
Wijziging van de Regeling indeling van
het bedrijfs- en beroepsleven in secto-
ren op grond van artikel 51, eerste lid,
van de Organisatiewet sociale verzeke-
ringen 1997

2 maart 2000/Nr. SV/UB/00/06120 
Directie Sociale Verzekeringen

De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid, J.F.
Hoogervorst;
Gelet op artikel 51, eerste lid, van de
Organisatiewet sociale verzekeringen
1997;

Besluit:

Artikel I
De Regeling indeling van het bedrijfs-
en beroepsleven in sectoren wordt als
volgt gewijzigd:
1. In artikel 1, onderdeel 52, wordt
‘Uitleenbedrijven’ vervangen door:
Uitzendbedrijven.
2. In artikel 1, onderdeel 69, wordt
‘Telefonie en telegrafie’ vervangen
door: Telecommunicatie.

Artikel II
De bij de Regeling indeling van het
bedrijfs- en beroepsleven in sectoren
behorende bijlage wordt als volgt
gewijzigd:
1. In onderdeel 22 wordt na sub 8
toegevoegd: 9. Duikbedrijf.
2. Onderdeel 52 komt te luiden:
52. Uitzendbedrijven, omvattende:
Werkgevers als bedoeld in het Besluit
indeling uitzendbedrijven van 6 okto-
ber 1999.
3. In de aanhef van onderdeel 69
wordt ‘Telefonie en telegrafie’ vervan-
gen door: Telecommunicatie.

Artikel III
Deze regeling treedt in werking met
ingang van 1 januari 2001.

Deze regeling zal met de toelichting
in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 2 maart 2000.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
J.F. Hoogervorst.

Toelichting

Het bedrijfs- en beroepsleven is op
grond van artikel 51, eerste lid, van
de Organisatiewet sociale verzekerin-
gen 1997 (Osv 1997) ingedeeld in sec-
toren. Ontwikkelingen binnen het
bedrijfs- en beroepsleven leiden ertoe
dat deze indeling gewijzigd dient te
worden. Deze wijziging leidt tot:
1) een naamswijziging van de sector
52. Uitleenbedrijven in 52.
Uitzendbedrijven;
2) het opnemen van duikbedrijven in
de sector 22. Binnenscheepvaart; en
3) een naamswijziging van de sector
69. Telefonie en telegrafie in
69. Telecommunicatie.

1) 1 januari 2001 worden het zoge-
naamde Uitleenbesluit van 30 mei
1958, nr. 50996, en de circulaire van
20 december 1990, nr. 968, van de
toenmalige Sociale Verzekeringsraad
vervangen door het Besluit indeling
uitzendbedrijven. In dit besluit wordt
de heden ten dage gebruikte term
‘uitzenden’ gehanteerd in plaats van
de term ‘uitlenen’. De Regeling inde-
ling van het bedrijfs- en beroepsleven
in sectoren (hierna Indelingsregeling

genoemd) wordt overeenkomstig aan-
gepast.
2) Op grond van de Indelingsregeling
worden duikbedrijven momenteel
ingedeeld naar de feitelijke activitei-
ten die deze bedrijven onder water
doen verrichten. Dit betekent dat
duikbedrijven verspreid zijn over ver-
scheidene sectoren en dat een bepaald
duikbedrijf een gesplitste aansluiting
bij meerdere sectoren kan hebben.
Het gevolg is dat gelijksoortige
bedrijven ingedeeld worden bij ver-
schillende sectoren. Dat is ongewenst
en niet in overeenstemming met de
feitelijke situatie, waarin onderhavige
bedrijven in het maatschappelijk
leven 
feitelijk in één functie naar buiten 
treden, namelijk als duikbedrijf.
Om deze reden is besloten duikbedrij-
ven onder te brengen bij de sector
22. Binnenscheepvaart, waarbij duik-
bedrijven momenteel overwegend zijn
aangesloten.
3) De naam ‘Telefonie en telegrafie’
geeft niet goed weer waar het in deze
sector nu en in de toekomst om
draait. Derhalve is besloten om de
naam van sector 69. Telefonie en 
telegrafie te wijzigen in
69. Telecommunicatie.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
J.F. Hoogervorst.
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