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De Stichting Normering Flexwonen (SNF) is ontstaan nadat er op 28 maart 2012 de Nationale 

verklaring tijdelijke huisvesting EU-arbeidsmigranten is ondertekend door een groot aantal 

partijen, zoals de minister van Binnenlandse Zaken, VNG, 

Aedes, ABU, NBBU, VIA, LTO Nederland, Productschap Vee 

en Vlees, CNV, FNV, Pools Overlegplatform in Nederland en 

diverse gemeenten. De ondertekenaars hebben zich onder 

meer verplicht om een inspanning te leveren voor het 

ontwikkelen van normen voor goede huisvesting. 

 

SNF bestaat nu twee jaar. De leden van uitzendkoepels 

ABU en NBBU zijn verplicht om het SNF keurmerk aan te 

vragen als ze huisvesting aanbieden aan hun werknemers. 

Voor agrarische ondernemers, die huisvesting bieden aan 

arbeidsmigranten, is het keurmerk vrijwillig aan te vragen. 

De Nieuwsbrief Huisvesting Arbeidsmigranten ging onlangs 

in gesprek met voorzitter Koos Karssen (foto) van Stichting 

Normering Flexwonen (SNF).  

 

Waar staat SNF nu bij het bereiken van het doel? 

“Het doel van SNF is om zekerheid te geven dat de huisvesting van arbeidsmigranten op orde is, 

bij partijen die te maken hebben met de huisvesting van arbeidsmigranten. Er zijn inmiddels 260 

bedrijven in het SNF-register opgenomen. Zij hebben samen ongeveer 4.000 locaties met 40.000 

bedden. Daarnaast zetten we stappen, zoals de fusie tussen SNF en het keurmerk SKIA. Ook is de 

Vereniging Huisvesters voor Arbeidsmigranten (VHA) toegetreden tot het College van 

Deskundigen. Bedrijven in de agrarische sectoren kunnen zich sinds kort aanmelden voor het 

behalen van het SNF-keurmerk. Daar worden binnenkort de eerste aanmeldingen voor verwacht,” 

aldus Karssen.  
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http://www.normeringflexwonen.nl/register/default.aspx


   

 

 Waar richt SNF zich nu op?

Karssen: “De afgelopen jaren is veel tijd geïnvesteerd in het uitwerken van de normen voor goede 

huisvesting. Deze zijn nu op orde. Momenteel wordt er door de stichting gewerkt aan een 

samenwerking met gemeenten. Gemeenten willen graag weten welke huisvesting reeds door SNF 

is gecertificeerd. Als gemeenten het SNF-keurmerk voorschrijven bij het verstrekken van 

vergunningen of als zij het SNF-keurmerk als positief element meenemen in de uitvoering van het 

handhavingsbeleid dan vergroot dit voor bedrijven de waarde van het SNF-keurmerk.” 

 

SNF is gefuseerd met Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling (SKIA), waarom 

SKIA? 

“SKIA is het enige keurmerk wat naast SNF in Nederland op de markt was. Met het samengaan 

van SKIA en SNF ontstond er éénduidigheid, voor zowel werkgevers die huisvesting voor 

arbeidsmigranten organiseren als voor opdrachtgevers en lokale overheden. Er vindt ook geen 

discussie meer plaats over de normen rond de kwaliteit van huisvesting van arbeidsmigranten.  

Er is in de loop van de jaren veel ervaring opgedaan door SKIA met het controleren en registreren 

van huisvesting van arbeidsmigranten. Door het fuseren van SNF met SKIA kan deze kennis breder 

worden ingezet en zo een impuls worden gegeven aan de verdere ontwikkeling van het SNF 

keurmerk.” 

 

Waarom kiezen voor uitzendbureaus met een SNF keurmerk?  

Karssen: “Het gaat om de kwaliteit die je daaraan koppelt. Er zijn landelijke afspraken over de 

kwaliteit van wonen en werken. Wanneer een werknemer prettig woont zal hij zich op het werk 

ook prettiger voelen en beter functioneren. Daarnaast geeft het ook een positieve uitstraling naar 

buiten richting bijvoorbeeld leveranciers of afnemers.” 

 

Hoe kijken jullie tegen het certificeren van kort- of langdurende huisvesting aan?  

“Het SNF-keurmerk maakt in de norm geen onderscheid tussen kortdurende of langlopende 

huisvesting. Specifiek voor huisvesting in verband met seizoensarbeid lopen er nog gesprekken 

over de voorwaarden voor certificering.”   

 

Hoe is de samenwerking met andere partijen als gemeenten en brandweer? 

SNF is reeds in gesprek met gemeenten om gemeenten te verbinden met SNF vanuit hun kijk op 

de kwaliteit van wonen. De brandweer is daarentegen (nog) geen partij voor SNF, maar een 

onderdeel ‘veiligheid’ van het gemeentelijke beleid. Veiligheid is wel een onderwerp waarop 

wordt gecontroleerd binnen de SNF-norm. 

 

 

 



   

 

 

 Hoe is het toekomstperspectief van SNF?

Een nieuwe trend, die SNF in de gaten houdt, is het kijken naar andere vormen van flexwonen. Dit 

hoeft niet specifiek voor arbeidsmigranten te zijn. Bedrijven in de agrarische sector kunnen zich 

bij afnemers en leveranciers onderscheiden door het SNF-keurmerk te behalen. Daar is voor SNF 

nog een flinke groei te behalen. 

 

Tip voor agrarische ondernemers 

De agrarische ondernemers die huisvesting bieden aan 

arbeidsmigranten worden door SNF hartelijk uitgenodigd om 

hun huisvesting te laten certificeren. 

 

 

 

 

Sinds januari 2014 voeren 5 gemeenten (Den 

Haag, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en 

Westland) in Nederland een pilot uit voor de 

Registratie Eerste Verblijf Adres (REVA). 

Iemand die voor een periode van 4 maanden 

of langer in Nederland gaat wonen, is een 

ingezetenen en moet zich in schrijven in het 

Basis Register Personen (BRP).  

Niet-ingezetenen zijn mensen die niet of 

korter dan 4 maanden in Nederland wonen, 

zoals; seizoenarbeiders en buitenlandse 

studenten. Zij schrijven zich in bij het RNI voor 

de afgifte van een BSN en worden in het BRP 

geregistreerd als niet-ingezetenen. 

In het BRP wordt van niet-ingezetenen het 

woonadres in het thuisland geregistreerd en 

niet het verblijf adres in Nederland. Door 

alleen het thuisland adres te registeren is het 

voor gemeenten en overheidsinstanties niet 

inzichtelijk wie er daadwerkelijk in de 

gemeente verblijft. Lees verder… 

Fruitteler Van den Broek uit Heeswijk-Dinther 

kreeg vrijdag 18 maart als eerste bedrijf in de 

gemeente het Bernhezer Keurmerk 

Huisvesting Arbeidsmigranten.  

Bij het bedrijf werken en wonen in het 

hoogseizoen 65 Poolse arbeiders. Omdat het 

niet gaat om een uitzendbureau of flexhotel, 

Nieuws over goed werkgeverschap kunt u vinden bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw, inclusief eerdere edities van deze 

nieuwsbrief. 

http://www.seizoenarbeid.nl/nieuws/125/registratie-eerste-verblijf-adres-niet-ingezetene/
http://www.werkgeverslijn.nl/
http://werkgeverslijn.nl/thema/huisvesting-van-buitenlandse-arbeidsmigranten
http://werkgeverslijn.nl/thema/huisvesting-van-buitenlandse-arbeidsmigranten
http://www.normeringflexwonen.nl/


   

kan geen gebruik worden gemaakt van het 

SNF-keurmerk. Daarom zette de gemeente 

zelf een systeem van certificering op. Daarbij 

werd niet alleen gekeken naar de kamers van 

de arbeidsmigranten, maar ook naar de 

vereiste vergunningen, veiligheid, 

waterbeheer, arbeidswetgeving, betaling 

volgens CAO en ontspanningsruimte. 

Wethouder Peter van Boekel reikte het eerste 

certificaat uit. Lees verder… 

De provincie Gelderland kan niets doen aan de 

illegale bewoning van kassen in het 

Rivierengebied. Dat zeggen Gedeputeerde 

Staten in antwoord op vragen van GroenLinks 

Gelderland.  

Bij een grote brand in een kassencomplex bij 

Kerkdriel eind januari ontdekte de brandweer 

elf illegalen. De mensen woonden in de kas. 

Het gebied is een onderdeel van de 

provinciale plannen voor de Bommelerwaard. 

GroenLinks Gelderland wilde daarom weten of 

de provincie de illegale bewoning kan 

aanpakken. Maar dat is volgens Gedeputeerde 

Staten de verantwoordelijkheid van de 

gemeenten. Lees verder… 

 

De gemeenteraad van Reimerswaal lijkt er nog 

altijd niet van overtuigd dat het college de 

juiste weg is ingeslagen als het gaat om de 

regels voor het huisvesting van 

arbeidsmigranten. Dat sommige agrariërs over 

drie jaar hun stacaravans moeten afbreken is 

sommige fracties een doorn in het oog. Dat 

bleek dinsdag tijdens de themaraad.  

Als het aan burgemeester en wethouders ligt, 

maken agrariërs die seizoensarbeiders willen 

huisvesten voortaan een keuze. Ze bouwen 

een permanent onderkomen voor deze 

mensen of ze laten ze in een caravan op het 

erf wonen, maar deze moet in de winter wel 

naar binnen worden verplaatst. Voor caravans 

die vooraf worden aangemeld, geldt straks 

een overgangsregeling. Lees verder… 

 

Twee uitzendbureaus uit de glastuinbouw 

moeten 265.000 euro terugbetalen aan de 

Staat. Dat is het bedrag dat ze opstreken door 

geld van hun Poolse werknemers te 

verduisteren. Daarnaast krijgen ze een boete 

van 5.000 euro en een taakstraf. Of en zo ja in 

hoeverre gedeputeerden zelf gecompenseerd 

worden, wordt door het OM met geen woord 

gerept. Het acht de betaling als afdoende. 

 

Het gaat om twee uitzendbureaus die beide 

voornamelijk Poolse uitzendkrachten in de 

glastuinbouw aan werk helpen. Het 

Westlandse bureau hield tussen 2011 en 2012 

teveel servicekosten in en betaalde die niet 

http://www.bd.nl/regio/oss-uden-veghel-e-o/bernheze/keurmerk-voor-huisvesting-arbeidsmigranten-in-heeswijk-dinther-1.5838853
http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2104893/Geen-krant-door-grote-brand-in-Kerkdriel
http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2106698/Provincie-kan-illegale-bewoning-kassencomplex-niet-aanpakken
http://www.pzc.nl/regio/bevelanden/laat-stacaravan-bij-agrariër-ook-in-de-winter-buiten-staan-1.5712421


   

terug aan de werknemers. Daarmee streken 

ze 150.000 euro op. Verduistering, vindt het 

OM. Het tweede, uit Den Haag afkomstige 

bureau keerde in 2013 en 2014 het volledige 

loon per bank aan de werknemers uit - maar 

die moesten vervolgens een deel contant 

terugbetalen. Het OM berekende dat het 

uitzendbureau daarmee 115.000 in eigen zak 

moet hebben gestoken. Lees verder… 

Arbeidsmigranten mogen voortaan in de 

drukke zomerperiode tijdelijk in een 

portakabin op het erf worden gehuisvest. LTO 

Duin- en Bollenstreek Noord, gemeenten en 

uitzendbureaus zijn dat met elkaar overeen 

gekomen en hebben dat vastgelegd in het 

convenant ’Huisvesting Seizoenarbeiders’ dat 

vanaf januari ingaat. 

Voorheen woonden de Polen – de meeste 

arbeidsmigranten komen uit dat land – 

weleens in tentjes of caravans bij de 

bedrijven, maar dat werd een paar jaar 

geleden verboden. Lees verder… 

 

De gemeente Westland heeft geen signalen 

ontvangen dat glastuinders in die gemeente 

hun werknemers moeilijk huisvesting kunnen 

bieden. 

 

Een motie van Westland Verstandig om hier 

onderzoek naar te doen, nam het college van 

burgemeester en wethouders dan ook niet 

over. Westland Verstandig zegt die signalen te 

ontvangen en wil nu een eigen onderzoek 

doen onder tuinders naar huisvesting. 

Volgens wethouder Theo Duijvestijn heeft de 

gemeente in 2015 de raad geïnformeerd met 

cijfers over huisvesting en is die situatie niet 

veranderd. Ook de huisvesting van 

statushouders in een Polenhotel verandert 

daaraan niets. Lees verder… 
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http://www.groentennieuws.nl/artikel/135610/Uitzendbureaus-tillen-werkkrachten-glastuinbouw-voor-265.000-euro
http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/duinenbollen/article27558543.ece/Arbeidsmigrant-mag-in-portakabin-op-erf-wonen
http://www.gfactueel.nl/Glas/Nieuws/2016/3/Geen-signalen-woningnood-arbeidsmigranten-Westland-2782585W/

