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•

Safex Certificatie Instelling heeft accreditatie VCA 2017/6.0 per 1 augustus 2018.

VCA 2017/6.0
Zoals bekend is, is vanaf 2 april 2018 de nieuwe norm VCA 2017/6.0 gepubliceerd door de SSVV.
Het was voor ondernemingen tot 1 augustus 2018 niet mogelijk om volgens deze nieuwe norm onder accreditatie
gecertificeerd te worden omdat de certificatie instellingen de accreditatie nog niet hebben behaald.

Safex Certificatie Instelling kan met trots zeggen dat wij per 1 augustus 2018 de
accreditatie hebben behaald en daarmee de eerste certificatie instelling zijn met deze
accreditatie t.b.v. VCA 2017/6.0.
•

Gewijzigd ABU-loongebouw algemeen verbindend verklaard

Met ingang van 1 juli jl. zijn de minimumlonen gewijzigd en per 2 juli is het ABU-loongebouw verhoogd met 1,84%.
Met ingang van 28 juli is artikel 28 lid 2, waarin dit is opgenomen, algemeen verbindend verklaard. Dit houdt in dat
ook niet-ABU-leden vanaf dat moment de verhoogde schalen uit het ABU-loongebouw moeten toepassen. Het
verhoogde WML-loon moest door ongebonden ondernemingen direct per 1 juli worden toegepast.
Tevens is een kleine correctie doorgevoerd in de artikelen 60 lid 14 en 64 lid 2, waarin per abuis nog werd uitgegaan
van 24 vakantiedagen in plaats van 25. Het aantal bovenwettelijke dagen is in beide artikelen gewijzigd naar vijf.

•

Aantal gecertificeerde NEN 4400-1 ondernemingen gestegen

In de eerste acht maanden van 2018 is het aantal gecertificeerde ondernemingen wederom gestegen. Het gaat om
een stijging van 3,42%: namelijk van 4.507 naar 4.661 gecertificeerde ondernemingen.
In 2018 zijn er tot eind juli 454 aanmeldingen binnengekomen en 337 ondernemingen doorgehaald.
Door de frequente inspecties (in de regel tweemaal per jaar) waarbij ondernemingen worden gewezen op eventuele
tekortkomingen die moeten worden opgelost om het keurmerk te behouden, worden de risico's voor zowel de
onderneming als opdrachtgevers beperkt.
Raadpleeg het register van de SNA voor een overzicht van alle gecertificeerde en aangemelde ondernemingen.
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