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Doorlichting van het inspectieproces

Omdat de betrouwbaarheid van het SNA-keurmerk voor een groot deel afhankelijk is van de kwaliteit van de inspecties, heeft SNA
het inspectieproces door het onderzoeksbureau Berenschot laten doorlichten. Op basis van de aanbevelingen die volgde uit het
onderzoek is de SNA met de inspectie-instellingen tot aanvullende afspraken gekomen. De afspraken hebben onder meer
betrekking op de competenties van de inspecteurs, het aanleveren van de integrale inspectierapporten aan de SNA door de
inspectie- instellingen en andere kwaliteitsborgingsafspraken. Deze aanvullende afspraken zijn onder andere opgenomen in het
nieuwe Reglement Inspectie-instellingen.
Het nieuwe Regelement Inspectie-instellingen treft u aan op de SNA-website.

Wijziging Reglement Registratie
Op 10 oktober 2012 ie er een nieuwe versie van het Reglement Registratie door het bestuur van SNA vastgesteld.
De belangrijkste wijzigingen hebben onder meer betrekking op ondernemingen die overstappen naar een andere inspectieinstelling. Het overstappen naar een inspectie-instelling is niet mogelijk als er een geschil is en de bezwaarprocedure bij de
oorspronkelijke inspectie-instelling nog niet is afgehandeld (artikel 8). Tevens is nadrukkelijk vastgelegd dat een onderneming die
wenst over te stappen naar een andere inspectie-instelling zich opnieuw moet aanmelden bij de SNA 9artikel 9 lid 2).
Daarnaast is de maximale termijn gedurende welke een onderneming eenmalig kan zijn opgenomen in het “overzicht aangemelde
ondernemingen” teruggebracht van 6 naar 3 maanden (artikel 12).
Toevoeging is (artikel 9. lid 14). De onderneming wordt geacht zich te houden aan de geldende gelijke behandelingswetgeving. De
onderneming moet hiervoor waarborgen dat er een beleid (of maatregelen) is vastgesteld, ingevoerd en wordt onderhouden ter
voorkoming van discriminatie.
Het nieuwe Regelement Inspectie-instellingen treft u aan op de SNA-website.



Register in cijfers

Het register heeft in 2012 een goede ontwikkeling doorgemaakt. Het aantal gecertificeerde ondernemingen is wederom verder
gestegen. Het aantal gecertificeerde bedrijven bedraagt per 1 december 2012 3.050. Daarnaast laten ook de aanmeldingen een
meer dan forse stijging zien. Per 1 december 2012 hadden 1.092 ondernemingen zich aangemeld. De stijging van het aantal
aanmeldingen wordt deels veroorzaakt door een toestroom van de schoonmaakbedrijven (leden van de Ondernemersorganisatie
Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten, OSB). OSB hanteert vanaf 1 januari 2013 namelijk ook het SNA-keurmerk. Daarnaast heeft
naar verwachting ook de registratieplicht, de fiscale vrijwaring en de discussies over aanpak van de malafiditeit een positief effect
op het aantal aanmeldingen. Meer en meer opdrachtgevers kiezen er voor gebruik te gaan maken van de gecertificeerde
ondernemingen.

Grafiek: gecertificeerde ondernemingen
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Grafiek: Aangemelde ondernemingen

Naar verwachting zal SNA in 2012 circa 6.000 inspecties uitvoeren. In de eerste 11 maanden van 2012 heeft dit
geleid tot het intrekken van het keurmerk bij 344 ondernemingen.

Grafiek: Ontwikkeling doorgehaalde ondernemingen
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 Jaarbijdrage SNA 2013
De jaarbijdrage voor het SNA-keurmerk is twee jaar ongewijzigd gebleven. Door extra werkzaamheden en
kosten waarmee SNA wordt geconfronteerd, is SNA verplicht de jaarbijdrage voor 2013 met 4,5% te
verhogen toto € 230,- per jaar (excl. BTW).

Safex Certificatie Instelling
Nijverheidstraat 17
2984 AH Ridderkerk
Tel:
0180-461040
Fax:
0180-462229
info@safexcertificatie.nl
www.safexcertificatie.nl
Nieuwsbrief Safex Certificatie Instelling

Nummer 2

februari 2013

