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Nieuwsbrief belastingdienst
In de vorige nieuwsbrief van december 2011 hebben wij u geattendeerd op de nieuwsbrief van de Belastingdienst betreffende de
loonheffingen 2012. In december 2011 is er een bijlage bij de nieuwsbrief looheffingen 2012 toegevoegd. Voor meer informatie
over de veranderingen die te maken hebben tot de loonheffing aangifte 2012 kunt u vinden in de nieuwsbrief met de bijlage van de
Belastingdienst.



SNA Handboek Normen
Het Handboek Normen is een dynamisch document en wordt onderhouden door de Stichting Normering Arbeid (SNA).
Het doel van het Handboek is een actueel overzicht te geven van de van toepassing zijnde normen incl. aanpassings- en
interpretatie-rapporten (resp. hoofdstukken 4 en 5), zodat inspectie-instellingen de inspecties op de juiste wijze kunnen uitvoeren.
En dat alle inspectie-Instellingen dezelfde werkwijze hanteren.
Tevens gaat het Handboek Normen nader in op het onderhoud van de SNA-normering (hoofdstuk 2) en stelt het eisen aan
inspectie-instellingen en inspectiepersoneel (hoofdstuk 3)
U kunt het Handboek normen hier downloaden.



Herziene versie VCU 2007/04 naar 2011/05
Per november 2011 is een herziene versie van de VCU Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties verschenen,
namelijk de VCU versie 2011/05.
Naast een aantal aanpassingen o.a. vanwege de ISO/IEC 17021 is er één zeer belangrijk verschil met de
voorgaande VCU versie 2007/04: het schema valt weer onder de accreditatie van de Raad voor Accreditatie.
N.B.: VCU versie 2007/04 is geen door de Raad voor Accreditatie geaccepteerd schema, VCU versie 2011/05 is dat wel!
De VCU versie 2011/05 vervangt de VCU versie 2007/04. Hierbij is de volgende overgangsregeling van kracht.
•
Vanaf 1 november 2012 dienen nieuwe contracten voor VCU-certificatie te worden gebaseerd op de VCU versie 2011/05.
•
VCU-certificatie die is gecontracteerd vóór 1 november 2012 kan nog worden gebaseerd op de oude versie (VCU 2007/04)
met dien verstande dat na 31 oktober 2012 geen VCU certificaten meer mogen worden verstrekt op basis van de versie
2007/04.
•
Tussentijdse audits worden afgehandeld op basis van de VCU versie die is gehanteerd bij de initiële audit of bij de
herhalingsaudit (bij verlenging). Echter na 31 oktober 2012 kan geen enkele audit nog gebaseerd worden op de VCU
2007/04. Dit houdt in, dat er t/m 31 oktober 2012 nog VCU certificaten op basis van versie 2007/04 uitgegeven kunnen
worden. Deze moeten dan bij de eerstvolgende tussentijdse audit (in dit geval uiterlijk 31 oktober 2013) omgezet worden naar
een VCU certificaat 2011/05, wat dan een nieuw certificaat wordt met een looptijd van drie jaar. Dus na 31 oktober 2013 zijn
er geen certificaten meer op basis van de VCU 2007/04!
•
Na 31 oktober 2012 kan verlenging van VCU-certificatie enkel plaatsvinden op basis van de nieuwe versie.
•
Uitbreiding van het aantal nevenvestigingen kan na 31 oktober 2012 pas worden verleend na toetsing op basis van de nieuwe
versie. Het verschil 2007/04 en 2011/05 is in onderstaande weergegeven.
1.1: Er dient ook een interne audit gehouden te worden voor de hoofdvestiging. Deze audit dient aantoonbaar besproken te zijn
door de directie;
1.2: De NEN 4400 blijft een eis onder de VCU. De Raad van State is bezig de NEN 4400 verplicht te stellen als vestigingseis voor
een uitzendorganisatie in Nederland. Dit zal betekenen dat hij nog wel als eis in de VCU genoemd wordt maar in alle gevallen
reeds aanwezig zal zijn;
3.2: Als veiligheidspaspoorten worden gebruikt dient hiervan een procedure aanwezig te zijn;
4.1: Onduidelijk is of VCA Basis / VOL voor uitzendkrachten als eis gaat gelden voor uitzendkrachten in risicovolle omgevingen of
voor uitzendkrachten in risicovolle omgevingen bij VCA gecertificeerde bedrijven;
4.3: Bewijs van medische geschiktheid dient aantoonbaar te zijn;
4.4: Controle op afspraken (werkplekinspecties of evaluaties) dienen bij minimaal 10% van de klanten gehouden te worden;
6.1: Meer eisen aan de aantoonbaarheid van medische geschiktheid (samenvoeging van de oude 6.1 en 6.2);
6.2: Meer eisen aan de aantoonbaarheid van het periodieke medische onderzoek (nieuwe vraag). De PMO blijft hiermee een eis.
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Op dit moment kunt u alleen nog gecertificeerd worden op basis van VCU 2007/04, de nieuwe versie gaat in op het moment dat
VCU 2011/05 onder accreditatie bij Safex Certificatie Instelling wordt gesteld, dit heeft echter geen invloed op uw certificaat.

Officiële publicatie overgangsregeling VCU 2007/04 naar VCU 2011/05

 SNA ondersteunt aanpak malafiditeit door Minister Kamp
Met de door Minister Kamp aangekondigde maatregelen om malafiditeit in de uitzendsector te bestrijden wordt
een flinke stap voorwaarts gezet. De ogen en oren van betrokken instanties worden vergroot, door onderlinge
samenwerking en afstemming. “Dit gaat echt helpen”, aldus Hubert Bruls, voorzitter van de Stichting Normering
Arbeid (SNA). “Fraude en illegaliteit moet bestreden worden, daar hebben opdrachtgevers en de bonafide
uitzendondernemingen alleen maar baat bij. Concreet betekent dit dan ook, dat SNA zwaar zal inzetten op de
verdere regulering van de uitzendbranche en samen met het speciale team van de inspectie SZW, de
Belastingdienst, de IND, gemeenten, politie, justitie en private partners, zoals SNCU, tot effectieve informatieuitwisseling zal komen.” SNA is door de sector en sociale partners ingesteld om inleners van arbeid en
uitbesteders van werk te beschermen tegen kostbare claims. Op grond van de wet zijn deze groepen namelijk
zelf verantwoordelijk voor niet afgedragen omzetbelasting, loonheffingen en kunnen zij boetes krijgen
voor onder meer het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken. SNA beheert een
openbaar register waarin momenteel ruim 2.600 ondernemingen zijn opgenomen, die voldoen aan de eisen van
het keurmerk. Opdrachtgevers die zaken doen met een in het SNA register opgenomen onderneming, genieten
dus een betere bescherming tegen mogelijke claims en aansprakelijkstellingen.
Vanaf de start van het register (2007) heeft SNA circa 1.100 ondernemingen uitgeschreven die niet meer
voldeden aan de gestelde vereisten. Enkele daarvan hebben hun fouten hersteld. Het register heeft dan ook
nadrukkelijk een zuiverende werking. De constatering of een onderneming al dan niet voldoet wordt gedaan
tijdens de uitgevoerde periodieke of tussentijdse inspectie. In 2011 gaat het naar verwachting om ruim 5.300
inspecties, waarbij de kwaliteit en dus de registerwaardigheid van de administraties van ondernemingen ter
plaatse is beoordeeld. In samenwerking met de overheid en andere betrokken instanties kunnen we het net
verder sluiten. SNA is het met de minister eens dat het ook een verantwoordelijkheid van de opdrachtgevers van
uitzendbureaus is, om erop toe te zien dat er zaken wordt gedaan met bonafide partijen. Er wordt continu gewerkt
aan methodes om de kwaliteit van de in het register opgenomen ondernemingen beter te borgen. De aanstaande
wetgeving geeft hier een verdere invulling aan. De bundeling van gegevens zorgt ervoor dat aangetroffen zaken
niet meer buiten het zichtveld van een inspecteur blijven. Feitelijk worden de “ogen en oren” van de betrokken
instanties vergroot met als gevolg dat de activiteiten van malafide partijen beter bestreden kunnen worden.
Tevens zijn de Belastingdienst en de uitzendbranche samen de malafide uitzendbureaus aan het bestrijden
Voor meer informatie hierover klik hier.om te downloaden.



Reguliere CAO Controles NBBU
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 november jl. hebben de NBBU-leden ingestemd met de
administratieve wijziging betreffende de reguliere CAO-controles.
Deze wijziging houdt in dat met ingang van 1 januari 2012 de reguliere NBBU CAO-controles niet meer
gedeclareerd kunnen worden bij de NBBU. Daartegenover staat dat de jaarlijkse NBBU-contributie met een
evenredig deel verlaagd wordt, zodat per saldo over een periode van drie jaar (de gebruikelijke interval van
reguliere controles) de leden hiervoor gecompenseerd zijn.



NEN 4400-1/2
Naar aanleiding van vragen vanuit accountantskantoren, dat de eigenaar (de directie) van organistaties cq
bedrijven niet noodzakelijk aanwezig moeten zijn tijdens NEN 4400-1 en/of NEN 4400-2 inspecties, is er in 2011
besloten door de SNA (Stichting Normering Arbeid) dat de eigenaar (de directie) van organisaties cq bedrijven
aanwezig dienen te zijn bij een NEN 4400-1 en/of NEN 4400-2 inspectie.



Tarieven Safex
Safex Certificatie Instelling heeft per 1 januari 2012 de tarieven gewijzigd.
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