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Wet aanpak schijnconstructies: uitleg over verplichtingen inzake de WML

Vanaf 1 januari 2016 worden de bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die van invloed zijn op de
specificatie van de loonstrook en de betaling van het wettelijk minimumloon van kracht.
Ter informatie heeft de Rijksoverheid een notitie gepubliceerd waarin meer duidelijkheid wordt gegeven over een aantal
vragen die in de praktijk kunnen voorkomen.
Download hier de notitie Wat aanpak schijnconstructie.
Bron: Rijksoverheid



Algemeenverbindendverklaring cao voor uitzendkrachten eindigt op 17
september 2015.

Op 17 september is de cao voor Uitzendkrachten niet meer algemeen verbindend verklaard. De cao zelf kent een looptijd
Tot en met 4 november 2017 en loopt derhalve gewoon door. Algemeenverbindendverklaring van arbeidsvoorwaarden- cao’s
kan maximaal voor 2 jaar worden verleend. De ABU heeft met bonden afgesproken dat een nieuw avv-verzoek zal worden
ingediend. Het is echter niet te vermijden dat er een avv-loze periode komt.
- ABU-Leden
Rechtspersonen die aangesloten zijn bij de ABU kunnen gewoon gebruikt blijven maken van de ABU-cao, omdat zij op basis
van het lidmaatschap aan de cao zijn gebonden.
- Ongebonden ondernemingen
Voor rechtspersonen die niet zijn aangesloten bij de ABU (let op: dat kan dus ook een onderneming binnen uw concern zijn)
heeft het afgelopen van de avv per 17 september wel consequenties. In beginsel heeft een algemeenverbindendverklaring
geen nawerking, maar wanneer er voor is gekozen om de cao in de individuele arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht
van toepassing te verklaren, zullen de verplichtingen uit de cao nagekomen moet worden. Dit geldt alleen voor die bepalingen
die zich naar hun aard lenen voor het opnemen in de arbeidsovereenkomst. Cao-bepalingen die afwijken van zogenaamd
driekwart dwingend recht, mogen niet meer worden gevolgd. In een apart document (gevolgen avv-loze periode) is op een rij
gezet welke bepalingen dit betreft.
Download hier de factsheet gevolgen avv-loze periode.



4.000 ondernemingen in te Register Normering Arbeid

Vandaag is de mijlpaal van 4.000 gecertificeerde ondernemingen doorbroken. Het aantal ondernemingen in het Register
Normering Arbeid groeit gestaag door. Dit betekent dat steeds meer uitzendondernemingen laten zien dat zij hun zaken goed
voor elkaar hebben. Zo weten opdrachtgevers en inleners van arbeid dat zij met een bonafide partij zaken doen.
Geen inflatie
Ondanks de groei van het aantal ondernemingen met het SNA-keurmerk, is van inflatie geen sprake. De afgelopen jaren heeft
SNA ingezet op versteviging van de norm en de kwaliteit van de inspecties, zodat alleen ondernemingen die registerwaardig
zijn, staan ingeschreven. Met deze vorm van zelfregulering is de SNA een solide en sterke partner om samen met de overheid
de malafiditeit in de uitzendbranche te bestrijden.
Ondernemingen in het Register Normering Arbeid worden twee keer per jaar geïnspecteerd door een geaccrediteerde
inspectie-instelling. Dit is bepaald geen sinecure. Ondernemingen die zich laten inspecteren voor het SNA-keurmerk
onderscheiden zich hiermee van ondernemingen die dit niet laten doen.
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TX-Keur voor Taxi ondernemingen

Veiligheid en kwaliteit tijdens vervoer
De taxiondernemer kan aantonen dat veiligheid en kwaliteit goed op orde is. Met het TX-Keur is de
Taxi onderneming trots op het officiële landelijke kwaliteitskeurmerk voor het taxivervoer. Het Taxi
e
keurmerk draagt uit dat er vakkundige chauffeurs en comfortabel taxivervoer voor de klant op de 1
plaats staan. De klant is verzekerd van kwaliteit en veiligheid. De taxi onderneming onderscheidt zich
met dit TX-Keur certificaat van de niet TX-keur concurrenten.
Safex inspectie
Safex inspectie heeft ruime ervaring in het inspecteren en auditeren met de vereiste processen en
deskundigheid.
De inspecteurs van Safex inspectie zijn goed op de hoogte van alle specifieke gestelde eisen die door
de verschillende partijen worden gesteld en kunnen u altijd informeren over deze nieuwe
ontwikkelingen en normeisen. Wat kan Safex inspectie u bieden, een persoonlijke aanpak, contact met
één vast aanspreekpunt en uitstekende dienstverlening.
Voordelen: denk hierbij aan Hotels, Schiphol en aan de aanbestedingen van diverse gemeenten en
overheden. Deze kunnen als eis worden gesteld. Herkenning naar uw klant d.m.v. de blauwe sticker
op het taxi voertuig.
Inspectie
Jaarlijks vindt er een inspectie plaats en kunnen er onaangekondigde beoordelingen worden
uitgevoerd. Dit gebeurt meestal door een mystry- quest.
Klik hier voor meer informatie over TX-keur.
Klik hier voor het downloaden van de meest actuele regelingen.
Voorwaarden
Indien de taxionderneming interesse heeft in het behalen van het TX-Keur, dient deze contact met ons
op te nemen. Voorwaarde om deel te nemen aan het TX-Keur inspectieschema is, dat de
taxionderneming of haar rechtsvoorganger direct voorafgaand aan de aanvraag minimaal 1 jaar actief
een taxionderneming voert of heeft gevoerd.
Uw aanvraag
Middels ons offerte aanvraag document en een recente kopie van de Kamer van Koophandel brengen
wij vervolgens binnen 1 werkdag een offerte aan u uit. U dient om het TX- Keur te behalen ook een
vergoeding aan Stichting TX-Keur te betalen.
Na ondertekening en retournering van de offerte worden bij ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport)
de historische gegevens van de taxionderneming (of haar rechtsvoorganger) opgevraagd en
beoordeeld. Indien er een positieve beoordeling heeft plaatsgevonden wordt de taxionderneming op de
hoogte gesteld en kan er een inspectie-afspraak gemaakt worden. Deze afspraak vindt plaats op het
bedrijf zelf.
De kosten voor de keuring kunt u opvragen bij:Mevr. S. Kremers: Email; skremers@safexci.nl
Indien er na afloop van de inspectie geen tekortkomingen zijn geconstateerd, zal binnen 5 werkdagen
na inspectie het TX- Keur certificaat worden opgestuurd. Alle relevante gegevens zullen vervolgens
worden gemeld aan de Stichting TX-Keur. Na vermelding op hun website heeft het bedrijf officieel de
status van houder TX-Keur. Indien er tijdens de inspectie tekortkomingen worden geconstateerd, heeft
het bedrijf 4 weken de tijd om deze op te lossen. Indien de tekortkomingen binnen de gestelde termijn
als voldoende zijn beoordeeld, wordt alsnog het TX- Keur certificaat toegekend.
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