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Definitieve sectorindeling ten behoeve van verzamel-cao’s over de PAWW-regeling 

18 augustus 

 
 Nieuw voorstel SBI-indeling hood-

fdgroepen 

Uitzonderingen 1 

1 Agrarisch, groen en visserij 

 

A -  inclusief: 81.3 en 91.04 

2 Industrie en techniek 

 

B, C, D, E -  inclusief: 43.2 en 45 

- exclusief: 08.1, 16, 23 en 

32.9 

3 Bouw 

 

F -  exclusief:  43.2 

- inclusief: 08.1, 16, 23 en 

71.1 

4 Dienstverlening – niet (semi) publieke 

domein  

 

G, H, I, J, K, L, 

M, N 

-  inclusief: 95 en 96 

-  exclusief: 45, 71.1 en  81.3 

5 (Semi) publieke dienstverlening (w.o. 

Zorg en Onderwijs) 

 

O, P, Q, R, S, U -  inclusief: 32.9 

-  exclusief: 91.04, 95 en 96 

 
1  Het gaat hier om een aantal subsectoren en bedrijven die vanuit cao-perspectief logischerwijs 

onder een andere hoofdgroep vallen:  

 08.1 (Winning van Zand, Grind en Klei), 16 (Primaire houtbewerking en vervaardiging – 

geen meubels), 23 (Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten), 

32.9 (Vervaardiging van overige goederen), 43.2 (Bouwinstallatie), 45 (Handel in en repa-

ratie van auto’s, motorfietsen en aanhangers), 71.1 (Architecten, ingenieurs en technisch 

ontwerp en advies), 81.3 (Landschapsverzorging), 91.04 (Dieren- en Plantentuinen; natuur-

behoud), 95 (Reparatie van computers en consumentenartikelen) en 96 (Wellness, en overige 

dienstverlening; uitvaartbranche).  

 

Toelichting 

De juridische constructie van verzamel-cao’s kent wat betreft het aantal sectoren zowel een 

denkbeeldige boven- als ondergrens.  

De bovengrens wordt vooral gevormd door het feit dat elke verzamel-cao in ieder geval een 

(aantal) bedrijfstakken moet bevatten die voor de reguliere arbeidsvoorwaarden-cao’s een al-

gemeen verbindend verklaring hebben (en die ook de werkingssfeer daarvan inbrengen). Bij te 

veel sectoren, zal niet elke verzamel-cao algemeen verbindend verklaard kunnen worden omdat 

een bedrijfstak met een bredere werkingssfeer dan de eigen leden van de betrokken werkge-

versorgsanisatie ontbreekt. In dat geval mag de Stichting PAWW de regeling ook niet uitvoe-

ren.  

De ondergrens wordt gevormd door het avv-toetsingskader dat spreekt over bedrijfstakken. Het 

aantal bedrijfstakken mag daarbij niet beperkt mag worden tot één of twee landelijke verzamel-

cao’s. Een sector moet daarbij enige samenhang van activiteiten kennen.  

De Stichting van de Arbeid heeft uiteindelijk gekozen voor een grofmazige indeling naar vijf 

sectoren. Om discussies over de indeling zoveel mogelijk te mijden is daarbij gekozen voor 

aansluiting bij een reeds bestaande indeling namelijk de Standaard Bedrijfs Indeling (SBI) van 

het CBS. Aangezien in voorkomende gevallen de SBI-indeling echter duidelijk niet aansluit bij 

de werkwijze en indeling bij cao-partijen, zijn sommige subsectoren ondergebracht bij een van 

de vijf andere sectoren.  



De Stichting van de Arbeid realiseert zich terdege dat er ook bij de SBI-indeling altijd discussie 

kan blijven bestaan of een organisatie of bedrijfstak onder de juiste (sub)sector valt, gelet op de 

activiteiten en de aard van de werkzaamheden. Dit is van alle dag. In materiële zin maakt het 

echter niet uit of een bedrijf(stak) onder de ene of de andere sector valt omdat er gerekend wordt 

met een uniforme bijdrage. De huidige sectorindeling heeft geen gevolgen voor de toekomst. 

Afgesproken is na vier jaar niet alleen de regeling en de uniforme bijdrage te evalueren maar 

ook de sectorindeling. Indien deze evaluatie aanleiding mocht geven de uniforme bijdrage los 

te laten en te vervangen door een gedifferentieerde bijdrage zal dus ook opnieuw gekeken wor-

den naar de sectorindeling.  

 

 


