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Als ik de werkzaamheden/activiteiten van mijn relatie wil vertalen naar een hoedanigheid, 
dan is de SBI-code op de KvK inschrijving bepalend voor de Aansprakelijkheidsverzekering 
voor Bedrijven.

A. Waar
B. Niet waar

Antwoord: B

Poll 1



• I. Uitleg standaard bedrijfsindeling SBI (5 minuten)

• II. Kies de juiste hoedanigheid! (10 minuten)

• III. 3 cases (10 minuten)

30 minuten

        



Standaard bedrijfsindeling (SBI)
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Industrie: Vervaardiging, fabricage, productie, assemblage en drukkerijen;

Bouwnijverheid: Alle typen aannemersbedrijven en installateurs, klussenbedrijven, stukadoren, 
schilders, elektriciens, dakwerkzaamheden en grondverzet (kabels en leidingen);

Vervoer- en opslag: Vervoer over land, water en lucht (transportbedrijven), opslag, expediteurs, cargo, 
warehousing, koeriersbedrijven;

Groot- en detailhandel: Alle soorten groothandels (verkoop in bulk aan bedrijven), alle detailhandel 
(winkels met verkoop aan eindgebruiker) alle soorten handelsbedrijven (bemiddeling tussen partij A en B)

Logies-, maaltijd en drankverstrekking: Logies (hotels, pensions, B&B,  appartementen, campings en 
verhuur van ruimten voor recreatie), eet- en drinkgelegenheden (restaurants (zit en afhaal), lunchrooms, 
kantines maar ook eventcatering (freelance kok, serveerder, foodtruck);

Gezondheids- en welzijnszorg: Ziekenhuizen, tandartsen, huisartsen, verloskundigen, thuiszorg, 
maatschappelijk werk, jeugdzorg, gehandicaptenzorg en paramedische beroepen (fysiotherapeuten, 
osteophaten, manueel therapeuten, enzovoorts);

Overige dienstverlening: Kappers, schoonheidssalons, wasserettes, stomerijen, uitvaartverzorging, 
sauna’s, zonnebanken (deze opsomming is niet uitputtend);

Advisering, onderzoek en zakelijke dienstverlening: De “kantoor-bedrijven” zoals 
assurantieadviseurs, advocaten, ingenieurs, architecten, accountants, belastingadviseurs, marketing 
adviesbureaus.

      

Toelichting op SBI top 8



Website CBS met tool:

https://sbi.cbs.nl/CBS.TypeerModule.TypeerServiceWebAPI/content/angular/app/#/

qa

(in SUREnet geïntegreerd bij berekening voor AVB)

Vuistregel bij meerdere hoedanigheden: Het zwaarste

risico is leidend!

Uitzondering is soms mogelijk indien de verhouding in omzet

tussen lichte en zware hoedanigheid heel groot is. Treed dan in 

overleg met een acceptant.

Hoedanigheid kiezen

https://sbi.cbs.nl/CBS.TypeerModule.TypeerServiceWebAPI/content/angular/app/#/qa


      Van zwaar naar licht voor de  
bedrijfsaansprakelijkheid
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Meest voorkomende combinaties

- Detailhandel en installatie

- Vervaardiging en groothandel

- Bouwnijverheid  (aannemer) en vervaardiging

      



Voorbeeld

Het betreft een aannemersbedrijf dat ook handelsbemiddeling in prefab 

houtskeletbouw doet. 

• 40% van de omzet komt uit het aannemersbedrijf.

• 60% van de omzet komt uit handelsbemiddeling.

Vraag: In welke hoedanigheid moet relatie verzekerd worden gelet op het 

aangeboden risico?

Antwoord: aannemersbedrijf

(dit is het zwaarte risico)

      



     

De relatie heeft een winkel in vloeren. Deze producten koopt relatie in bij een Duitse 
fabrikant en verkoopt het aan consumenten. De verkochte vloeren worden niet door 
relatie geïnstalleerd.

In welke hoedanigheid moet relatie verzekerd worden gelet op het aangeboden risico?

A. Groothandel in vloeren
B. Afwerken van vloeren
C. Detailhandel in vloeren

Antwoord: C
(Een winkel valt onder detailhandel en er zijn geen andere activiteiten)

Case 1



     

De relatie heeft een groothandel in sanitair. Deze producten koopt relatie in bij een 
Duitse fabrikant. Daarnaast biedt relatie ook een installatieservice aan.

• De omzet over de verkopen bedraagt 80%. 

• De omzet over de installatieservice bedraagt 20%.

In welke hoedanigheid moet relatie verzekerd worden gelet op het aangeboden risico?

A. Groothandel in sanitair
B. Installateur in sanitair
C. Vervaardiging van sanitair

Antwoord: A
(in deze casus is er sprake van de uitzonderingsregel)

Case 2



Een relatie heeft een ijssalon. In de ijssalon kunnen klanten zowel binnen als buiten op het 
terras aan een tafel zitten om het ijs op te eten. De relatie vervaardigt dit ijs zelf. Dit doet 
de relatie achterin de ijssalon met een ijsmachine. 

Al het door relatie vervaardigde ijs wordt verkocht. Hij gebruikt hiervoor diverse 
ingrediënten welke hij afneemt van een Nederlandse groothandel.

In welke hoedanigheid moet relatie verzekerd worden gelet op het aangeboden risico?

A. Vervaardiging van consumptie-ijs
B. IJssalon
C. Winkel in consumptie-ijs

Antwoord: B
(Het verschil tussen de hoedanigheden zit in het branchetype en kan herkend worden door het type afnemer in 
combinatie met de wijze van verkoop. Een ijsalon valt onder horeca, een winkel in consumptie-ijs onder detailhandel 
en vervaardiging van consumptie-ijs onder industrie/productie)

     

Case 3



      

Bedankt!


