WANNEER IS ER SPRAKE VAN TECHNISCHE GROOTHANDEL?
Criteria
Er moet sprake zijn van een onderneming die zich uitsluitend of in hoofdzaak bezighoudt met de
groothandel in technische producten, zoals hieronder nader uitgewerkt:
Een Technische Groothandel is een onderneming die zich:
1. uitsluitend of in hoofdzaak (criterium: daarbij betrokken werkuren is > 50% groothandel.
NB. Omzet is dus geen direct criterium!)
2. bezighoudt met de groothandel in:
a.
Staal, bijvoorbeeld:
i.
Staven, profielen, strippen, platen, bandstaal, draad, vormstukken, buizen, pijpen,
hulpstukken, alle overige uit staal vervaardigde halffabricaten
ii. Groothandel in centrale verwarmingsinstallaties zoals ketels en radiatoren en
componenten ten behoeve van klimaatbeheersing
b.
(non-ferro) metalen, bijvoorbeeld:
i.
Non-ferro) blokmetalen
c.
Metaalwaren, bijvoorbeeld:
i.
Grote ijzerwaren, artikelen die deel uitmaken van metaal- of staalconstructies
ii. Gereedschappen van staal, metaal, hout, rubber en kunststoffen, met uitzondering
van productiemachines en -apparatuur die verankerd worden
iii. Land- en tuinbouwartikelen, gereedschappen en toebehoren die in de land- en
tuinbouw en in siertuinen worden gebruikt, vervaardigd van staal, hout, (non-ferro)
metalen of kunststof, met uitzondering van tractie- en landbewerkingsmachines en
installaties die gebruikt worden in de professionele land- en tuinbouwsector
iv. Bouwartikelen, artikelen die voor de afwerking van gebouwen en schepen worden
gebruikt en zijn vervaardigd van staal, hout, (non-ferro) metalen of kunststof
v. Draad en draadmateriaal, bijvoorbeeld gaas
vi. Klein-ijzerwaren, artikelen die vervaardigd zijn van staal, hout, (non-ferro) metalen
of kunststof en die dienst doen bij de vervaardiging van constructies of daarvan deel
uitmaken
d.
Sanitaire artikelen, artikelen die hoofdzakelijk of uitsluitend toepassing vinden in
gebouwgebonden infrastructurele voorzieningen (installaties) op het gebied van water (aan- en
afvoer) en gas, dit ter samenstelling van:
i.
Bad-, douche-, wastafel-, bidet-, closet- en urinoircombinaties
ii.
Geisers en drukautomaten en dergelijke voor de warmwatervoorziening
iii.
Rioleringsartikelen vervaardigd uit gietijzer en kunststoffen
e.
Elektrotechnische en elektronische artikelen, bijvoorbeeld:
i.
artikelen toegepast in gebouwgebonden infrastructurele voorzieningen op het
gebied van elektrische energie en informatiesystemen
ii. groothandel in verlichtingsartikelen, elektrische huishoudelijke toestellen, audio- en
videoproducten en antennemateriaal
iii. standaard elektrische en elektronische producten/componenten voor industriële
installaties
f.
Huishoudelijke artikelen, bijvoorbeeld:
i.
Verwarmingsapparaten, kookapparatuur, huishoudelijke machines, kook-, bak-,
braad- en keukengerei voor particulier huishoudelijk gebruik, alsmede diverse
artikelen voor particulier huishoudelijk gebruik vervaardigd van ijzer, staal, hout of
kunststoffen, met uitzondering van meubilair.

Definities
Onderneming: natuurlijke of rechtspersoon. Hieronder wordt ook begrepen de rechtspersoon die als
houdstermaatschappij met één of meer werkmaatschappijen behoort tot een economische en/of
organisatorische eenheid, waarbij de werkmaatschappijen geen werknemers in dienst hebben, maar alle
werknemers in dienst zijn van de houdstermaatschappij en deze werknemers voor meer dan 50% van de
gewerkte uren feitelijk werkzaam zijn voor die werkmaatschappijen.
Werknemer: degene die met de werkgever een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW heeft
gesloten, met uitzondering van:
1. Directeuren-grootaandeelhouder (DGA) (voor zover ze niet (langer) voor de verplichte
werknemersverzekeringen verzekerd zijn);
2. Echtgenotes/n van DGA's;
3. Familieleden die evenmin verzekerd zijn.
Groothandel: bedrijfsuitoefening waarbij de onderneming voor eigen rekening en risico goederen betrekt,
naar behoefte in voorraad houdt en verkoopt aan bedrijfsmatige ge- en/of verbruikers c.q. verwerkers, dan
wel groot- of kleinhandelaren. Deze goederen kunnen worden verkocht in dezelfde staat of na in de
groothandel gebruikelijke verwerking, behandeling of verpakking.
Hoofdzaakbeginsel: een onderneming wordt geacht zich in hoofdzaak bezig te houden met technische
groothandel indien het daarbij betrokken percentage werkuren groter is dan 50.
Geen Technische Groothandel
De ondernemingen die onder onderstaande omschrijving/CAO's vallen, vallen niet onder de Technische
Groothandel:
1. Sociaal Fonds Metaal en Techniek (metaalbewerkingsbedrijven)
2. Elektrotechnisch bedrijf
3. Loodgieters-, fitters- en centrale verwarmingsbedrijf
4. Goud- en zilvernijverheid
5. Fonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf
6. Metaal- en elektrotechnische industrie (inzake vervroegd uittreden)
7. Bouwbedrijf (incl. VUT tbv uitvoeren, technisch en administratief personeel in het bouwbedrijf)
8. Kantoormachinebranche (Stivuka, vut)
9. De werkgever die een onderneming drijft welke zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bezig houdt
met de groothandel in aandrijfinstallaties
10. Groothandel in schroot
11. Groothandel in oude (non-ferro) blokmetalen of afval

