
 

SOCIALE ZAKEN PLUIMVEE INDUSTRIE 

SANCTIEBELEID / REGELS 

Type overtreding 

Adequate reactie onderneming  

binnen gestelde termijn 10 

werkdagen Volgende controle Rekening  Bijzonderheden 

 

 

Brief 

           

2 of meer A 

(of majors) nee 

binnen 3 maanden 

(aanvullende audit) onderneming 

Indien afwijkingen niet zijn aangepast bij 

volgende screening reden voor beëindiging 

registratie in SNA-register  

 

CI 

2 of meer A 

(of majors) ja 

binnen 3 maanden 

(aanvullende audit) onderneming 

Indien afwijkingen niet zijn aangepast bij 

volgende screening reden voor beëindiging 

registratie in SNA-register. 

 

CI 

  

1 A 

(major) nee 

binnen 3 maanden 

(aanvullende audit) onderneming 

Indien afwijkingen niet zijn aangepast bij 

volgende screening reden voor beëindiging 

registratie in SNA-register. 

 

CI 

1 A 

(major) ja 

1 jaar later 

(periodiek 1) 0nderneming   

CI 

   

1 A + 1 of meer B 

(major of minor(s)) nee 

binnen 3 maanden 

(aanvullende audit) onderneming 

Indien afwijkingen niet zijn aangepast bij 

volgende screening reden voor beëindiging 

registratie in SNA register. 

 

CI 

1 A + 1 of meer B 

(major of minor(s)) ja 

1 jaar later 

(periodiek 1) onderneming   

CI 



 

 

10 of meer B 

(minors) nee 

binnen 3 maanden 

(aanvullende audit) onderneming 

Indien afwijkingen niet zijn aangepast bij 

volgende screening reden voor beëindiging 

registratie in SNA-register. 

 

CI 

10 of meer B 

(minors) ja 

1 jaar later 

(periodiek 1) onderneming   

CI 

   

5 tot 9 B 

(minors) nee 

1 jaar later 

(periodiek 1) onderneming   

CI 

  ja 

1 jaar later 

(periodiek 2) onderneming   

CI 

   

1 tot 4 B 

(minor(s))   

2 jaar later 

(periodiek 3) onderneming   

CI 

  

1 of meer C 

(opmerking(en))   

2 jaar later 

(periodiek 3) onderneming   

CI 

Indien een aanvullende audit (3 maanden) positief is, wordt de onderneming over 1 jaar later weer gescreend voor rekening van de 

onderneming. 

 

 

Structurele en incidentele afwijkingen: 

Na het uitvoeren van een -audit worden de afwijkingen doorgenomen met de onderneming. Indien men kan aantonen dat bepaalde  

afwijkingen incidenteel zijn, dan zal een A-afwijking (major) als B-afwijking (minor) en een C-afwijking (opmerking) als B-afwijking (minor) worden 

beoordeeld. Afwijking(en) die na constatering bij een vorige screening wederom word(t)en geconstateerd, verzwaren. Een C-afwijking (opmerking) 

wordt een B-afwijking (minor) en een B-afwijking (minor) wordt een A-afwijking (major). 

 


