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Negen extra cao-bepalingen voor het SNA-keurmerk

De Stichting Normering Arbeid (SNA) heeft besloten met ingang van 1 juli 2014 negen essentiële cao-bepalingen aan het SNAkeurmerk toe te voegen. Het aantal punten waarop gecontroleerd moet worden, neemt hierdoor toe.

- Formulier toepasselijke cao, pensioenregeling en sociaal fonds
Inmiddels hebben alle bij de SNA geregistreerde ondernemingen NEN 4400-1 het Formulier toepasselijke cao,
pensioenregeling en sociaal fonds ontvangen van de SNA en de geregistreerde ondernemingen bij Safex Certificatie Instelling
van Safex Certificatie Instelling, met het verzoek dit volledig in te vullen en vóór de eerstvolgende (volledige of verkorte)
inspectie na 1 juli 2014 aan de inspecterende instelling te retourneren. Als uw eerstvolgende inspectie na 1 juli al bekend is, is
het verstandig even te checken of het formulier al is ingevuld en verstuurd. Na deze eerstvolgende inspectie worden de caoelementen alleen nog bij een volledige inspectie gecontroleerd.

- Inspectie
De uitbreiding van de NEN 4400-1 inspectie met deze cao-elementen maakt dat het uitvoeren van een inspectie meer tijd kost.
De volledige inspectie kan dan ook niet meer in één dag - of bij kleinere ondernemingen in een halve dag - worden afgerond.
Wij vragen u dan ook de inspectie goed voor te bereiden. Het is van belang dat het genoemde zie (checklist) aanwezig en in
kopie voorhanden is tijdens de inspectie. Tevens verzoeken wij z.s.m. uiterlijk 10 dagen voor de geplande inspectie het
formulier toepasselijke cao, pensioenregeling en sociaal fonds aan ons toe te zenden.



Factsheet normale arbeidsduur

De normale arbeidsduur is niet altijd eenduidig af te leiden uit de van toepassing zijnde cao en kan derhalve discussie
oproepen. Voor de inspecties voor het SNA-keurmerk wordt daarom het schema uit de Factsheet normale arbeidsduur als
uitgangspunt genomen. Op het moment dat een inspecteur eenduidig kan vaststellen welke cao van toepassing is op een
werknemer, wordt de arbeidsduur uit dit schema als uitgangspunt gebruikt voor de bepaling van het van toepassing zijnde
wettelijke minimum bruto uurloon.
Klik hier voor de Factsheet.



Interpretatie en aanpassingsdocumenten NEN44001-1:2010

Vanaf 1 juli 2014 zal er getoetst worden op basis van nieuwe normelementen, tevens zal er gebruik gemaakt gaan worden van
het formulier “Toepasselijke cao, pensioenregeling en sociaal fonds” welke te hier te downloaden is. Daar enkele onderwerpen,
waaronder punt 3 tot en met 7 van de Notitie Inspectieproces na 1 juli 2014 en werkingssfeeronderzoek, accreditatie
technische raakvlakken heeft met betrekking tot het SNA-schema en SNA-Methodiek wordt dit document samen met het
document “stroomschema vermoeden uitzend cao van toepassing triggers werkingssfeer” hierbij uitdrukkelijk onder de
aandacht gebracht.
Per 1 juli 2014 zal de aanpassing van het SNA-Keurmerk met een Deel C en Deel C.1 in werking treden. Deel C en Deel C.1
hebben betrekking op de nieuwe Cao elementen in het SNA-Keurmerk. In de nieuwsbrief van SNA en Safex Certificatie
Insteling vindt u nadere informatie terug over hoe en het waarom de Delen C en C.1 worden ingevoerd. De beoordeling en
frequentie van Deel C en Deel C.1 vinden plaats op basis van aanpassingsrapport 2014-110.
SNA heeft als aankomend schemabeheerder alle inspectie instellingen opdracht gegeven bij de eerstkomende inspecties vanaf
1 juli 2014 (of dit nu een verkorte of volledige is) een beoordeling uit te voeren op Deel C en Deel C.1 van het SNA-Keurmerk.
Accreditatie technisch zullen bestaande geregistreerde ondernemingen niet met terugwerkende kracht beoordeeld worden, de
beoordelingen van resultaten vind plaats vanaf de datum 1 juli 2014.
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Aanpassingsrapport 2014-110 ingaand 1 juli 2014
Invoering 4.3 deel C: Eisen aan sectorspecifieke cao-naleving
4.3.1 Naleving van bedrijfs(tak)cao
De onderneming moet waarborgen dat een procedure is vastgesteld, is ingevoerd en wordt onderhouden om relevante cao-lonen toe te passen
(geldend voor alle ondernemingen)
4.3.2 Deel C.1 Eisen aan ondernemingen die de ABU of NBBU-cao voor Uitzendkrachten toepassen
5.3.1 Naleving van bedrijfs(tak)cao
5.3.2 Eisen aan ondernemingen die de ABU of NBBU-cao voor Uitzendkrachten toepassen (frequentie toepassing)
Aanpassingsrapport 2014-104 ingaande 1 juli 2014
4.2.2.1 Het voeren van een adequate personeelsadministratie
4.2.3.1 Het voeren van een adequate loonadministratie
8.2.1 In afdoende mate voldoen aan de eisen van deze norm
Notitie met uitleg wijzigingen aanp rapport 2014-104
Aanpassingsrapport 2014-108, normelement 4.2.2.2
Per 1 juli 2014 wordt in normelement 4.2.2.2 de term “inlener” gewijzigd in “derde”.
Aanpassingsrapport 2014-107, normelementen 4.2.5.6, 5.2.4 en 8.2
Per 1 juli 2014 vervalt de automatische machtiging belastingdienst met betrekking betalingsgedrag loonbelasting en omzetbelasting. De
onderneming is weer verplicht zelf de verklaring te verstrekken.
Aanpassingsrapport 2014-106 normelement 4.2.2.1
I.v.m. een uitspraak van het College bescherming persoonsgegevens zal per 1 juli 2014 normelement 4.2.2.1 worden aangepast.
Aanpassingsrapport 2014-102 normelementen 4.2.2.1, 4.2..5.1 en 4.2.5.2
I.v.m. een uitspraak van het College Bescherming persoonsgegevens zullen per 1 juli 2014 normelementen 4.2.2.1, 4.2.5.1 en 4.2.5.2 aangepast
worden.
Aanpassingsrapport 2014-111
Aanpassingsrapport 2014-112a
Factsheet arbeidsduur en WML 19 juni 2014
Interpretatierapport 2014-109.pdf



Wijziging SNA Keurmerk ten behoeve van de Inspectie uitgevoerd door Safex Certificatie Instelling

Naar aanleiding van de wijzigingen die er per 1 juli aanstaande aankomen willen wij u over het volgende informeren. In onze Algemene
Voorwaarden en offertes wordt gesproken over de NEN 4400-1/2 (vigerende versie) hier wordt mee bedoeld dat wij controleren op de NEN 44001/2 norm met daarbij de aanpassingen en interpretaties zoals gepubliceerd in het Handboek Normen van de SNA. Om dit samen te vatten in een
wat kortere term wordt er vanaf heden gesproken over het SNA-Keurmerk. Om in het register van het SNA-Keurmerk te komen zal een
onderneming daarmee getoetst worden op: de NEN 4400-1:2010 of NEN 4400-2:2008 (2013) en het handboek Normen gepubliceerd door de SNA
(Stichting Normering Arbeid).
SNA is in overleg met sociale partners tot de conclusie gekomen dat de juiste naleving van de van toepassing zijnde cao van toenemend belang is
geworden. Op dit moment is de naleving van cao-bepalingen echter geen onderdeel van het SNA-keurmerk. SNA gaat daarom per 1 juli 2014 een
aantal essentiële cao-bepalingen aan het keurmerk toevoegen. Op deze manier probeert SNA haar steentje bij te dragen aan de bescherming van
werknemersbelangen in de uitzendbranche. Dit betekent voor uitzendondernemingen met het SNA-keurmerk en ondernemingen die zich hebben
aangemeld voor het keurmerk, dat er vanaf dat moment, mits van toepassing, ook op deze bepalingen geïnspecteerd gaat worden. In een periode
van een jaar worden op deze manier alle gecertificeerde en aangemelde uitzendondernemingen op deze cao-bepalingen gecontroleerd. Voor meer
informatie verwijzen wij u naar de site van de SNA: www.normeringarbeid.nl
Dit heeft tot gevolg dat, indien de controle op deze elementen op uw onderneming van toepassing is, de controle op het SNA-Keurmerk meer tijd in
beslag gaat nemen. Dit heeft daarmee ook tot gevolg dat indien er op deze onderdelen gecontroleerd wordt u na de inspectie nog een
aanvullende factuur ontvangt voor de kosten die dit met zich mee brengt. Wij zijn ons er van bewust dat niet iedere onderneming zit te wachten op
deze controle. Indien u deze controle niet wilt laten plaatsvinden kan het gevolg zijn dat u niet meer in het register van het SNA-Keurmerk wordt
opgenomen.
Gedurende de periode 1 juli 2014 tot en met 1 juli 2015 zullen alle ondernemingen op wie dit van toepassing is een controle op deze onderdelen
gehad hebben. Op basis van eerdere controles kan dan vooraf bepaald worden wat de kosten zijn voor het uitvoeren van een controle op het SNAKeurmerk en kunnen we dit weer als één factuur naar u in rekening brengen.
Verdere informatie is uiteraard ook op onze site www.safexcertificatie.nl terug te vinden.
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