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 Weet u hoe het zit?
Bent u een werkgever of werknemer die meer wil weten over sociale wetgeving en de
regels die voor u persoonlijk gelden? Weet hoe het zit helpt u verder.
Ga naar de website www.weethoehetzit.nl. De onderwerpen die u kunt vinden zijn o.a.:
- welke documenten heeft u nodig voor uw personeelsdossiers.
- identiteit vaststellen
- de Waadi
- mijn plicht als werkgever
Weet hoe het zit is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
in samenwerking met UWV, SVB en Gemeenten.

 Wijziging SAP I002 NEN4400 SNA Schema
Per 5 november 2015 in het nieuwe Specifiek Accreditatie Protocol versie 5 d.d. 5-11-2015
voor inspecties op basis van de NEN4400 volgens het SNA Handboek Normen van kracht.
Het betreft enkele technische wijzigingen betreffende het benoemen van de
NEN4400-2:2014 en het verwijderen van de overgangsregeling.

 Aanpassing Wml 1 januari 2016
Zoals ieder half jaar heeft het Ministerie van SZW de aanpassingen Wml gepubliceerd.
Hier is de Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 oktober
2015, nr. 2015-0000277569, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari
2016 te downloaden.
Wettelijk minimumjeugdlonen per 1 januari 2016
Leeftijd
22 jaar
21 jaar
20 jaar
19 jaar
18 jaar
17 jaar
16 jaar
15 jaar
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Staffelingspercentage
85%
72,5%
61,5%
52,5%
45,5%
39,5%
34,5%
30%

Per maand
€ 1.295,90
€ 1.105,35
€ 937,65
€ 800,40
€ 693,70
€ 602,20
€ 526,00
€ 457,40
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Per week
€ 299,05
€ 255,10
€ 216,40
€ 184,70
€ 160,10
€ 139,00
€ 121,40
€ 105,55

Per dag
€ 59,81
€ 51,02
€ 43,28
€ 36,94
€ 32,02
€ 27,80
€ 24,28
€ 21,11
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Van VOC naar NVCi

Afgelopen 17 november 2015 is het VOC verder onder de naam NVCi! 30 jaar geleden is NVCi
opgericht als VOC, Vereniging Overleg Certificatie-instellingen. De afgelopen 30 jaar heeft NVCi
zich ontwikkeld tot een actieve vereniging en volwaardig gesprekspartner voor overheden,
koepelorganisaties en de Raad voor Accreditatie (RvA). Door deze groei en ontwikkelingen werd
het tijd voor een nieuwe naam die past bij de huidige activiteiten en speerpunten van de vereniging.
Per 17 november 2015 is de nieuwe naam gelanceerd tijdens de Algemene Ledenvergadering.
NVCi heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld van een overlegplatform naar een actieve,
volwassen branchevereniging. De leden van NVCi conformeren zich aan de gedragscode en
diverse verenigingscommissies houden zich actief bezig met zowel technische als beleidsmatige
aspecten van certificatie. Ook nemen leden nemen namens NVCi deel aan diverse overlegorganen
zoals het Centraal College van Deskundigen, de gebruikersraad en het adviespanel van de RvA.
Door deze groei en ontwikkelingen werd het tijd voor een nieuwe naam die past bij de huidige
activiteiten en speerpunten van de vereniging. Met de introductie van de nieuwe naam en het logo
is ook de huisstijl aangepakt en de website opgefrist.
- Over NVCi
NVCi (Nederlandse Vereniging Certificatie-instellingen) (voorheen VOC), is de brancheorganisatie
voor certificatie- en inspectie instellingen. Leden van NVCi kunnen actief zijn in een grote
verscheidenheid aan werkvelden, zoals de bouw, energie, chemie, maakindustrie, publieke- en
commerciële dienstverlening, voeding, milieu, gezondheid, transport en logistiek. NVCi streeft
ernaar de dienstverlening binnen de branche continue te verbeteren. Dat doen we door de positie
van onze leden als collectief te verbeteren en hen te informeren en faciliteren op het gebied van
actuele en relevante thema's.

www.twitter.com/CiSafex
#CiSafex
www.facebook.com/safex.certificatie
www.safexci.nl
info@safexci.nl
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