
dat ‘verhuur graafmachine’ voor uw administratie volstaat,
heb ik slecht nieuws voor u. Dan behoren de werkzaamheden namelijk toe aan de bouw, tenzij u de inspecteur alsnog kunt overtuigen dat deze werkzaamheden geen bouwwerkzaamheden zijn. In de werkingssfeer van de bouw is
namelijk die omschrijving opgenomen. Het is dus in uw
belang om de werkzaamheden zo juist mogelijk te omschrijven, zodat bij een eventueel onderzoek in de toekomst
simpel en eenvoudig kan worden bepaald waarbij uw bedrijf
moet worden ingedeeld.

Wederkerigheid
Deze indeling van werkzaamheden naar werkingssfeer is van
groot belang. Op grond van deze indeling wordt namelijk
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Werkingssfeer

Agrarisch loonwerk
Mesttransport en -aanwending
Onderhoud watergangen
Baggeren (niet met specifiek baggermateriaal)
Terugzetten van teelaarde
Maaien van sportvelden
Maaien van bermen
Onderhoud machines gebruikt voor agrarisch werk
Ophogen landbouwgrond
(her)inrichten tuinen
Boomgaten maken
Inrichten parken en plantsoenen
Verschralen bermen
Grond zeven
Takken versnipperen
Diepploegen
Aanleggen kikkerpoel
Drainage aanleggen
Watergangen graven

bepaald waar uw medewerkers hun pensioenpremie
afdragen en welke bedrijfstakregelingen van toepassing
zijn. Ook voor werkgevers kan de overgang naar een andere
sector ingrijpende consequenties hebben. Omdat niet alle
regelingen overdraagbaar zijn naar andere fondsen kunnen
de werknemers bij een overgang naar een andere werkingssfeer hun rechten kwijtraken. CUMELA Nederland is sinds
2008 met de bouw in gesprek om een zogenaamde wederkerigheidregeling af te spreken. Met zo’n regeling zouden
de rechten van werknemers gewaarborgd kunnen worden.
Tot op heden is het echter nog niet gelukt om dergelijke
afspraken te maken.
Mocht u worden geconfronteerd met een onderzoek naar
de werkingssfeer waaronder uw bedrijfsactiviteiten vallen,
neem dan contact op met CUMELA Nederland, zodat wij u
van (de laatste) informatie op dit punt kunnen voorzien en
met u tot de juiste stappen kunnen komen.

Jacqueline Tuinenga beleidsmedewerker sociale zaken

Het inrichten
van parken en
plantsoenen
valt onder de
werkingssfeer
van de CAO-LEO.
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