CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN
Aanpassingsrapport NEN 4400-2:2017

datum: 20 juni 2019
nummer: 2019-253-2

Onderwerp: Bijlage E (Normatief)
Protocol afwijking beoordelingssystematiek
Situatieschets
Er zijn situaties denkbaar die redenen geven om af te wijken van de
beoordelingssystematiek.
Aanpassing
Er worden aan bijlage E twee redenen toegevoegd om de afwijking van de
beoordelingssystematiek te verantwoorden
Bijlage E (normatief)
Protocol afwijking beoordelingssystematiek
Redenen om de afwijking van de beoordelingssystematiek te verantwoorden, kunnen
gefundeerd zijn op grond van de volgende feiten:
(..)
-

De inspectie-instelling en / of inspecteurs ontvangen tips of klachten van derden
inzake een geregistreerde onderneming.
Tips en klachten worden altijd nagetrokken en kunnen zelfs leiden tot een
aanvullende inspectie bij de desbetreffende onderneming.

−

Er zijn indicaties dat de werknemer(s) alleen de gewerkte uren uitbetaald krijgen en
niet de ziekte-uren of de leegloopuren (tot en met de contractueel overeengekomen
uren)
In een dergelijk geval zal de onderneming moeten aantonen wat de contractueel
overgekomen arbeidsduur is en of er sprake is van een loondoorbetalingsverplichting. De opgegeven informatie zal door de inspectie-instelling getoetst
worden aan de hand van beschikbare documenten (urenbriefjes, contracten, enz).
Alle contractueel overeengekomen uren, indien er sprake is van loondoorbetalings-
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verplichting, en ziekte-uren dienen minimaal volgens het geldende wettelijke
minimumloon, uitgaande van de van toepassing zijnde normale arbeidsduur, te
worden betaald. Geen of onvoldoende bewijsvoering door de gecontroleerde
onderneming leidt tot een negatief advies.
−

Er zijn indicaties dat de informatie in de overlegde urenregistratie(s)
(werkbriefjes/elektronische gegevensuitwisseling) niet overeenkomen met informatie
uit de onderliggende registratie van de uren (bijvoorbeeld een kloksysteem bij de
opdrachtgever).
In een dergelijke situatie zal de onderneming dergelijke informatie moeten
overleggen of op moeten vragen bij de opdrachtgever. Geen of onvoldoende
bewijsvoering door de gecontroleerde onderneming leidt tot een negatief advies.

-

In de backoffice worden indicaties gevonden die erop wijzen dat in een of meer
frontofficevestigingen werkwijzen worden gehanteerd die niet stroken met de eisen
van NEN 4400-2.
Constatering hiervan moet leiden tot een onderzoek bij de desbetreffende
frontofficevestigingen. Dit geldt zowel bij reguliere vestigingen van ondernemingen
als bij vestigingen van franchisenemers.

(..)

Ingangsdatum

1 augustus 2019

Major / minor

nvt

Onderdeel verkorte inspectie

nvt

Harmonisatieoverleg

18-06-2019

Validatie

Nee
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