Notitie
Aan

Centraal College van Deskundigen

Cc
Betreft

Notitie bij aanpassingsrapport 2014-104 versie 1.3a

Van

SNA

Datum

16 juni 2014

Kenmerk

sna.not.172

Aanpassingsrapport 2014-104 versie 1.3a
Uitgaande van het aangenomen aanpassingsrapport 2014-104 (aangenomen 8 mei 2014) worden
aan normelement 4.2.2.1 ‘Het voeren van een adequate personeelsadministratie’, eisen toegevoegd.
In de huidige normeis 7.1 wordt aangegeven dat alle normeisen binnen normelement 4.2.2.1
worden meegenomen in de verkorte inspectie. De toegevoegde eisen op basis van het aangenomen
aanpassingsrapport 2014-104 zouden dan ook meegenomen dienen te worden bij de verkorte
inspectie.
Binnen de verkorte inspectie wordt het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid gecontroleerd op
basis van het ID-document (en indien van toepassing de tewerkstellingsvergunning) in combinatie
met de startdatum in de arbeidsovereenkomst en op de opgaaf gegevens voor de loonheffingen. Het
ID-document moet geldig zijn op het moment dat de arbeidsverhouding start. Inhoudelijke aspecten
met betrekking tot de arbeidsovereenkomst worden op dit moment alleen bij de volledige inspectie
gecontroleerd.
Binnen normeis 4.2.2.1 lid 3 wordt, op basis van het aangenomen rapport 2014-104, per 1 juli van de
inspectie-instellingen gevraagd niet alleen de startdatum van de dienstbetrekking in combinatie met
de geldigheidsduur van het ID-document te controleren, maar de arbeidsovereenkomst ook meer
inhoudelijk te beoordelen (functie, duur en salariëring). Dit zijn elementen die in combinatie met de
salarisstrook worden gecontroleerd, waardoor op basis van de huidige inhoud van het aangenomen
aanpassingsrapport 2014-104 de inspectie-instellingen ook bij de verkorte inspectie verplicht zijn om
salarisstroken op te vragen en te beoordelen.
Binnen normeis 4.2.2.1 lid 5 wordt nu op basis van het aangenomen rapport 2014-104 eveneens bij
een verkorte inspectie een beoordeling gevraagd van inhoudelijke aspecten opgenomen in de
arbeidsovereenkomst en/of aanvullende documenten en de salarisstroken (voorwaarden met
betrekking tot gegevens op de loonstrook en voorwaarden verstrekking van een elektronische
salarisstrook).
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Aangezien salarisstroken alleen bij een volledige inspectie worden opgevraagd, wordt voorgesteld
om in aanpassingsrapport 2014-104 normeis 4.2.2.1 lid 3) te splitsen in een sub a) en b), zodat sub
b) meegenomen kan worden bij de volledige inspectie, omdat hiervoor de salarisstrook
gecontroleerd dient te worden. Dit geldt ook voor lid 5.
Daarnaast is in het aangenomen rapport 2014-104 bij normelement 8.2.1. aangegeven dat normeis
4.2.3.1 lid 9 wordt vastgesteld op basis van een goedkeurende beoordeling van de steekproef op
basis van tabel C.1. Aangezien een procedure niet wordt getoetst op basis van de steekproef maar
op basis van het interview, is achter normelement 8.2.1 bij normeis 4.2.3.1. lid 9 de tekst ‘Een
goedkeurende beoordeling van de steekproef op basis van tabel C.1.’ verwijderd.
In het bijgevoegde aanpassingsrapport 2014-104 versie 1.3a zijn de hierboven omschreven
voorstellen verwerkt (bijgehouden wijzigingen). Voor de duidelijkheid zijn deze geel gemarkeerd.
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