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Register Normering Arbeid in cijfers

Op 1 november 2011 stonden 2.603 ondernemingen met het SNA-keurmerk in het register van
SNA, waaronder 59 buitenlandse ondernemingen. Hiermee laat het register nog steeds een gestage
groei zien. Het gevolg hiervan is dat het aantal inspecties ook aanzienlijk toeneemt. Naar
verwachting zullen dit jaar circa 5.300 inspecties worden uitgevoerd voor het SNA-keurmerk. Dit
betekent gemiddeld 448 inspecties per maand. Ten opzichte van 2010 een stijging van 12%.
In het eerste half jaar van 2011 hebben 419 ondernemingen zich aangemeld voor het SNA-keurmerk
en zijn er in totaal 183 ondernemingen doorgehaald in het register.



Belastingdienst en uitzendbranche bestrijden samen malafide uitzendbureaus

Nieuwsbericht | 05-12-2011
Bonafide uitzendbureaus die hebben aangetoond zich netjes aan de regels te houden kunnen een
certificaat aanvragen. Voordeel van dit zogeheten SNA-certificaat is dat de opdrachtgever hiermee
eenvoudig kan zien dat er sprake is van een betrouwbare uitzender.
De fiscus heeft het voornemen bedrijven die gebruik maken van een gecertificeerd uitzendbureau in
de loop van volgend jaar onder bepaalde voorwaarden te vrijwaren voor de fiscale
inlenersaansprakelijkheid. De Belastingdienst heeft met de brancheorganisaties op hoofdlijnen een
conceptakkoord bereikt over hoe dit gerealiseerd kan worden. In de komende tijd zal dit nader worden
uitgewerkt. Dit conceptakkoord betekent dat het bedrijf dat personeel inleent niet aansprakelijk
gesteld kan worden voor achterstallige loonheffingen en omzetbelasting die de uitzender nog aan de
fiscus moet betalen. Een belangrijke voorwaarde is dat een bepaald deel van het factuurbedrag op een
geblokkeerde g-rekening moet worden gestort. Daarnaast is aan de Stichting Normering Arbeid
(SNA) gevraagd de regels voor het toekennen van het SNA-certificaat te preciseren. Daarbij gaat het
onder andere over de mogelijkheid het certificaat te verliezen in het geval van een
betalingsachterstand bij de fiscus.
Met deze maatregelen komt het kabinet, samen met de sector, tegemoet aan de wens van de Tweede
Kamer om via voorzorgmaatregelen het risico op naheffingen en boetes te elimineren voor bedrijven
die personeel inlenen. Onderdeel daarvan is vrijwaring van aansprakelijkheid voor belastingen en
premies wanneer gekozen wordt voor een gecertificeerd uitzendbureau.
Dit staat in de nota naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet
allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi), dat door minister Kamp van Sociale Zaken
mede namens staatssecretaris Weekers begin december naar de Kamer is gestuurd. In het wetsvoorstel
wordt geregeld dat er een registratieplicht komt voor uitzendbureaus, met hoge boetes voor
uitzendbureaus die zich daar niet aan houden en voor ondernemers die personeel inhuren via deze
bureaus. Een wetsvoorstel hiervoor ligt sinds augustus bij de Tweede Kamer.
Staatssecretaris Weekers van Financiën is zeer content met deze maatregelen. “Hiermee wordt het kaf
van het koren gescheiden. Malafide uitzenders kunnen zo makkelijker ontmaskerd worden. Bedrijven
worden aangemoedigd zaken te doen met bonafide uitzenders, zodat alleen de uitzendbureaus die zich
netjes aan de regels houden nog een certificaat verdienen en in zaken blijven.” aldus de
staatssecretaris.
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Werkkostenregeling

Let op: Dit jaar is het wederom mogelijk om voor de werkkostenregeling te kiezen. Vanaf 2014 wordt dit
verplicht. Indien men voor de werkkostenregeling kiest is het belangrijk om er zorg voor te dragen dat bij de
inspectie voor de NEN 4400-1 inzichtelijk is wat er aan vergoedingen verstrekt of vergoed wordt en wat er wel
of niet in de vrije ruimte valt. Het moet voor onze inspecteurs mogelijk zijn om te controleren of alles volgens
wet- en regelgeving gedaan wordt. Voor de regelgeving omtrent de werkkostenregeling verwijzen wij u naar
de site van de belastingdienst.



Jaarcijfers 2011 Register Normering Arbeid

De Stichting Normering Arbeid (SNA) heeft als doel opdrachtgevers te beschermen tegen inleners- en
ketenaansprakelijkheid. Dit in het kader van niet afgedragen loonheffingen en omzetbelasting door
leveranciers en boetes van de Inspectie SZW. Met het SNA-keurmerk laten ondernemingen zien dat ze hun
zaken goed voor elkaar hebben.
Net als voorgaande jaren laat ook in 2011 het Register Normering Arbeid, het register van gecertificeerde
ondernemingen, een aanzienlijke groei zien. Het aantal gecertificeerde onderneming-en is met 275
toegenomen tot 2.665 ondernemingen (stand per 31-12-2011). Ten opzichte van 2010 neemt het
groeipercentage wel af (13,7% - 11,5%).
Stichting Normering Arbeid 2011
Geaccrediteerde inspectie-instellingen
Totaal aantal inspecteurs
Totaal aantal uitgevoerde inspecties 2011
Gemiddeld aantal inspecties per maand
Totaal aantal gecertificeerde ondernemingen
(stand 31-12-2011)
Totaal aantal uitgeschreven ondernemingen sinds
start register (stand 31-12-2011)

7
60
5.395
450
2.665
1.137

De groei van het aantal aanmeldingen in 2011 voor het SNA-keurmerk maakt duidelijk dat ondernemers de
toegevoegde waarde van het SNA-keurmerk meer en meer inzien. De door de overheid aangekondigde maatregelen
om de malafiditeit in de sector hard aan te pakken speelt daarbij ongetwijfeld een rol. Met name in de laatste paar
maanden van 2011 is de groei duidelijk zichtbaar geworden.
Aantal aangemelde ondernemingen voor SNA-keurmerk 2007 – 2011
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Versterking handhaving
Een keurmerk kan niet zonder een strakke controle op de naleving van de norm. In 2011 zijn hiervoor bijna 5.400
inspecties uitgevoerd. Ondernemingen waarbij één of meer major afwijking-en zijn geconstateerd worden direct
geschorst / uitgeschreven. In 2011 zijn 336 ondernemingen uitgeschreven.
Aantal doorgehaalde (uitgeschreven) ondernemingen 2007 - 2011
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