Sanctieprotocol
Dit sanctieprotocol treedt in werking wanneer afspraken onherstelbaar niet zijn nagekomen, of
dat herstel pas mogelijk is buiten het lopend beheerjaar.
Sancties
Een sanctie is de maatregel die ANOG neemt ten opzichte van de deelnemer die in gebreke is
gebleven. De maatregelen die ANOG tot haar beschikking heeft zijn:
-

-

-

-

-

Waarschuwing
o Indien een herstelbare afwijking wordt geconstateerd krijgt de deelnemer een
waarschuwing en de mogelijkheid tot herstel (gele kaart). Bij 2 gele kaarten
achtereen, krijgt de deelnemer een rode kaart.
het opschorten van betalingen (tot uitvoeren herstel)
o De vergoeding voor het beheer dat niet/nog niet is uitgevoerd wordt door ANOG niet
betaald zo lang er geen herstel heeft plaatsgevonden.
het niet uitvoeren van betaling (bij niet uitvoeren maatregel in beheerjaar)
o Wanneer een deelnemer in een beheerjaar het beheer niet heeft uitgevoerd dan
heeft hij voor het betreffende beheerjaar voor de betreffende beheereenheid geen
recht op een vergoeding.
het opleggen van een boete (rode kaart)
o Na het constateren van een overtreding, bijvoorbeeld als er geen herstel mogelijk is
en/of onherstelbare schade is toegebracht, krijgt de deelnemer voor de betreffende
beheereenheid geen vergoeding en een boete ter hoogte van [30%] van de
betreffende beheervergoeding.
het ontbinden van het contract.
o Bij herhaling van overtredingen (na rode kaart) wordt het contract ontbonden.

Voorbeeld
1. Herstel is mogelijk op korte termijn, binnen het lopend beheerjaar, of buiten bet lopend
beheerjaar: sanctie = waarschuwing (gele kaart), mogelijkheid tot herstel en opschorten
betaling tot herstel is uitgevoerd;
2. Twee waarschuwingen (gele kaarten) betekent: mogelijkheid tot herstel en opschorten
betaling tot herstel is uitgevoerd én een boete (= rode kaart)
3. Twee rode kaarten betekent ontbinding van het contract.
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