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NEN 4400-1
Eisen aan en beoordeling op afdracht van belastingen en sociale lasten en het
gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.

Werkgevers die arbeid inhuren, zijn vanaf nu beter beschermd tegen fraude. Er is nu één
landelijk eisenpakket voor uitzendondernemingen in de vorm van de Nederlandse norm
NEN 4400-1. Deze is opgesteld door de uitzendbranche zelf. Zij deed dit samen met partijen
uit het bedrijfsleven die veel gebruikmaken van uitzendkrachten en een vertegenwoordiger
vanuit de vakorganisaties.
De norm NEN 4400-1 is niet alleen bedoeld voor degene die arbeid inhuurt, maar
ook voor degene die werk aanneemt. De industrie, de uitzendsector, de agrarische sector en
de vleessector hebben in de norm hun controles en registraties op elkaar afgestemd.
Wat houdt NEN 4400-1 in?
NEN 4400-1 is onderdeel van een serie van twee delen. Deel 1 geldt voor in Nederland
gevestigde ondernemingen. Deel 2 geldt voor in het buitenland gevestigde
ondernemingen. De normen bevatten eisen aan uitzendonderneming en (onder)aannemer
om vast te stellen of aan de verplichtingen uit arbeid wordt voldaan.
De verplichtingen uit arbeid zoals bedoeld in deze norm zijn: de aangifte en afdracht van
loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies, het administreren van
identiteitsdocumenten en daarnaast het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het
gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland
Goedgekeurde organisaties ontvangen een inspectiecertificaat en worden opgenomen in het
register Normering Arbeid, dat via internet te raadplegen is.
Werkwijze
De inspectie start met de uitvoering van de toelatingsaudit voor de NEN 4400-1. Op basis
van deze audit stelt Kiwa vast of het bedrijf in aanmerking komt voor een NEN 4400-1
inspectiecertificaat wat kan leiden tot opname in het register Normering Arbeid. Nadat het
inspectiecertificaat is verleend, voert Kiwa Nederland B.V. regelmatig inspecties uit. Tijdens
deze inspecties wordt beoordeeld of de organisatie nog aan de NEN 4400 norm voldoet. De
eerste controle vindt plaats na 6 maanden en betreft een volledige inspectie.
Weer 6 maanden later vindt er nogmaals een volledige controle plaats. Daarna kent de
NEN 4400 norm halfjaarlijkse opvolgingbezoeken en vindt er afgewisseld een volledige en
verkorte inspectie plaats. Indien er kritische afwijkingen worden vastgesteld, kan een extra
bezoek worden uitgevoerd.
Kosten
De kosten van inspectie zijn afhankelijk van de complexiteit en grootte van de organisatie,
de aard van de inspectie en het aantal vestigingen dat hierbij betrokken is. Kiwa
Nederland B.V. presenteert vooraf altijd een raming van tijd en kosten
in de vorm van een overeenkomst.

Kiwa Nederland B.V.
Stationspark 45
4462 DZ GOES
Tel. 0113 25 34 34
Fax 0113 25 36 22
www.kiwa.nl

Informatie
Sales (offerte aanvragen):
Debbie Groenendaal /Martijn Garritsen
Telefoon: 0113-820410 /0113-820413
E-mail: debbie.groenendaal@kiwa.nl/
martijn.garritsen@kiwa.nl

Productcoördinator:
Sabine Hesdal
Telefoon: 06 53 94 71 37
E-mail: sabine.hesdal@kiwa.nl

