Samenwerkingsovereenkomst SNF en de inspectie-instelling
De Stichting Normering Flexwonen te Tilburg, hierna te noemen SNF, ten deze
vertegenwoordigd door de heer xxx, voorzitter,
en de inspectie-instelling xxxx. te xxxx, ten deze vertegenwoordigd door de xxx.
Overwegende:


Dat SNF de beheerder is van de normen voor huisvesting van arbeidsmigranten zoals
vastgelegd in het SNF Handboek normen en het register van ondernemingen die
voldoen aan de eisen van inschrijving;



Dat de inspectie-instelling onafhankelijk is en geaccrediteerd door de Raad voor
Accreditatie conform de vigerende ISO 17020 en P15-richtlijn;



Dat de inspectie-instelling beschikt over gekwalificeerde inspecteurs die de
conformiteit van een onderneming, en de bij deze onderneming in gebruik zijnde
locaties die bedoeld zijn voor het huisvesten van al dan niet bij deze onderneming in
dienst zijnde personen, met de uniforme huisvestingsnorm kunnen vaststellen;



Dat er door de inspectie-instelling procedures worden gehanteerd die bewerkstelligen
dat personen of organisaties die buiten de inspectie-instelling staan geen invloed
kunnen uitoefenen op de resultaten van de uitgevoerde inspecties;



dat er één College van Deskundigen (CvD) is, dat is ondergebracht in de SNF;



dat de inspectie-instelling zich verbonden heeft aan dit College van Deskundigen
alsmede de interpretatie- en aanpassingsrapporten van dit College.

Artikel 1 | Documenten / reglementen
Op deze overeenkomst zijn de volgende documenten en de daarin opgenomen rechten en
plichten, in de versie zoals laatstelijk vastgesteld dan wel van toepassing verklaard door het
Bestuur van de Stichting Normering Flexwonen van toepassing:


Handboek normen met daarin:
o

Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten (voorheen uniforme
huisvestingsnorm genoemd)

o

Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten, SNF-inhuur-register

o

Harmonisatiedocument

SNF en de inspectie-instelling kunnen overeenkomen dat de norm voor huisvesting van
arbeidsmigranten, SNF-inhuur-register niet onder deze overeenkomst valt.


Reglement Inspectie-instellingen;



Reglement College van Deskundigen;



Reglement College van Beroep;



Reglement Registratie;
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Procedures Registratie;



Aanmeldingsformulier;

En eventuele nog te ontwikkelen documenten zoals bijvoorbeeld


Protocol Kwaliteitsborging;



Interpretatie-, aanpassingsrapporten en werkdocumenten vastgesteld op advies van
het CvD.

Artikel 2 | Toepassingsgebied
1.

Deze overeenkomst heeft betrekking op het uitvoeren van inspecties in het kader van
de normen voor huisvesting van arbeidsmigranten zoals opgenomen in het SNF
Handboek normen

2.

De inspectie-instelling zal bij de inspectie niet afwijken van de op het moment van
hantering geldende documenten, genoemd in artikel 1. SNF verplicht zich herziene
documenten direct aan de inspectie-instelling te zenden.

Artikel 3 | Periodiek overleg CvD en inspectie-instellingen
1.

Teneinde een goede onderlinge afstemming bij de uitvoering van de inspecties voor
de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten te bevorderen, organiseert SNF
regelmatig een Harmonisatieoverleg.

2.

De inspectie-instelling is verplicht deel te nemen aan het Harmonisatieoverleg.

3.

De deelnemende ’inspectie-instellingen hebben een adviserende stem in het College
van Deskundigen Normering Flexwonen. Gewerkt wordt met een adviserende
vertegenwoordiging van een (nog nader vast te stellen) aantal personen vanuit het
Harmonisatieoverleg in het College van Deskundigen.

4.

De vertegenwoordiging van de ’inspectie-instellingen in het College van Deskundigen
dient de hoogst vertegenwoordigende voor het SNF-schema namens de inspectieinstellingen te zijn.

5.

De vertegenwoordiging dient geaccepteerd te zijn door het College van Deskundigen
Normering Flexwonen.

Artikel 4 | Werkwijze / rapportage / procedures
1.

De inspectie-instelling informeert SNF over het inspectieresultaat. Deze opgave –
bestaande uit een terugkoppeling van de resultaten en het inspectierapport - wordt zo
spoedig mogelijk na ontvangst van de rapportage door SNF verwerkt.
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2.

De inspectie-instelling dient de met SNF gemaakte afspraken zoals vastgelegd in het
Reglement Inspectie-instellingen en procedures ten aanzien van rapportage en
registratie na te leven.

3.

Interpretatievraagstukken met betrekking tot:
a. aard en inhoud van norm voor huisvesting van arbeidsmigranten;
b. eisen en methoden van onderzoek, die ten grondslag liggen aan norm voor
huisvesting van arbeidsmigranten;
c.

de frequentie waarmee de inspecties moeten worden herhaald om vast te stellen
of bij voortduring aan de gestelde eisen wordt voldaan;

worden door de inspectie-instelling via het Harmonisatieoverleg voorgelegd aan het
College van Deskundigen.
4.

De inspectie-instelling stelt SNF onmiddellijk op de hoogte van het feit dat de Raad
voor Accreditatie de accreditatie voor het SNF-schema van de inspectie-instelling
heeft ingetrokken of opgeschort.

5.

Desgevraagd is de inspectie-instelling verplicht informatie over bij individuele
ondernemingen uitgevoerde inspecties aan SNF te overleggen, mits vigerende weten regelgeving dit toestaat.

6.

SNF kan ter verificatie van ontvangen signalen een derde instantie opdracht geven
een inspectie bij een geregistreerde onderneming uit te voeren. De inspectie-instelling
is verplicht hieraan medewerking te verlenen.

Artikel 5 | Beeldmerk
Vermelding van het logo van SNF op uitingen van de inspectie-instelling is mogelijk na
schriftelijke instemming door SNF.

Artikel 6 | Duur van de overeenkomst
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode tot xxx, met de mogelijkheid tot
verlenging voor een periode van twee jaar.

Artikel 7 | Opzegging
1.

Deze overeenkomst gaat in op de datum van de ondertekening door de laatst
tekenende partij. Zij vervalt van rechtswege zonder dat daarvoor enige opzegging
vereist is, op de datum van het vervallen van de accreditatie voor het SNF-schema
van de inspectie-instelling.

2.

De overeenkomst kan door elk der partijen schriftelijk en gemotiveerd met dwingende
redenen worden opgezegd met een termijn van drie maanden.
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3.

Op basis van het Reglement Inspectie-instellingen kan SNF de overeenkomst
opschorten en ontbinden.

4.

Bij opzegging door de inspectie-instelling verplicht de inspectie-instelling zich mee te
werken aan een goede en soepele overdracht van de goedgekeurde ondernemingen
naar een andere inspectie-instelling waarmee SNF een overeenkomst heeft.

Artikel 8 | Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend,

Stichting Normering Flexwonen

(inspectie-instelling).

xxxx

xx

Voorzitter Stichting Normering Flexwonen

Directeur

Datum:

Datum:

Handtekening:

Handtekening:

_________________________

_________________________
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