Safex CI & II
Nummer 2 februari 2018

Nieuwsbrief:
In dit nummer:






Safex Certificatie Instelling B.V.
Safex Inspectie Instelling B.V.

ABU heeft andere
reserveringspercentages
Wet op de privacy
AVG
Factsheet normale
arbeidsduur
Dag van de
Uitzendondernemer


Nijverheidstraat 17
2984 AH Ridderkerk
Tel: 088-0289000
info@safexci.nl
www.safexci.nl

ABU heeft ander reserveringspercentages voor de vakantiedagen en feestdagen dan de
NBBU

Feestdagen:
Feestdagen ABU 3,06%
Feestdagen NBBU 3,04%
Vakantiedagen:
vakantie uren ABU 10,92%
Vakantie uren NBBU 10,43%



Wet op de privacy

Conform de Wet op de privacy is het niet meer toegestaan om documenten met BSN-nummers en/of Sofinummers te verstrekken aan derden waaronder 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.



Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Safex Inspectie Instelling is gehouden aan de eisen die gepubliceerd zijn in het Protocol verwerking
persoonsgegevens Inspectie instellingen t.b.v. het SNA-keurmerk en het Protocol verwerking strafrechtelijke
gegevens t.b.v. van het SNA-keurmerk.
De protocollen zijn goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens.
Het Protocol verwerking persoonsgegevens Inspectie instellingen t.b.v. het SNA-keurmerk is ook van
toepassing op alle andere keurmerken / normen (schema's) binnen haar organisatie.
Daarnaast worden de te inspecteren onderneming via de aankondigingsbrief AVG gewezen.
Voor meer informatie over de AVG willen wij u graag verwijzen naar de website van de Autoriteit
Persoonsgegevens hier is ook een regelhulp terug te vinden.
Daarnaast willen wij u wijzen op de ISO 27001 / 27002 / 27007. Deze normen kunnen u helpen bij het beheren
van de beveiliging van bijvoorbeeld financiële informatie, intellectueel eigendom, werknemersgegevens of
informatie die door derden wordt toevertrouwd.
Indien u als organisatie het wenselijk acht dat er tussen uw onderneming en Safex Inspectie Instelling een
verwerkersovereenkomst wordt gesloten die voldoet aan de AVG, dit bovenop het Protocol verwerking
persoonsgegevens Inspectie instellingen t.b.v. het SNA-keurmerk en het Protocol verwerking strafrechtelijke
gegevens t.b.v. van het SNA-keurmerk dan kan dat.
Binnenkort zal Safex Inspectie Instelling een algemene verwerkersovereenkomst publiceren middels de
website die voldoet aan alle eisen voortkomend uit de protocollen en de AVG.
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Factsheet Normale arbeidsduur.

Factsheet normale arbeidsduur versie 8 januari 2018
Ter verduidelijking wordt opgemerkt dat het hier gaat om de arbeidsduur per week (de hoeveelheid uren
waaruit de werkweek bestaat) en niet om de arbeidstijd per week (de tijd dat de werknemer onder gezag
van de werkgever arbeid verricht).
Aangezien de geldende normale arbeidsduur niet altijd éénduidig valt af te leiden uit de van toepassing
zijnde cao, is binnen de cao gezocht naar bevestiging van de in het overzicht opgenomen normale
arbeidsduur. Deze bevestiging is weergegeven in de kolom Uurloon op basis van de in de cao aangegeven
beloning en/of een opgenomen definitie van een uurloon(berekening).
Om volledig inzicht te geven is in het overzicht een kolom ADV toegevoegd. Daar waar het ADV met een
generiek karakter betreft (gericht op alle werknemers vallend onder de cao) in de vorm van op te nemen
(door)betaalde vrije tijd, is in het overzicht het betreffende artikel in de cao en de inhoud van het artikel
vermeld.
Tenslotte is in het overzicht weergegeven of een algemeen verbindend verklaring van de cao van
toepassing is en wat de laatst geldende looptijd is geweest.
Het gaat hierbij om een dynamisch schema. Niet alleen kunnen cao's worden toegevoegd, ook kan de
normale arbeidsduur voor de berekening van de Wml worden aangepast. Aanpassingen kunnen
plaatsvinden op basis van een gezamenlijke verklaring van bij een cao betrokken sociale partners of op
basis van een rechterlijke uitspraak.



De Dag van de Uitzendondernemer

Op donderdag 29 maart 2018 vindt de zesde editie van de Dag van de Uitzendondernemer plaats in
DeFabrique in Utrecht. “Na alle toplocaties in de bijna thuisstad Rotterdam, verschuift de DVDU naar het
gezellige en centraal gelegen Utrecht”, Ook dit jaar zullen intermediairs uit het hele land naar de Dag van
de Uitzendondernemer komen om te worden bijgepraat over ontwikkelingen in de branche, updates op het
gebied van wet- en regelgeving en natuurlijk om te genieten van een informeel samenzijn.
Verbinden met de toekomst
Tijdens de zesde editie van de Dag van de Uitzendondernemer (DVDU) biedt Pay for People samen met
hoofdsponsor Safex Inspectie Instelling, deelnemers de kans hun business te verbinden met de toekomst
en onbenut potentieel te ontdekken. “Dat klinkt misschien wat cryptisch, maar is het zeker niet. We hebben
het duo Fountainheads, bestaande uit Jan-Henk Bouman en Wim van Rooijen, bereid gevonden om
deelnemers mee te nemen langs actuele trends en ontwikkelingen en hen de ogen te openen. In dit
nieuwe tijdperk waarin de arbeidsmarkt snel en ingrijpend verandert, is stilstaan immers geen optie. De
Foutainheads zetten deelnemers in de plenaire sessie aan op zoek te gaan naar hun great unknown.”
Informeren en inspireren
Natuurlijk is er tijdens de DVDU ook aandacht voor de juridische aspecten van de toekomst. Spreker en
dagvoorzitter Hendarin Mouselli (advocaat arbeidsrecht) gaat tijdens het plenaire deel dieper in op nieuwe
arbeidsrelaties en het ‘nieuwe geld’: hoe kunnen uitzendondernemingen en detacheringsbureaus in de
toekomst nog verschil maken? In de kennissessies die volgen, kunnen deelnemers ook andere aspecten
van het uitzendvak verkennen. Anouk Kon (Indeed) vertelt in een break-out sessie wat de meest effectieve
manier is om talent aan te trekken en waarom oude methoden niet langer effectief zijn.
Arbeidsrechtadvocaat Daniël Maats bespreekt opmerkelijke wijzigingen in wet- en regelgeving en
GroeiPartner Jack Korsten verkent manieren om een zeven sterren uitzendbureau te realiseren. Uiteraard
wordt de DVDU ook dit jaar afgesloten met een informele netwerkborrel.
Partners DVDU
Zoals ieder groot evenement, kan de DVDU niet zonder partners. Net als ieder jaar is Safex Inspectie
Instelling hoofdsponsor. Daarnaast wordt de DVDU mede mogelijk gemaakt door Indeed, HollandZorg,
Twiglers, OTYS, Ondertekenen.nl, InGoedeBanen.nl, Academy for Flex en natuurlijk Pay for People. Alle
partners zijn ook terug te vinden op de Informatiemarkt, die gedurende de hele DVDU te bezoeken is en
waar ieder jaar weer mooie samenwerkingsverbanden ontstaan. InGoedeBanen.nl levert dit jaar een extra
bijdrage in de vorm van een rolling lunch: een goed verzorgde lunch gepresenteerd op steigers. Het aantal
plaatsen voor deze rolling lunch, die plaatsvindt voorafgaand aan de DVDU, is beperkt en inschrijven is
verplicht.
Programma en aanmelden
Voor meer informatie over de Dag van de Uitzendondernemer op donderdag 29 maart 2018 in De
Fabrique te Utrecht, aanmelden en inschrijven voor de kennissessies en de rolling lunch, ga naar
www.uitzendondernemer.nl.
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