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Geachte lezer,
SNA voert halfjaarlijks wijzigingen door in de
norm. Graag informeren wij u over de aan-

Wijzigingen per 1 juli 2015
In juli 2014 is de norm versterkt met negen cao-elementen voor de Uitzendsector. Hiervan zijn de

staande wijzigingen in de norm.

eerste positieve resultaten zichtbaar. SNA blijft echter investeren in de norm. Per 1 juli 2015 zullen

De Norm bestaat uit NEN 4400-1 en NEN

cao-elementen zijn specifiek voor deze sector ontwikkeld en gelden alléén voor ondernemingen die

4400-2 aangevuld met aanpassingsrapporten
en interpretatierapporten zoals opgenomen in
het Handboek Normen. Het Handboek Normen is gepubliceerd op de website van SNA.

ook ondernemingen die vallen onder de cao Vleessector op cao-elementen worden getoetst. Deze
onder de cao Vleessector vallen. De onderstaande bepalingen worden per 1 juli 2015 aan de norm
toegevoegd:

4.3.3 Deel C.2 Eisen aan ondernemingen die de cao Vleessector toepassen
4.3.3.1 Deelname bedrijfs(tak)pensioenfonds
1. De onderneming moet aantonen dat zij is aangesloten bij VLEP, voor zover van toepassing en
rekening houdend met een eventueel verkregen ontheffing van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds.
2. De onderneming moet aantonen dat de werknemers worden vermeld op de specificatie bij de nota
van de uitvoerder bedrijfs(tak)pensioenfonds.
3. Indien de onderneming is aangesloten bij VLEP dan dient betaling van de nota van uitvoerder
bedrijfs(tak)pensioenregeling tijdig plaats te vinden.
4. Indien de onderneming is aangesloten bij VLEP en er door de onderneming geen machtiging voor
het verstrekken van betaalinformatie aan de uitvoerder bedrijfstak-/pensioenregeling is verstrekt dient
telkenmale vóór 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober een bewijs van betaling van de opgelegde nota(‘s)
aan de inspectie-instelling beschikbaar te worden gesteld.
4.3.3.2 Deelname sociaal fonds
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1. De onderneming moet aantonen dat zij is aangesloten bij het sociaal fonds genoemd in de van
toepassing zijnde cao, voor zover van toepassing en rekening houdend met een eventueel verkregen
dispensatie van een algemeen verbindend verklaarde cao.
2. Betaling van de nota van uitvoerder sociaal fonds dient tijdig plaats te vinden.
3. Indien de onderneming is aangesloten bij het sociaal fonds en er door de onderneming geen
machtiging voor het verstrekken van betaalinformatie aan de uitvoerder sociaal fonds is verstrekt,
dient telkenmale vóór 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober een bewijs van betaling van de opgelegde
nota(‘s) aan de inspectie-instelling beschikbaar te worden gesteld.
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4.3.3.3 Vakantie- en verlofrechten
1. De onderneming moet een procedure hebben vastgesteld, hebben ingevoerd en onderhouden
voor het juist vaststellen van vakantie- en verlofrechten.
2. Ingeval de cao Vleessector algemeen verbindend is verklaard of de onderneming via (geassocieerd) lidmaatschap gebonden is aan de cao Vleessector, dient de onderneming de van toepassing zijnde cao na te komen met betrekking tot de bepalingen inzake de opbouw en opname en/
of uitbetaling van de volgende reserveringen, te weten vakantiedagen (bovenwettelijke), feestdagen en kort verzuim / bijzonder verlof, alsmede de reservering vakantiebijslag.
4.3.3.4 Loonsverhoging en beloning
De onderneming moet waarborgen dat:
1. De procedure zoals bedoeld in 4.3.1 ook voorziet in de cao-loonsverhogingen die voortkomen
uit gemaakte afspraken tussen cao-partijen in de betreffende cao.
2. De procedure zoals bedoeld in 4.3.1 ook voorziet in de juiste cao-beloning.

KORT NIEUWS
Versterking buitenlandse norm NEN
4400-2
SNA beheert naast een norm voor Nederlandse
ondernemingen (NEN 4400-1) ook een norm voor
buitenlandse ondernemingen (NEN 4400-2). Het controleniveau van NEN 4400-2 is vergelijkbaar met het
controleniveau van NEN 4400-1, waarbij de controles
voor de NEN 4400-2 zo zijn ingericht dat deze aansluiten bij het specifiek grensoverschrijdende karakter
van de ter beschikkingstelling in Nederland.

4.3.3.5 Arbeidsovereenkomst en loonstrook
1. Ingeval de cao Vleessector algemeen verbindend is verklaard of de onderneming via (geassocieerd) lidmaatschap gebonden is aan de cao Vleessector, dient de onderneming de van toepassing zijnde cao na te komen met betrekking tot de bepalingen inzake:
a) het vastleggen van afspraken met betrekking tot functie, aard en duur van de overeenkomst
en salariëring;
b) de voorwaarden aan de loonstrook.
4.3.3.6 In- en doorleen van niet NEN 4400 gecertificeerde ondernemingen
In- en doorlenen van werknemers en het uitbesteden van werk is, indien dit gebeurt van respectievelijk aan ondernemingen die niet gecertificeerd zijn en niet staan ingeschreven in het register
Normering Arbeid en die tevens niet gekwalificeerd zijn voor de sector Vlees van dit register, dan
wel die niet kunnen aantonen te voldoen aan waarborgen die gelijkwaardig zijn aan waarborgen
die het register Normering Arbeid biedt en wier kerncompetentie is het ter beschikking stellen van
arbeidskrachten of aanneming van werk, niet toegestaan.
Aanvulling bij hoofdstuk 8 Het Register Normering Arbeid
8.2.2

Inspectiefrequentie ; 8.2.2.1 Algemeen

Indien C.2 van toepassing is en de onderneming geen machtiging voor verstrekken van betaalinformatie van de uitvoerder bedrijfstak- / pensioenregeling en/of sociaal fonds aan de inspectieinstelling heeft verstrekt, dient de inspectie-instelling binnen 10 werkdagen na de start van een
nieuw kalenderkwartaal een verkorte inspectie uit te voeren die de volgende aspecten omvat:
4.3.3.1 sub 4 en 4.3.3.2 sub 3.
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In het verbeterpakket dat met SNA, de sociale partners en de ministeries SZW en Financiën is overeengekomen, zijn ook afspraken gemaakt ter versterking
van de NEN 4400-2.
De nieuwe versie van de NEN 4400-2 norm is eind
december 2014 door de NEN gepubliceerd. Per 15 april
2015 is de geactualiseerde versie van de NEN 4400-2
in het SNA-schema opgenomen.
Toetsing op cao-elementen
Naar aanleiding van de opname van cao-elementen
Uitzendsector en Vleessector in de NEN 4400-1 norm,
wordt bekeken onder welke voorwaarden de caoelementen voor de Uitzendsector en de Vleessector ook
opgenomen kunnen worden in de NEN 4400-2.

