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Vrijwaring voor inlenersaansprakelijkheid vanaf 1 juli bij uitzendondernemingen met het SNA keurmerk.

Het ministerie van Financiën, vertegenwoordigers van de uitzendbranche, SNA en diverse andere partijen zoals FNV en VNONCW hebben overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder inleners van uitzendkrachten gevrijwaard worden van
hun inlenersaanprakelijkheid.
Deze maatregel wordt vanaf 1 juli 2012 ingevoerd en stelt de markt nog beter in staat om zeker en betrouwbaar zaken met elkaar
te kunnen doen. Hiermee wordt het belang van het SNA-keurmerk nogmaals onderschept.
Met de vrijwaring kan een inlener van uitzendkrachten niet meer aansprakelijk worden gesteld voor betaling van achterstallige
loonheffingen en omzetbelasting, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
De uitzendonderneming moet in het bezit zijn van het SNA-keurmerk;
De inlener dient 25% van de factuur (inclusief BTW) op de G-rekening van de uitzendonderneming te storten¹). Bij verlegging
van de omzetbelasting is dit 20%;
De administratie van de inlener is zodanig ingericht dat daaruit de gegevens met betrekking tot de overeenkomst, de omvang
van de aansprakleijkheid (manurenadministratie) en de betalingen direct kunnen worden teruggevonden;
De inlener moet de identiteit van de ingeleende werknemer kunnen aantonen en, indien van toepassing, kunnen aantonen dat
de werknemer over een geldige verblijfs- of tewerkstellingvergunning beschikt.
¹) Voor uitzendondernemingen die beursgenoteerd zijn in een OESO-land kan een alternatieve regeling gelden voor het storten op
de G-rekening.
De regeling gaat in per 1 juli 2012. Vóór 1 juli 2012 geldt dat uitzendondernemingen vrijwaring kunnen krijgen tot het bedrag van
de stortingen op de G-rekening. Als de periode van inlening zowel onder de oude als de nieuwe regeling valt, geldt de volgende
overgangsregeling.
Stortingen op de G-rekening die na 1 juli 2012 worden gedaan en die zien op inlening vóór 1 juli 2012 (en dus gerelateerd moeten
worden aan termijnen verschuldigde loonheffing en/of omzetbelasting vóór 1 juli 2012) volgen de oude regeling (vrijwaring tot het
bedrag van de storting). Voor de stortingen gedaan na 1 juli 2012 die betrekking hebben op de inlening vanaf 1 juli 2012 geldt het
nieuwe regime.
De exacte voorwaarden waaronder vrijwaring (disculpatie) wordt verleend, zijn opgenomen in een wijziging van de Leidraad
Invordering 2008. Deze wijziging wordt nog gepubliceerd op http://www.rijksoverheid.nl



Registratieplicht en informatie-uitwisseling

Door de per 1 juli 2012 in werkingtredende wijzigingen in de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediars (WAADI), krijgen de
betrokken instanties meer slagkracht om de malafiditeit in de uitzendbranche te bestrijden. Voor de SNA betekend dit dat de
Belastingdienst en Inspectie SZW informatie gaan verstrekken over opgelegde boetes.
Met deze gegevens worden door de SNA gerichte inspecties uitgezet om te beoordelen of de betreffende onderneming nog steeds
aan de strikte eisen van het keurmerk voldoet. Indien dit niet meer het geval is zal dit leiden tot intrekking van het SNA-keurmerk
en verwijdering uit het register.
Met de registratieplicht krijgen alle ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen die plicht opgelegd om zich als zodanig te
registreren bij de Kamer van Koophandel. Samen met de vrijwillige certificering via SNA kunnen de handhavende instanties het kaf
van het koren scheiden en daarmee de malafiditeit beter en gerichter bestrijden. Indien de ondernemer kiest om zonder registratie
bij de Kamer van Koophandel mensen ter beschikking te stellen dan lopen de uitzendondernemingen en de inleners het risico op
bestuurlijke boetes die op kunnen lopen tot € 36.000,- per ter beschikking gestelde persoon.
Op kort termijn zal er via het ministerie SZW, de Kamer van Koophandel en SNA meer informatie worden verstrekt over de
registratieplicht.
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Cijfers 1 kwartaal 2012 Register Normering Arbeid.
De Stichting Normering Arbeid 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 SNAkeurmerk laten ondernemingen zien dat ze hun zaken goed voor elkaar hebben.
ste

ste

De groei van het Register Normering Arbeid zet ook in 2012 verder door. In het 1 kwartaal zijn er 65 gecertificeerde
ondernemingen bijgekomen wat de totaalstand per 31 maart 2012 op 2.730 brengt. Inmiddels is dit aantal per 31 mei jl.
doorgestegen naar de 2.799 gecertificeerde ondernemingen.
ste

Stichting Normering Arbeid 1 kwartaal 2012
Totaal aantal uitgevoerde inspecties
Gemiddeld aantal inspecties per maand
Extra inspecties op basis van signalen
Totaal aantal gecertificeerde ondernemingen (stand 31 maart 2012)
Aantal buitenlandse gecertificeerde ondernemingen
Totaal aantal uitgeschreven ondernemingen
Totaal aantal aanmeldingen voor het SNA-keurmerk

1.341
447
18
2.730
71
114
313

ste

De inspectie-instellingen hebben het 1 kwartaal van dit jaar 174 afgeronde initiële inspecties en 1.167 afgeronde reguliere
inspecties uitgevoerd. In totaal 1.341 inspecties. Daarnaast heeft SNA op Basis van signalen uit de markt 18 extra inspecties laten
uitvoeren. Al deze inspecties samen hebben geleid tot de constatering dat in het eerste kwartaal 114 gecertificeerde
ondernemingen niet langer voldeden aan de norm. De ondernemingen zijn derhalve uitgeschreven uit het register.
ste

Het aantal aanmeldingen in het 1 kwartaal van 2012 voor het SNA-keurmerk laat een aanzienlijke groei zien en 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, evenals de vrijwaring spelen daarbij ongetwijfeld een rol.

Aanpassing Norm
De inspecties voor het SNA-keurmerk worden uitgevoerd op basis van NEN 4400-1:2010 (Nederlandse ondernemingen) of NEN
4400-2:2008 (buitenlandse ondernemingen) en de van kracht zijnde aanpassingsrapporten. In de afgelopen periode zijn weer
verschillende aanpassingsrapporten door het Centraal College van Deskundigen vastgesteld, zoals onder meer:
Naheffingsaanslagen
Een door de Belastingdienst opgelegde naheffingsaanslag loonheffingen en/of omzetbelasting waarvan de betalingstermijn is
verstreken en waarvoor geen uitstel van betaling is verleend, wordt gezien als een risico voor inlenende partijen. De
(geregistreerde) onderneming moet waarborgen dat de verschuldigde loonheffing en omzetbelasting tijdig en volledig worden
voldaan (normbepalingen 4.2.4.1 en 4.2.4.3).
Wanneer de inspectie-instelling vaststelt dat er bij de gecertificeerde onderneming nog steeds sprake is van één of meer
openstaande naheffingsaanslagen waarvan de betalingstermijn is vertreken zonder dat daarvoor uitstel is verleend, wordt een
major non-conformiteit opgelegd, tenzij dit disproportioneel is omdat bijvoorbeeld kruisposten, misverstanden of een
verwaarloosbaar bedrag aan openstaande naheffingsaanslagen deze conclusie niet rechtvaarden. Desgewenst is de onderneming
verplicht informatie over opgelegde naheffingsaanslagen te verstrekken aan de inspectie-instelling.

In- en doorlenen van niet gecertificeerde ondernemingen
In de NEN 4400-1 eis 4.2.5.2 is bepaald dat een gecertificeerde inlenende onderneming maximaal 5% van haar eigen omzet over
de 12 voorafgaande maanden niet mag inlenen van een niet-gecertificeerde onderneming. Leent de gecertificeerde onderneming
van meerdere niet-gecertificeerde ondernemingen in dan mag het totaal aan ingeleende arbeid niet meer bedragen dan 50% van
haar eigen omset over de 12 voorafgaande maanden. Daarnaast geldt de eis dat bij inlenen van meer dan 2,5% van de eigen
omzet 55% van het factuurbedrag op de G-rekening van de uitlener moet worden gestort (40% bij verlegging van de
omzetbelasting).
In de nieuwe normbepaling is het percentage van 50% van haar eigen omzet verlaagd naar 25%. Daarnaast geldt altijd de eis dat
ten minste 55% van het factuurbedrag inclusief BTW op de G-rekening van de uitlener of de (onder)aannemer wordt gestort (40%
bij verlegging omzetbelasting).

Hanteren van de G-rekening
De normbepaling 4.2.5.5 is wat verduidelijkt:
“indien gelden op de eigen G-rekening zijn gestort, moet de ondernemer waarborgen dat de G-rekening wordt gebruikt conform
wet- en regelgevining en conform de G-rekeningovereenkomst.
Voor de precieze teksten van de aanpassingen verwijzen wj naar het handboek Normen. Het handboek is te downloaden op de
website www.normeringarbeid.nl.

SNA zet in op uitbreiding norm met CAO- elementen
Zoals al eerder aangekondigd wordt er momenteel binnen SNA bekeken hoe de norm kan worden uitgebreid met verschillende
CAO- elementen. De sociale partners binnen de uitzendsector heben hiertoe een voorstel ingediend. In de komende periode zal het
voorstel binnen het Centraal College van Deskundigen van SNA nader worden geconcretiseerd. Wij zullen u hierover zo spoedig
mogelijk uitgebreid informeren.
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