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Kosten

Eénmalige een entreebijdrage van € 150 ter dekking van de éénmalige werkzaamheden voor 
registratie. Daarnaast is er sprake van een jaarlijkse bijdrage.

Voor het reguliere register is deze jaarbijdrage afhankelijk van het aantal huisvestingslocaties 
waarover de organisatie beschikt. In onderstaande tabel is afhankelijk van het aantal 
huisvestingslocaties waarover wordt beschikt, te zien hoe hoog de jaarlijkse bijdrage is. (2019)

Locaties Kosten

1-5 loc. € 310,00

6 -10 loc € 330,00

11-20 loc € 350,00

21-50 loc. € 400,00

51-100 loc. € 800,00

100+ loc € 1.200,00

Voor het SNF-inhuur-register is de jaarbijdrage een vast bedrag van € 310.

De kosten voor de inspecties door de inspectie-instelling worden separaat door de gekozen 
inspectie-instelling in rekening gebracht. Voor de tarieven verwijst de SNF naar de verschillende 
inspectie-instellingen.

SNF vraagt van de inspectie-instellingen een bijdrage voor het beheren en onderhouden van de 
SNF-norm en het register, in de vorm van licentiekosten. De licentiekosten bedragen in 2019 € 64 
per geïnspecteerde locatie. De inspectie-instellingen bepalen of zij deze kosten apart 
gespecificeerd in rekening brengen of verdisconteren in hun tarief. Voor het SNF-inhuur-register 
bedragen de licentiekosten € 64 per onderneming.

Particulieren kunnen zich niet inschrijven, SNF certificering wordt afgegeven op een onderneming. 
Een inschrijving bij de Kamer van Koophandel dient bij aanmelding overlegd te worden. De kosten 
voor inschrijving bedragen éénmalig € 50,00. 

https://www.normeringflexwonen.nl/de-norm/inspecties
http://www.normeringflexwonen.nl/


Aanmeldingsproces 

Stapsgewijs gaat het aanmeldproces als volgt te werk:

1. Controleer of aan de eisen wordt voldaan
2. Kies een inspectie-instelling
3. Sluit een overeenkomst met een inspectie-instelling
4. Meld aan bij het SNF-keurmerk
5. Betaal de factuur voor de entreebijdrage
6. Laat de initiële inspectie uitvoeren
7. Bij positief resultaat vindt opname in het register plaats

Bij een negatief resultaat is er de gelegenheid de tekortkomingen te herstellen. Als alles voldoet 
vindt er alsnog opname in het register plaats. Lukt het niet de tekortkomingen te herstellen 
conform de SNF-norm, dan vervalt de aanmelding.

Inspecties

Ondernemingen die zich aanmelden moeten worden geïnspecteerd op naleving van de norm door 
een inspectie-instelling. SNF heeft voor het uitvoeren van de inspecties met de volgende inspectie-
instellingen een samenwerkingsovereenkomst gesloten:

 Normec Fair Labour Certification B.V.
 Normec VRO B.V.
 Qualitatis Inspectie B.V.
 SKW Certificatie B.V.
 Bureau Cicero B.V. (Inhuur-register)

Ondernemingen die zich hebben aangemeld kunnen een keuze maken door welke inspectie-
instelling zij de inspectie willen laten uitvoeren. Voor het reguliere SNF-register kunnen bedrijven bij
alle inspectie-instellingen terecht. Voor het SNF-inhuur-register kan een bedrijf kiezen voor Normec 
FLC, Qualitatis Inspectie, VRO Certification en Bureau Cicero. De onderneming dient zélf een 
inspectie-instelling te benaderen. Aan de inspectie-instellingen en de inspecteurs worden ook eisen 
gesteld. Deze zijn opgenomen in het reglement inspectie-instellingen.

Voor het 'reguliere' register is het aantal inspecties afhankelijk van het aantal huisvestingslocaties. 
Om de omvang van de steekproef te bepalen wordt een staffel gehanteerd. Deze staffel is te 
vinden in de norm. Voor het SNF-inhuur-register is er sprake van een vast aantal ‘dossiers’ dat in de
steekproef moet worden meegenomen.

De kosten voor het laten uitvoeren van de inspecties komen voor rekening van de onderneming. 
Deze zijn niet opgenomen in de bijdrage die door SNF in rekening wordt gebracht voor de 
aanmelding en opname in het register. Het bedrijf kan met een inspectie-instelling onderhandelen 
over de kosten van de inspecties.

Om opgenomen te worden in het register dient te worden voldaan aan de norm voor huisvesting 
van arbeidsmigranten, dat kan de reguliere norm of de norm voor het SNF-inhuur-register zijn. De 
inspecties vinden plaats door inspectie-instellingen die voldoen aan het reglement voor inspectie-
Instellingen en waarmee de Stichting Normering Flexwonen een samenwerkingsovereenkomst 
heeft gesloten. Inspecties vinden als regel éénmaal per jaar plaats door de desbetreffende 
inspectie-instelling. Het inspectierapport bevat het inspectieresultaat waaruit blijkt of de organisatie
voldoet, niet voldoet of een herstelacties moet uitvoeren. SNF besluit op basis van het rapport of 
registratie plaatsvindt.
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