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CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN 

 

Aanpassingsrapport NEN 4400-1:2017 datum: 15 mei 2019 

 nummer: 2019-250 

 

Onderwerp: Uitbesteden van werk aan en in- en doorlenen van, op 
basis van NEN 4400-1 of NEN 4400-2 geïnspecteerde ondernemingen 

Situatieschets 

Gebleken is dat er ongewenst een verschil zit tussen de NEN 4400-1 en de NEN 4400-2 in 

de toetsing van normelementen betreffende het uitbesteden van werk aan en in- en 

doorlenen van, op basis van NEN 4400-1 of NEN 4400-2 geïnspecteerde ondernemingen. 

Door middel van deze aanpassing wordt de NEN 4400-1 norm gelijkgetrokken met de NEN 

4400-2 norm ten aanzien van het schriftelijk vastleggen.  

 

Aanpassing 

Aan normelement 4.2.5.1 wordt een nieuw lid 2) toegevoegd. Het huidige lid 2)  wordt 

doorgenummerd.  

4.2.5.1 Uitbesteden van werk aan en in- en doorlenen van, op basis van NEN 4400-1 of 

NEN 4400-2 geïnspecteerde ondernemingen 

In- en doorlenen van arbeidskrachten en het uitbesteden van werk is, indien dit gebeurt van 

respectievelijk aan op basis van NEN 4400-1 of NEN 4400-2 geïnspecteerde 

ondernemingen die staan ingeschreven in het Register Normering Arbeid dan wel die 

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, toegestaan indien aan onderstaande voorwaarden 

wordt voldaan. 

 

(..) 

 

2) Het inlenen of uitbesteden van werk wordt schriftelijk vastgelegd. 

 

2)3) Indien arbeidskrachten die geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie, 

dan wel de Europese Economische Ruimte dan wel Zwitserland, worden ingezet, moet 

iedere inlenende onderneming, iedere onderneming die werk uitbesteedt dan wel iedere 

opdrachtgever: 

 

(..) 
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Aanpassing 

8.2.2 In afdoende mate voldoen aan de eisen van deze norm  

 

(..) 

 

Van een major non-conformiteit is sprake indien niet wordt voldaan aan een van de volgende 

eisen: 

 

(..) 

 

— eis 4.2.5.1 sub 1), 23a), 23b) De afwijking moet structureel en/of substantieel zijn 

(..) 

 

 

Ingangsdatum 1 augustus 2019 

Major / minor Nieuw lid 2 minor 

Onderdeel verkorte inspectie ja 

Harmonisatieoverleg 27 juni 2019 

Validatie Nee 

 


