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De volgende sectoren zijn gekwalificeerd als risicovol:
1. Bouw
2. Metaal
3. Rail
4. Vlees
5. Schoonmaak
6. Transport
7. Agrarisch
8. Pluimvee
9. Horeca

Onder de genoemde risicovolle sectoren vallen onder
andere de volgende CAO’s:

01-01-2022

Bouw (Afbouw, Betonproductenindustrie,
Betonmortel, Betonpompbedrijven, Bouw en infra,
Bouw en infra UTA, Dakdekkers/Bikudak, Schilders,
Timmerindustrie)
Metaal (Carrosserie bedrijf, Goud- en zilvernijverheid,
Isolatiebedrijf, Metaalbewerkingsbedrijf,
Motorvoertuigen en tweewielerbedrijven,
Metalelectro, Metalectro HP)
Rail (Rail Infra)
Vlees (Vlees, Vleeswarenindustrie, Slager)
Schoonmaak (Schoonmaak)
Transport (Beroepsgoederenvervoer, DHL, PostNL)
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Agrarisch (Dierhouderij, Glastuinbouw, Open Teelten,
Landbouw werktuigen exploiterende ondernemingen)
Pluimvee (Ambachtelijke Pluimvee,
Pluimveeverwerkende Industrie)
Horeca (Horeca)

Hoofdstuk 5 C.3.10/ 12
C.3.11

Versie 2021.01

C.3.10 De totale omzet aan opdrachtneming per
opdrachtnemer, (onder)aanneming per
(onder)aannemer en inlenen per uitlener dient niet meer te
bedragen dan 10 % van de omzet van de eigen
onderneming gerealiseerd in Nederland over de
voorafgaande 12 maanden.
C.3.11 Het absolute totaal aan omzet van opdrachtneming
en (onder) aanneming en inlenen bedraagt
niet meer dan 50 % van de eigen omzet gerealiseerd in
Nederland over de afgelopen 12 maanden.

Maatgevend is de sector. Het kan voorkomen dat een
andere cao gebruikt wordt in een van de genoemde
risicosectoren.
Het gaat bij de genoemde percentages over de omzet
uit arbeid. Indien er sprake is materieel/materiaal als
onderdeel van de omzet en dit kan door de
onderneming op een aannemelijke wijze gesepareerd
worden van omzet uit arbeid, wordt de omzet uit
materieel/materiaal buiten beschouwing gelaten bij
het bepalen of voldaan wordt aan genoemde
percentages.

01-01-2022
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Voor de bepaling van de omvang van de steekproef moet
een inschatting van het IR en IBR worden gemaakt. Deze
inschatting moet zijn gebaseerd op de karakteristieken van
de onderneming.

Leveren aan in- en doorlener

Als tijdens de inspectie blijkt dat er door de
01-01-2022
onderneming foutieve informatie is verstrekt,
waardoor de omvang van de steekproef onjuist is,
wordt de inspectie afgebroken en wordt een nieuwe
inspectie gepland.
Als er binnen een substeekproef een fout wordt 01-01-2022
geconstateerd moet binnen de substeekproef
opgeschaald worden.
De onderneming die levert aan een in-/doorlener 01-01-2022
moet zorg dragen dat de medewerkers conform de
juiste CAO van de eindklant beloond worden. De
onderneming moet inzichtelijk maken bij welke
eindklant medewerkers ingezet worden.
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