INSPECTIE CERTIFICAAT
Qualitatis Inspectie B.V te Hoogenweg
verklaart dat

MT&V B.V.
Schipluidenlaan 4, 1062 HE AMSTERDAM
De personeelsadministratie, loonadministratie en financiële administratie en indien van toepassing deel C1 of deel
C2 van de onderneming voldoet aan de eisen van het SNA-Schema (NEN4400-1:2010 & Handboek SNA v17.01).
met betrekking tot de aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting, loonbetaling niet in strijd met de
Wml, het administreren van identiteitsdocumenten , het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het
gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland, alsmede het voldoen aan de eisen met betrekking tot in- en
doorlenen of uitbesteden van werk. De inspectie is gebaseerd op deel van de administratie dit mede op basis van
steekproef methodieken zoals benoemd in de NEN4400-1:2010.
De uitgevoerde inspectie is tijdsgebonden en doet alleen een uitspraak over de conformiteit op het moment van de
uitgevoerde inspectie. Er wordt geen geldigheidstermijn van het inspectieresultaat vastgesteld. Wel is het
inspectierapport een nieuwe inspectiedatum vastgesteld.
De inspectiebevindingen alsmede onderbouwing van eventuele uitsluitingen zijn gerapporteerd in de bij dit
inspectiecertificaat behorend inspectierapport en mogen alleen in combinatie met elkaar worden gepubliceerd. Indien
er een vastgestelde conformiteitbeoordeling plaatsvindt betreffende specifieke eisen voortkomend uit wet- en
regelgeving wordt er een verklaring afgegeven dat er een gerechtvaardigd vertrouwen is dat de onderneming aan een
eenduidig gespecificeerde wettelijke eis voldoet op het betreffende normelement. Er wordt geen
conformiteitbeoordeling afgegeven dat aan deze wetgeving op dat betreffende normelement wordt voldaan. Een
dergelijke verklaring kan alleen uitsluitend een overheid afgeven die via de toezichthouder, en uiteindelijk de
rechterlijke macht, de bevoegdheid heeft wetgeving te interpreteren
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