Safex
S
Ce
ertificatie
e Instelliing
Numm
mer 2 februa
ari 2015

Niieuwsbrrief:
In dit nummer:



gnummer
G- rekening
Start pilot C
C2 nieuwe normelemen
n
nten
Sector vlee
es
VAR 2014 b
blijf geldig in 2015 met
overgangsregeling
g kostprijsellement 2015
5
Toelichting
ABU.




Safex Certificatie Ins
stelling
Nijverheidsttraat 17
2984 AH Ridd
derkerk
Tel: 0180-46
6.10.40
Fax: 0180-46
6.22.29
info
o@safexcertificatie.nl
ww
ww.safexcertificatie.nl



G-rekeningnumm
mer
De Belasttingdienst heeft onlangs bes
sloten de G-re
ekeningen te continueren
c
en
n toekomstbesstendig te mak
ken. Daaroverr is met
de banken
n overeenstem
mming bereikt. Het depotste
elsel gaat niet door.
De continu
uering van de G-rekeningen
n betekent datt de huidige werkwijze
w
omtrent vrijwaring voor het bedrrijfsleven doorr storting
op de G-re
ekening ongew
wijzigd blijft. Ook
O de doelgro
oepen blijven ongewijzigd. Het wetsvoorsstel dat voorza
ag in een verp
plichte
G-rekenin
ng voor niet-ge
ecertificeerde uitzendondern
nemingen tree
edt voorlopig niet
n in werkingg en de mogelijke uitbreiding
g voor
ZZP’ers o
om een G-reke
ening te opene
en wordt niet vverder verkend
d. De bestaan
nde WKA-depoots bij de Bela
astingdienst wa
aarop
rechtstree
eks kan worde
en gestort word
den opgeheve
en en het G-re
ekeningenstels
sel wordt toeko
komstbestendig gemaakt.
en met de onttwikkeling van
n de Depotserv
vice hangt sam
men met de uiitgangspunten
n uit de brede Agenda
Het besluiit om te stoppe
van staatsssecretaris Wiiebes waarin is opgenomen
n dat de Belasttingdienst zov
veel mogelijk teeruggaat naarr zijn kerntake
en. De
ontwikkeling van processsen en systemen voor de D
Depotservice startte naar aa
anleiding van een wetsvoorrstel om het GG
rekeninge
enstelsel te vervangen door een depotste lsel. In maart 2014 besloten
n de Belastinggdienst, de Betaalvereniging
g en de
banken to
ot een gezame
enlijke heroriën
ntatie mede va
anwege opgelopen vertraging.
uering van de G-rekening heeft
h
geen invlloed op het SN
NA Schema.
De continu



Start Pilot C2 Nie
euwe norm
melemente
en sector Vlees
anden maart en
e april 2015 zal
z er een pilott worden geho
ouden voor de
e voorgesteldee nieuwe Cao normonderdelen voor
In de maa
de Vleesssector. Ondern
nemingen die reeds opgeno
omen zijn in he
et register NEN
N4400+ Vleesssector zijn inm
middels benad
derd
over het d
doel van de pillot. Daarnaastt zal Safex Ce
ertificatie Instelling in het kad
der van haar eeigen validatie
e verantwoordelijkheid
in de perio
ode maart / ap
pril 2015 aan de
d te inspecte
eren ondernem
mingen vragen
n of zij eventueeel werkzaam zijn in de vlee
essector
(stroomscchema) en zo ja
j om welk pe
ercentage het g
gaat. Aan de hand hiervan kan eventueeel de vragenlijs
st C2 worden
doorgenom
men. Tijdens de pilotfase he
eeft een even tuele beoorde
eling op C2 geen gevolgen. De C2 onderd
delen vallen fo
ormeel
op dit mom
ment niet onde
er het SNA Sc
chema.
In de brieff van Stichting
g Normering Arbeid
A
d.d. 19 ffebruari 2015 staat vermeld
d wat de doelsstellingen zijn en
e voor welke
e sector
de pilot ge
eldend is.



VAR 20
014 blijft geldig
g
in 2015 met d
de overgan
ngsregelin
ng.
Er ligt een
n wetsvoorstel bij de Tweede Kamer voorr het veranderren van de VAR in de BGL. Het is nog onduidelijk of de
eze wet
in werking
g gaat treden.
Indien u zzaken doet me
et ZZP'ers, hee
eft u in 2015 te
en aanzien va
an VAR-verkla
aringen te makken met de overgangsregeliing.
Dan mag u uw VAR voo
or 2014 ook in
n 2015 blijven gebruiken totdat de eventuele nieuwe weet- en regelge
eving ingaat.
e VAR voor 20
015 aan te vra
agen. Deze reg
geling geldt vooor alle geldige VAR's die u voor
U hoeft in dat geval duss geen nieuwe
2014 hebtt.
Gaat u in 2015 werken onder andere omstandighe
eden of voorwa
aarden? Of ga
aat u andere w
werkzaamhede
en uitvoeren dan
d uw
huidige we
erkzaamheden? Of hebt u nog
n geen VAR
R, maar hebt u er wel een nodig? Dan vraaagt u hiervoo
or een nieuwe VAR
voor 2015
5 aan. De VAR
R blijft geldig to
otdat eventuee
el de nieuwe wetw en regelg
geving ingaat.



Toelich
hting kostprijseleme
ent 2015 A
ABU.
Klik hier vvoor een overzzicht met de pe
ercentages vo
oor de verlonin
ng van 2015 van
v de ABU
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