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WAADI Check

Bent u inlener? Check met onderstaande tool of de onderneming waarvan u arbeidskrachten inleent, op de juiste
manier is geregistreerd in het Handelsregister.
Hoe werkt de tool?
- Vul het KvK-nummer in van het bedrijf waarmee u zaken doet.
- Typ de 2 woorden onderaan de pagina over. Dit is om onjuist gebruik van de Waadi-check tegen te gaan. Als u
de woorden niet kunt lezen, druk dan op refresh (bovenste blauwe knop). Hierdoor krijgt u twee nieuwe woorden
die u kunt overtypen.
- Klik op 'Check Waadi status'.


BTW Verhoging per 1 oktober 2012
De regering heeft besloten om de BTW-tarieven te verhogen van 19% naar 21%. Omdat de BTW-tarieven bij wet
zijn geregeld, is Safex Certificatie Instelling net als alle Nederlandse bedrijven verplicht om te voldoen aan deze
verhoging en vanaf 1 oktober 2012 21% BTW af te dragen. Safex Certificatie Instelling communiceerde altijd alle
tarieven exclusief de BTW richting zakelijke klanten, dit tarief zal dan ook niet veranderen. Wat wel verandert, is het
BTW-percentage op het factuur die u van Safex Certificatie Instelling ontvangt.


Top 100 malafide uitzendbureaus wordt hard aangepakt (Nieuwsbericht | 10-09-2012)
De Inspectie SZW en de Belastingdienst pakken vanaf het najaar van 2012 als eerste de honderd uitzendbureaus
aan die het meest over de schreef gaan.
Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kondigde in maart 2012 maatregelen aan om een eind te
maken aan malafide uitzendbureaus. De minister versterkt daartoe de opsporing en handhaving. Ook moeten meer
uitzendbureaus zich certificeren en moet de kwaliteit van het certificaat omhoog. Dit schrijft minister Kamp vandaag in
een brief aan de Tweede Kamer.
Minister Kamp: “De misstanden in de uitzendbranche moeten over zijn. We doen al veel, maar er zijn meer
inspanningen nodig. Ook door de sector zelf. Samen pakken we de bureaus aan die onderbetalen, geen sociale
premies betalen, mensen uitbuiten en daardoor op een oneerlijke manier concurreren.” Bruls (Voorzitter Bestuur
Stichting Normering Arbeid): “De sector voelt de urgentie om de problemen op te lossen: het is slecht voor het imago
van de sector en het verpest de markt voor eerlijke uitzenders.”
De Inspectie SZW heeft sinds maart van dit jaar 232 inspecties bij uitzendbureaus verricht en 17 invallen gedaan. De
afgelopen week heeft de Inspectie SZW nog een inval gedaan bij twee uitzendbureaus en een inlenend bedrijf in Den
Haag en Leeuwarden. Het onderzoek naar deze bedrijven loopt nog. Bij de inlener werd een persoon aangetroffen
die werkte met een vervalst identiteitsdocument. Deze persoon is in vreemdelingenbewaring gesteld. Het
uitzendbureau en de inlener worden hiervoor beboet. Daarnaast zijn er auto‟s in beslag genomen vanwege hoge
openstaande boetes van de Belastingdienst.
Om de handhaving en opsporing te versterken gaat de minister in een register opnemen welke personen al eerder
beboet zijn. Verder versterkt hij de mogelijkheden om de persoon achter een malafide uitzendbureau aansprakelijk te
maken. Dit vergemakkelijkt de opsporing, omdat het moeilijker wordt het bureau failliet te laten verklaren en een
nieuw uitzendbureau op te richten. De sector zelf scherpt de norm aan voor certificering en gaat de controles hierop
intensiveren. Minister Kamp onderzoekt of het mogelijk is om inlenende bedrijven in risicosectoren zoals de bouw,
schoonmaaksector en land- en tuinbouw te verplichten om gebruik te maken van een gecertificeerde onderneming.
De minister ziet op dit moment geen toegevoegde waarde in een vergunningplicht voor uitzendbureaus. De
aangekondigde maatregelen moeten voldoende zijn om samen met de sector de misstanden aan te pakken.
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Aanpak misstanden uitzendbranche door stevige publiek-private samenwerking
Minister Kamp pleit in zijn brief over de aanpak van malafide uitzendondernemingen, die aan de Tweede Kamer is
gezonden, voor versterking van het huidige systeem van zelfregulering.
De minister intensiveert daartoe de opsporing en handhaving en heeft met de Stichting Normering Arbeid (SNA), die
het SNA-keurmerk beheert, afspraken gemaakt over versteviging van het private toezicht.
SNA pakt de handschoen graag op. "De misstanden in de sector zijn slecht voor het imago en verpesten de markt
voor eerlijke uitzenders. We kijken daarbij ook naar ons eigen keurmerk en het onderscheidend karakter van het
certificaat. Versteviging van het keurmerk is noodzakelijk", aldus Hubert Bruls (voorzitter SNA). Daartoe heeft SNA het
inspectieproces door een onafhankelijk bureau laten doorlichten. en gaat op basis daarvan aanvullende eisen
stellen aan de inspectie-instellingen en de inspecteurs. De controles op de naleving van de Wet arbeid vreemdelingen
(Wav) en de Wet minimumloon (Wml) worden geïntensiveerd en er zal een herbezinning plaatsvinden op de gevolgen
die verbonden zijn aan het niet voldoen aan een normeis. Tevens wordt de mogelijkheid onderzocht inspecties uit te
voeren bij opdrachtgevende partijen (waarnemingen ter plekke).
Ook is gestart met gegevensuitwisseling met de Inspectie SZW en de Belastingdienst. Zo zijn van de Inspectie SZW
gegevens ontvangen over opgelegde boetes in het kader van de Wav en Wml. Op haar beurt zal SNA, in het kader
van de registratieplicht, meldingen doorgeven aan genoemde overheidsinstanties. Door de gezamenlijke informatieuitwisseling worden de "ogen en oren" van alle betrokken instanties vergroot. Hierdoor wordt niet alleen het SNA
keurmerk meer onderscheidend, maar worden misstanden efficiënter bestreden.
SNA zal in ieder geval haar steentje bijdragen om de misstanden te bestrijden. Naar verwachting zal SNA in 2012
circa 6.000 inspecties uitvoeren. In de eerste 8 maanden van 2012 heeft dit geleid tot het intrekken van het keurmerk
bij 244 ondernemingen. In het register zijn thans ruim 2.900 gecertificeerde ondernemingen opgenomen.

Strategische samenwerking Safex Certificatie en Bureau Veritas Certification
Safex Certificatie en Bureau Veritas Certification hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De insteek van deze samenwerking is om zowel bestaande als
potentiële opdrachtgevers in ondermeer de schoonmaak- en uitzendbranche optimaal
en sterk praktijkgericht te kunnen bedienen.
Kwaliteit en onafhankelijkheid
Zowel Safex Certificatie als Bureau Veritas Certification zijn van mening dat kwaliteit en onafhankelijkheid hand in
hand samengaan bij het toetsen en certificeren van bedrijven en instellingen. Beide certificatie instellingen vinden
elkaar bovendien in de overtuiging dat een praktijkgerichte „no nonsense‟ benadering centraal moet staan in hun
activiteiten. Daarnaast is het van groot belang om aantoonbare branchespecifieke ervaring te koppelen aan de
dienstverlening.
Ervaring in schoonmaak- en uitzendbranche
Naast jarenlange ervaring opgedaan in tal van sectoren beschikken Safex Certificatie en Bureau Veritas Certification
beiden ook over heel specifieke kennis in de uitzendbranche en de schoonmaaksector.
Door de samenwerking op het gebied van bijvoorbeeld het gecombineerd toetsen en certificeren van het OSB
Keurmerk *, NEN 4400-1, VCU en mogelijke andere aanverwante normen, profiteren opdrachtgevers direct.
Vanuit concrete bedrijfsspecifieke behoefte kunnen opdrachtgevers iedere gewenste combinatie laten uitvoeren en
direct voordeel halen uit de samenwerking tussen Safex Certificatie en Bureau Veritas Certification.
Safex Certificatie en Bureau Veritas Certification zijn door branche-organisatie OSB officieel aangewezen als
uitvoerende instelling voor het OSB Keurmerk en NEN 4400
Méér informatie?
Wilt u meer informatie over de concrete mogelijkheden die Safex Certificatie en Bureau Veritas Certification u kunnen
bieden of wilt u direct een offerte aanvragen voor bijvoorbeeld het OSB Keurmerk, NEN 4400 of VCU?
Neem dan contact met ons op 0180-461040 of stuur ons een e-mail met uw vraag naar info@safexcertificatie.nl.
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