NIEUWSBRIEF SNCU
JULI 2018
Met deze tweemaandelijkse nieuwsbrief houdt de
Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten u op de
hoogte

DAAR ZIJN WE WEER!
Dat u de laatste maanden geen
nieuwsbrief heeft ontvangen betekent
niet dat we hebben stil gezeten. In
tegendeel! In deze nieuwsbrief leest u
onder andere over de wijze waarop we
bij de SNCU omgaan met de AVG
en hoe we in Noorden van het
land samenwerken met andere
handhavers.
Met vriendelijke groeten,
Ir. J.P.J. Buis
Directeur

DE SNCU EN DE AVG
Het afgelopen jaar zijn er door de SNCU maatregelen genomen om te voldoen aan de aangescherpte
regelgeving op het gebied van het verwerken van persoonsgegevens. Vanuit de in de AVV-cao verankerde
bevoegdheden van de SNCU zijn wij gerechtigd om privacygevoelige gegevens te verwerken om onze
controlewerkzaamheden uit te kunnen voeren.

Hiervoor hebben we geïnventariseerd welke gegevens we nodig hebben, hoe we deze bewaren en opslaan
en hoe en wanneer we deze gegevens na het onderzoek weer vernietigen. Ook zijn met partijen waarmee de
SNCU samenwerkt verwerkersovereenkomsten afgesloten, om ook dat deel van het onderzoek volgens de
aangescherpte regelgeving te laten verlopen. Op onze website vindt u alle informatie over de wijze waarop wij
met persoonsgegevens omgaan.

SPAANSE FAQ'S
Op verzoek van de Spaanse ambassade zal de SNCU op korte termijn
ook haar veel gestelde vragen in het Spaans beschikbaar stellen op de
website. Volgens de ambassade is er veel onduidelijkheid onder
Spaanse uitzendkrachten onder andere omdat zij niet goed
geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten. De ervaring op de SNCU leert dat de Poolse FAQ’s veel
bezocht worden.

SAMENWERKING IN HET NOORDEN
Om de samenwerking tussen private en publieke handhavers (TBB,
FNV naleving, ISZW en de Belastingdienst) te verbeteren doet de
SNCU mee aan het project ‘Samenwerkende Handhavers’. Vanuit
verschillende invalshoeken onderzoeken partijen het grote
infrastructuurproject; Ringweg Zuid in Groningen
(www.aanpakringzuid.nl). De komende jaren zal de ring rond de stad
Groningen aangepakt worden en daarbij zijn een groot aantal
verschillende bedrijven actief. De verwachting is dat een flink deel van
de werkzaamheden door uitzendkrachten gedaan zal worden. De
veiligheid, correcte beloning volgens diverse cao’s en fiscale afdrachten zijn onder andere onderwerp van
onderzoek. Binnen het project worden de deelnemende partijen geïnformeerd over elkaars activiteiten en
bevindingen. In de gevallen waarin wet- en regelgeving samenwerking in de weg staat wordt onderzocht of
het mogelijk is obstakels te verwijderen.

BELANGRIJKE JURISPRUDENTIE
In het eerste half jaar van 2018 zijn er diverse succesvolle vonnissen
en arresten gewezen. Met name op het gebied van de
bestuurdersaansprakelijkheid, waarbij in specifieke omstandigheden
een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt in de richting van
de bestuurder. Door bijvoorbeeld een turboliquidatie of het laten

failleren van een vennootschap kan alsnog
bestuurdersaansprakelijkheid worden aangenomen. Gelet op de specifieke omstandigheden inzake het
aannemen van bovengenoemde bestuurdersaansprakelijkheid wordt met veel belangstelling kennis genomen
van deze uitspraken in de wereld van het ondernemingsrecht. Voor een update betreffende deze uitspraken
verwijzen wij u naar de website.

CONTACT

AFMELDEN

Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten
Postbus 9438
3007 AK Rotterdam
Helpdesk SNCU (voor CAO-vragen)
0800-7008 (gratis)
Je ontvangt deze e-mail omdat je je in het verleden hebt
aangemeld.
Je gegevens aanpassen? Klik hier.

