Het SNA-keurmerk, dé norm voor
Wat is het SNA-keurmerk?

• De identificatie van de onderneming;

Het keurmerk van de Stichting Normering • De aangifte en afdracht van (in
Arbeid (SNA) is een transparante norm
Nederland) verschuldigde
voor de uitzendbranche en (onder)aanloonheffingen en omzetbelasting;
nemers van werk, ondergebracht in een
onafhankelijke stichting.
• Loonbetaling niet in strijd met de
Het SNA-keurmerk is gebaseerd op de
Wet minimumloon en minimumnationale norm, NEN 4400.
vakantiebijslag;

Waarom is het SNA-keurmerk
in het leven geroepen?
Het doel van het keurmerk is het kaf
van het koren te scheiden en de risico’s
van opdrachtgevers en inleners op
verhaal en boetes door o.a. de
Belastingdienst en Inspectie SZW te
beperken, de zogenoemde inleners- en
ketenaansprakelijkheid.

Dé Norm voor betrouwbaarheid

Voor het keurmerk worden ondernemingen beoordeeld op hun
verplichtingen uit arbeid, te weten:

• Het uitvoeren van identiteitscontrole
en controle op het gerechtigd zijn tot
het verrichten van arbeid in Nederland;
• Het voorkomen van risico’s op
aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of
uitbesteden van werk.
Onder voorwaarden is fiscale vrijwaring
mogelijk als gebruik wordt gemaakt van
een gecertificeerde uitzendonderneming!
Het keurmerk stimuleert naleving van
wet- en regelgeving en zorgt voor

Breed draagvlak

betrouwbaarheid
verbetering van de kwaliteit van de
administratie. Door uitsluitend te werken
met ondernemingen die beschikken over
het SNA-keurmerk, beperkt u uw risico’s.
Het SNA-keurmerk ontslaat u niet van
uw eigen verantwoordelijkheid.

Scherp toezicht
• Ondernemingen onderwerpen
zich vrijwillig aan controles voor
het keurmerk.
• Ondernemingen die voldoen aan
de eisen worden ingeschreven in
een openbaar register en verkrijgen
daarmee het SNA-keurmerk.

zorgt voor een sterk keurmerk,
betere overheidshandhaving en
naleving van de cao.
• SNA ontvangt informatie van de
Belastingdienst over verklaringen
omtrent betalingsgedrag, naheffingsaanslagen en vergrijpboetes.
• Ondernemingen met het SNA-keurmerk
worden periodiek gekeurd (in de regel
iedere zes maanden). Geconstateerde
overtredingen (afwijkingen op de norm)
leiden afhankelijk van de zwaarte
tot intrekking van het certificaat of
tot een herstelverplichting (opvoedend
karakter van het keurmerk).

• Het SNA-keurmerk is een certificerings- • Op basis van signalen worden ook
systeem en geen handhavingsinstrument.
tussentijdse inspecties uitgevoerd.
Aanleiding voor tussentijdse inspecties
• Er is sprake van frequente informatiekunnen signalen zijn van bijvoorbeeld
uitwisseling tussen publieke en
de Belastingdienst, Inspectie SZW en
private partners. Dit versterkt de
de Stichting Naleving CAO voor
informatiepositie van alle partijen,
Uitzendkrachten (SNCU).

Deze worden uitgevoerd door
inspectie-instellingen die een
• Het keurmerk wordt breed gedragen
overeenkomst met SNA hebben
(lidmaatschapseis brancheorganisaties, gesloten en die door de Raad voor
opname in cao’s, als voorwaarde om
Accreditatie zijn geaccrediteerd.
in de sector te werken etc.).
Op de website van SNA is het
• Het keurmerk wordt gefinancierd
openbare Register Normering Arbeid
door de sector.
terug te vinden, waarin opgenomen alle
conform de normeisen gecertificeerde
• Veel inleners en opdrachtgevers
ondernemingen en alle ondernemingen
selecteren leveranciers op basis van
die zich voor certificatie hebben
het SNA-certificaat. Intrekking van het aangemeld. Dit register kunt u vrij
certificaat heeft dus consequenties.
raadplegen.
Het keurmerk is vrijwillig, maar niet
Meer informatie over het SNA-keurmerk
vrijblijvend!

Openbaar register
In de regel vinden onafhankelijke
inspecties voor het keurmerk tweemaal
per jaar plaats.

Stichting Normering Arbeid
Postbus 4076
5004 JB Tilburg

Bezoek voor meer informatie onze
website www.normeringarbeid.nl.
SNA-keurmerkhouders, inspectieinstellingen en relevante reglementen en
documenten zijn hier terug te vinden.

T. 013 - 5944687
W. www.normeringarbeid.nl
E. info@normeringarbeid.nl
Kamer van Koophandel: 18085222

