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Bedrijfstakregelingen wijken af van indeling fiscus 
 

De fiscus verlangt in sommige gevallen dat u bij de loonaangifte een andere risicogroep 

vermeldt dan waarin u voor het pensioenfonds valt. 

 

Voorbeeld: uw bedrijf maakte tientallen jaren jachten en valt derhalve onder de 05 

Jachtbouw. Echter, u bouwt tegenwoordig vooral woonboten, met een betonnen bak. 

Volgens de fiscus valt u daarom nu in de risicogroep 03 Bouw. Dan verschillen deze 

premies: sectorfonds, WGA en ZW-flex. De fiscus verlangt dat u voortaan met de betreffende 

percentages voor de 03 Bouw aanlevert.  

 

U zit al die tientallen jaren reeds bij het pensioenfonds van de 05 Jachtbouw. Dat moet u zo 

houden van het pensioenfonds, en dat wilt u ook zo houden.  

 

‘Aangeven als’ in Loon 
 

Laten we dit voorbeeld volgen. De werkgever volgt de bedrijfstakregelingen van de 05 

Jachtbouw. In deze groep dient u de werknemers ook in te delen in het Loon-pakket. 

 

De Belastingdienst heeft de werkgever echter ingedeeld in de risicogroep 03 Bouwbedrijf. 

 

Gaat u in het werkgeversscherm naar tabblad 2 Premies, selecteer de betreffende 

risicogroep 05 Jachtbouw (let op! Voor een eventuele risicogroep 00 DGA is dit niet van 

toepassing), knop Wijzig premies. Onderin naast de zin ‘Risicogroep voor wettelijke premies’ 

ziet u onderin rechts 3 puntjes staan, als u hier op klikt kunt u hier de risicogroep voor de 

belastingdienst ingeven, in ons voorbeeld dus de 03 Bouwbedrijf. 



Andere risicogroep voor de fiscus 2 

 
Afbeelding: Werkgever, tabblad Premies, risicogroep voor fiscus 

 

U hoeft niet meer handmatig de premies aan te passen, u ziet ze in het groen verschijnen. 

 

Met deze optie blijven de premies voor het pensioenfonds en andere bedrijfstakregelingen 

voor de 05 Jachtbouw ongewijzigd. De premies voor de landelijk verplichte fondsen 

(sectorfonds, WGA en ZW-flex) worden door Loon automatisch naar de andere risicogroep 

gezet (03 Bouw, in ons voorbeeld). Met die premiepercentages wordt dan ook gerekend.  

 

Praktijkvoorbeelden 
 

Werkgevers in de zeilmakerijbranche vallen onder het pensioenfonds Metaal en Techniek 

(risicogroep 12). De Belastingdienst deelt deze werkgevers echter in de 17 Detailhandel in. 

 

Denkt u ook bijvoorbeeld aan werkgevers in de parketvloerenbranche, zij worden door de 

fiscus vaak ingedeeld in de 05, maar deze groep volgt het pensioenfonds voor de 

woonbranche (per 2018 ondergebracht bij Pensioenfonds Detailhandel). 

 

Kortom, met deze optie voldoet u zowel aan de eisen van de fiscus als aan die van het 

pensioenfonds. 

 

 

 


