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Wet op de privacy, aanleveren van BSN- en Sofi- nummers SCI/SII.

Conform de Wet op de privacy is het niet meer toegestaan om documenten met BSN-nummers en/of Sofi-nummers
te verstrekken aan derden (SCI/SII). Hierbij is de opdrachtgever dan ook zelf verantwoordelijk om deze documenten
conform de Wet op de privacy aan te leveren. Indien de opdrachtgever wel documenten verstrekt dan wel aanlevert
met BSN-nummers en/of Sofi-nummers aan SCI/SII, is SCI/SII verplicht deze nummers te verwijderen in de
aangeleverde documenten. Indien dit het geval is zal SCI/SII aan opdrachtgever een factuur toe sturen voor het
verwijderen van deze nummers van minimaal € 135,00 excl. BTW.
 Keurmerk ZZP Bemiddeling NBBU
Safex Inspectie Instelling bied per 1 juni 2017 het Keurmerk ZZP Bemiddeling aan haar klanten aan. Het keurmerk is
bestemd voor de bemiddelaar die zich wil aansluiten bij de brancheorganisatie NBBU. De voor dit keurmerk
gecertificeerde onderneming wordt opgenomen in het NBBU-register voor zzp-bemiddelaars.
Bemiddeling: hoe zat dat ook alweer?
Bij bemiddeling gaat de zzp’er de overeenkomst van opdracht of aanneming van werk aan met de opdrachtgever.
De zelfstandige verplicht zich tot de opdrachtgever tot het verrichten van de werkzaamheden die leiden tot een
bepaald resultaat. De opdrachtgever verplicht zich de zelfstandige hiervoor te betalen.
In zijn rol van bemiddelaar brengt de zzp-intermediair de juiste partijen bij elkaar.
Daarnaast kan hij partijen adviseren over hoe zij hun arbeidsrelatie op een juiste manier inrichten.
De bemiddelaar kan ook administratieve zaken faciliteren door bijvoorbeeld de facturatie en bijbehorend
debiteurenbeheer van de zelfstandige te verzorgen of een regelmatige uitbetaling conform de afgesproken
betalingstermijnen voor hem te organiseren.
Inhoud certificering
De dienstverlening van de bemiddelaar kan zich beperken tot het bij elkaar brengen van de zzp’er en diens
opdrachtgever, maar kan ook verscheidene faciliterende en administratieve diensten omvatten. De inspecteur
beoordeelt, afhankelijk van de geboden dienstverlening, welke normen van toepassing zijn.
De normen bestaan uit twee delen. Het eerste deel betreft het op orde hebben van de eigen (financiële) administratie
volgens wet- en regelgeving. Het tweede deel betreft de dienstverlening. Ter illustratie noemen we hieronder een
aantal normen die daarvan onderdeel kunnen zijn:
- Gebruik van een beoordeelde overeenkomst tot bemiddeling;
- Voldoen aan de afgesproken betalingstermijn jegens de zelfstandige;
- Relevante ondernemersrisico’s blijven daadwerkelijk bij de zelfstandige liggen;
- Facturatie op naam en voor rekening van de zelfstandige;
- Procedures voor het aanleggen en onderhouden van het dossier van de zelfstandige;
- Transparantie naar de opdrachtgever over de dienstverlening.
Behalen Keurmerk ZZP Bemiddeling NBBU
Interesse in het behalen van het Keurmerk ZZP Bemiddeling NBBU? Vraag kosteloos een vrijblijvende offerte aan of
bel ons voor meer informatie over het keurmerk.
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