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Registratieplicht tegen frauderende uitzenbureaus

Uitzendbureaus moeten vanaf 1 januari 2012 als uitzendbureaus in het handelsregister geregistreerd staan. Doen zij
dat niet, dan krijgen zij een boete. Dat geldt ook voor bedrijven die personeel via hen inhuren. De boete bedraagt de
eerste keer €12.000,- per werknemer, bij herhaling € 24.000,- per werknemer en bij een derde overtreding € 36.000,per werknemer. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
De registerplicht voor uitzendbureaus is een nieuwe stap om malafide uitzenbureaus en uitbuiting van werknemers
aan te pakken. Bedrijven die personeel via uitzendbureaus inhuren (inleners) zijn sinds 1 janauri 2010 al
aansprakelijk voor het betalen van het minimumloon.
De registratieplicht is ook een aanvulling op het systeem van certificering van de uitzendbranche zelf. Als
uitzendbureaus bekend zijn, kan de uitzendsector vervolgens de certificering regelen. De branche bestrijdt hiermee
fraude en malafide praktijken. Tot nu toe zijn in Nederland 2.300 uitzendbureaus, naar schatting 35 procent van alle
uitzendbureaus, gecertificeerd.
De Arbeidsinspectie controleert de registratieverplichting van uitzendbureaus en controleert of inleners met
geregistreerde uitzendbureaus zaken doen. De arbeidsinspectie en de Belastingdienst geven de namen van
uitzendbureaus die daar niet aan voldoen en beboet worden, door aan de certificerende instellingen. Die kunnen dan,
als blijkt dat zo’n uitzendbureau wel gecertificeerd is, het certificaat intrekken. Ook inleners krijgen, als zij verwijtbaar
zijn, een boete opgelegd.
De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van
het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.


VCA Examenafnamens

Er zijn door de SIOD onregelmatigheden geconstateerd die invloed hebben gehad op VCA examenafnames in Den
Haag.
Op basis van de aangeleverde informatie heeft het Centraal College van Deskundigen VCA (CCVD-VCA) op 1 april
jl. besloten de betreffende examenmomenten ongeldig te verklaren.
Vanaf 2009 tot en met begin februari 2011 zijn door drie erkende Examencentra VCA examens afgenomen op
gemanipuleerde locaties.
De diplomagegevens van de kandidaten uit de betreffende examenmomenten zijn inmiddels verwijderd uit het
Centraal Diploma Register VCA (CDR). Op de website van het CDR is een kort bericht hierover gepubliceerd,
inclusief een overzicht met de diplomanummers met informatie voor de VCA-diplomahouders.
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Norm 8.2.1 Aanscherping herstelperiode minor non-conformiteit

Norm
In de norm NEN 4400-1:2010 is opgenomen dat er voor een geconstateerde minor non-confomiteit een
herstelperiode voor corrigerende maatregel tot aan de eerstvolgende (periodieke) inspectie geldt (8.2.1). Gezien
het belang van een kwalitatief hoogwaardig keurmerk is het wenselijk om meer gewicht aan bepaalde
geconstateerde minor non-conformiteiten toe te kennen, in de zin dat herstel binnen drie maanden dient plaats te
vinden.
Aanpassing
De bepaling 8.2.1. “in afdoende mate voldoen aan de eisen van deze norm” gaat nader in op de minor en major
non-conformiteiten. Aan de bepaling wordt de volgende tekst toegevoegd:
(….)
(….)
Indien de inspectie-instelling geen of alleen maar minor non-conformiteiten heeft vastgesteld, zal (……………). De
onderneming moet wel correctiemaatregelen nemen. Bij de eerstvolgende (periodieke) inspectie moet de inspectieinstelling de mate waarin de onderneming de minor non-conformiteiten heeft hersteld beoordelen. Indien geen of
onvoldoende herstel is bewerkstelligd, wordt/worden de minor non-conformiteit(en) omgezet in major nonconformiteiten.
Indien sprake is van minor non-conformiteit(en) bij één of meerdere van de volgende eisen:
4.2.3.1 sub 2)
4.2.3.1 sub 9)
4.2.3.1 sub 3)
4.2.4.4 sub 2)
4.2.3.1 sub 6)
4.2.5.5
Moeten binnen drie maanden correctiemaatregelen worden doorgevoerd. De inspectie-instelling dient direct na het
verstrijken van deze periode te beoordelen of voldoende herstel is bewerkstelligd. Indien geen of onvoldoende
herstel is bewerkstelligd, wordt/worden de minor non-confomriteit(en) omgezet in major non-conformiteiten.
(….)


Norm 4.2.4.4. Het voeren van een adequate kasadministratie

Norm
In de norm is in de risico-analyse (FLA) bij de inherente risicofactoren (IR) een vraag opgenomen inzake de
omvang van de kasgeldstroom. Indien er sprake is van contante loonbetaling leidt dit tot een verhoogd risico en zal
dit resulteren in een hogere gewogen score en dus leiden tot een grotere steekproef.
Interpretatie
In de norm is een specifiek controle onderdeel opgenomen inzake het voeren van een adequate kasadministratie
(4.2.4.4). Aanvullend hierop geldt voor loonbetalingen per kas de volgende interpretatie:
Bij loonbetalingen per kas dienen specifiek de volgende elementen gecontroleerd te worden:
1. Getekend voor ontvangst;
2. Controle op de handtekening: deze moet overeenkomen met de handtekening op het id-bewijs en op de
arbeidsovereenkomst;
3. Het uitbetalen van de reserveringen.
Uiteraard geldt dit ook voor contante betalingen aan zzp-er’s.
Aanpassing
Als hier niet aan voldaan wordt, dan herstel van de minor non-conformiteit in 3 maanden.
Herstel houdt in het met terugwerkende kracht opzetten van een adequate kasadministratie.
[aanpassing apart te regelen bij aanscherping herstelperiode minor non-conformiteit (2011-044)]
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