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SNA Monitor 2015

Het aantal ondernemingen in het Register Normering Arbeid is in 2015 met ruim 7% gegroeid tot een totaal van ruim
4.000 ondernemingen. Het aantal ondernemingen in het register groeit gestaag door. In de onderstaande figuur is de
ontwikkeling over 2015 grafisch weergeven.
Naast een fors aantal nieuw opgenomen ondernemingen in het register is het certificaat bij 571 ondernemingen in
2015 doorgehaald. Het niet naleven van de norm heeft dus direct consequenties voor bezit van het certificaat.
Klik hier voor een overzicht van de kerncijfers over 2015
Figuur 1: gecertificeerde ondernemingen 2015 (per einde maand)



Wijziging beleid SNA inzake gegevensuitwisseling Inspectie SZW

Vanaf 21 januari 2016 zal naar aanleiding van de evaluatie van gegevensuitwisseling tussen SNA en Inspectie SZW
er een nieuwe uitwisselingsprocedure van kracht zijn. Signalen die SNA ontvangt van Inspectie SZW over
ondernemingen in het register SNA (o.a. naw-gegevens onderneming en aard van overtreding), zullen direct worden
doorgezet naar de inspectie instelling die de betreffende onderneming in de portefeuille heeft.
Het is daarbij aan de inspectie-instelling om met de onderneming in overleg te gaan over de opgelegde boete en te
beoordelen of de onderneming nog terecht over het SNA-keurmerk beschikt. Op deze wijze kunnen signalen sneller
en effectiever worden opgepakt.
De inspectie instelling zal binnen 3 weken na het signaal vanuit SNA een terugkoppeling geven aan SNA. De
terugkoppeling zal plaats op basis van een vragenlijst, de vragen zijn algemeen en betreft geen persoonlijke
informatie. Op basis van het besluit WAADI d.d. 16 april 2015 verwerkt Safex Inspectie Instelling Inspectie die
gegevens die zijn verstrekt door de onderneming aan haar.
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Aanpassing Scope van acceptatie / Invoering SNA Handboek Normen versie 16.01

De Raad voor Accreditatie heeft op 27 janauri 2016 de gewijzigde Scope van acceptatie gepubliceerd (deel 2 van de
PDF) onder code S 578. De scope is geldig van 26 januari 2016 tot 01 juli 2018 met ingangsdatum 1 februari 2016.
Door het formeel verlenen van toestemming zullen vanaf 1 februari 2016 inspectie plaatsvinden op van het SNA
Schema (NEN4400-1:2010 & SNA Handboek Normen versie 16.01) Het SNA Handboek Normen versie 16.01 is
inmiddels formeel gepubliceerd op de website van SNA, derhalve heeft het SNA Handboek Normen versie 16.01 een
officiële status.
De wijzigingen hebben betrekking op:
- Aanpassingsrapport 2015-136 Nieuw normelement 4.2.3.1.9 : major non-conformiteit, pagina 60 bestand
- Aanpassingsrapport 2015-139 Nieuwe risico analyse, pagina 62 van het bestand
- Aanpassingsrapport 2015-146 Opwaardering van normelement 4.3.1 van een minor naar een minor herstel 3
maanden, pagina 66 van het bestand
- Aanpassingsrapport 2015-148 Tekstuele aanpassing van normelement 4.2.3.1.7, pagina 67 van het bestand
- Interpretatierapport 2015-142 met betrekking tot normelement 4.2.3.1.2, pagina 82 van het bestand
- Interpretatierapport 2015-147 met betrekking tot normelement 4.2.3.1.13, pagina 87 van het bestand
Per 1 februari 2016 vervalt SNA Handboek Normen versie 15.03. Alle inspecties worden derhalve vanaf 1 februari
2016 op basis van de nieuwe versie 16.01 uitgevoerd. Er is geen sprake van een overgangsregeling.



Publicatie Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Op 11 februari 2016 is de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) van 3 februari 2016 formeel
gepubliceerd in de Staatscouran (Stb-2016-45) De Wet treeds op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in
werking. De verwachting is dat dit 1 mei 2016 zal zijn. In deze wet wordt de verklaring arbeidsrelatie (VAR)
afgeschaft. Het vervallen van de systematiek VAR per 1 mei 2016 via de DBA en de bijhorende vrijwarende werking
van de VAR wuo en de VAR dga leidt tot andere risico's voor de SNA Schema te toetsen ondernemingen en diens
opdrachtgevers.
Er geldt een implementatietermijn tot 1 mei 2017, waarin terughoudend zal worden gehandhaafd door de
Belastingdienst. Naar alle waarschijnlijkheid zal het SNA Schema de verplichting gaan opleggen dat er gebruik
gemaakt moet gaan worden van een door de Belastingdienst positief beoordeelde overeenkomst. De verwachting is
dat er binnen afzienbare tijd een besluit door het CCvD van SNA genomen zal worden hoe de Wet Deregulering
beoordeling arbeidsrelaties geïmplementeerd zal worden binnen het SNA Schema.
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