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1. De stichting certificering
en het subsidiestelsel
1.1 Certificering binnen het subsidiestelsel
Met de inwerkingtreding van het Stelsel Natuur- en Landschapsbeheer (afgekort tot SNL) willen de
provincies aangeven meer uit te gaan van de deskundigheid van de beheerder en vertrouwen hebben in de
werkzaamheden die hij verricht. Dit in tegenstelling tot het vroegere Programma Beheer. Daarom is, voor
zover de EU dit toestaat, afgestapt is van gedetailleerde veldcontroles. In plaats daarvan is afgesproken
dat een stelsel van certificering zal worden ingevoerd.
Daartoe is in 2011 door de provinciale besturen de Stichting Certificering SNL in het leven geroepen.
De stichting verzorgt namens de provinciale besturen de certificering voor het agrarisch natuurbeheer
(certificaat voor gebiedscoördinatoren) en het natuurbeheer (certificaat voor de terrein beherende
organisaties en particuliere beheerders).
Al deze beheerders dienen hun beheer uit te (laten) voeren op basis van een Programma van Eisen (PVE)
dat een juridische basis heeft in de provinciale verordeningen.

1.2 Rol en werkwijze van de stichting certificering
De start van de werkzaamheden van de stichting lag bij het agrarisch natuurbeheer. Daarbij is sinds
2011 sprake van gebiedscoördinatoren (GC). Dit zijn rechtspersonen die zijn aangewezen door het
provinciaal bestuur. Als verlengstuk van dit bestuur zorgen zij voor een adequaat collectief beheer. De
gebiedscoördinatoren zijn onderdeel van en steunen bij hun werk op de agrarische natuurverenigingen.
Gebiedscoördinatoren vertalen het beleid vanuit het provinciale natuurbeheerplan naar hun specifieke
situatie naar eigen collectieve beheerplannen en zorgen dat het beheer daarop wordt afgestemd. Zij
leggen hun werkwijze vast in een kwaliteitshandboek. Dit handboek wordt door het bestuur van de Stichting
Certificering SNL vooral getoetst op het voldoen aan het Programma van Eisen. Gebeurt dit voldoende dan
verstrekt het bestuur van de stichting een certificaat aan het collectief agrarisch natuurbeheer.
Het bestuur gaat bij de certificering van gebiedscoördinatoren uit van de volgende visie. Het certificaat
moet betekenis hebben. Daarom wordt er gewerkt met een duidelijke en strenge vorm van toetsing,
aangezien de geloofwaardigheid van het certificaat en de certificeringscommissie niet ter discussie mogen
staan. Uiteraard is sprake van een groei- en leerproces bij de gebiedscoördinatoren, c.q. de agrarische
natuur verenigingen (ANV’s), aangezien de werkzaamheden relatief nieuw (weidevogelcoördinatie) of
geheel nieuw (coördinatie overig agrarisch beheer) zijn.
De focus bij de beoordeling van het kwaliteitshandboek ligt bij de manier waarop de gebiedscoördinatoren
/ANV de organisatie(proces) heeft georganiseerd. Vanwege het groei- en leerproces zullen de eisen die
gesteld worden in het begin wat lichter, maar later strenger worden. Verstrekking van het certificaat
vindt daarom in het begin veelal onder voorwaarden plaats; de te certificeren partij wordt gevraagd
verbeteringen in haar werkproces en/of kwaliteitshandboek aan te brengen waarna dit enige tijd na het
verstrekken van het certificaat door de stichting wordt gecontroleerd. Deze controle is de audit. Hierbij
wordt met name nagegaan of de werkwijze in het kwaliteitshandboek in de praktijk ook wordt nageleefd.
Bij de certificering van de natuurbeheerders is daarentegen géén sprake van een groei- en leerproces.
Natuurbeheerders doen dit werk al vele jaren en hebben daarvoor de nodige ervaring opgebouwd.
Zij moeten als professionals voor het behalen van het certificaat daarom direct aan de eisen van het
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Programma van Eisen voldoen.

1.3 Nieuwe ontwikkeling
In 2016 dient het agrarisch natuurbeheer op een andere, meer efficiënte en effectieve, leest te
worden geschoeid. Dit is conform afspraken die tussen rijk, provincies en beheerders zijn gemaakt.
De belangrijkste wijziging ten opzicht van de huidige situatie is dat alleen collectieven agrarisch
beheer subsidie kunnen krijgen, zij zijn eindbegunstigde voor het verkrijgen van subsidie. Om
dit te bewerkstelligen wordt een nieuw stelsel van agrarisch natuurbeheer ontwikkeld. Een voor
de stichting belangrijk onderdeel van het nieuwe stelsel is de verplichting die gesteld wordt
aan de collectieven gecertificeerd te zijn om in aanmerking te komen voor subsidie. Het bestuur
van de stichting is in 2014 intensief betrokken geweest bij het onderdeel certificering.

1.4 Bestuur en deskundigen
Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten de heren J.P.J. Lokker, J. Jansen en H. Menninga. In het
dagelijks leven in 2014 respectievelijk waarnemend burgemeester, directeur Bosschap en voormalig
directeur bij de provincie Groningen. Secretaris / penningmeester is de heer J.G. van Beek van DLG. Hij
is in 2011 in die hoedanigheid formeel aangewezen door de directeur van het IPO. Hij werd in 2014
bijgestaan door mevrouw S. Woudenberg van DLG. Vanaf 1 januari 2015 is er een nieuwe secretaris
aan gewezen, mevrouw J.H. de Winter-van Roekel. In 2014 is het bestuur zesmaal bijeen geweest.
Het bestuur laat zich bij haar werkzaamheden adviseren door een aantal externe en onafhankelijke
deskundigen. In 2014 waren dat voor het collectief agrarisch natuurbeheer: de heer D.
Melman van onderzoeksinstituut Alterra, de heer G. J. van Herwaarden van Landschapsbeheer
Nederland en de DLG-ers de heer R. Griffioen, de heer L. Simons en mevrouw J. Jansen.
Vanaf 1 januari 2015 zal met een andere groep deskundigen worden gewerkt. Mevrouw A.
Beckers is toegetreden tot de groep van externe deskundigen voor het natuurbeheer.
Bij de beoordeling van de grote natuurbeheerders maakt het bestuur gebruik van twee
externe deskundigen: mevrouw M. Hoogstra, docent bij de WUR, en L. Klaassen, directeur
Omgevingsdienst Haaglanden. Bij de beoordeling van de aanvragers van de Federatie
Particulier Grondbezit (FPG) aanvragers, meestal de kleinere beheerders, zijn de deskundigen
L. Simons en G.J. van Herwaarden betrokken. Bij het opzetten en uitvoeren van de audits
is gebruikt gemaakt van de expertise van Leo Ancher (Ancher Coaching & Training).

Foto: Johan Horst
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2. De activiteiten van de stichting in 2014
2.1 Agrarisch beheer
2.1.1 Verstrekking nieuwe certificaten gebiedscoördinatoren
Zoals ook in het vorige jaarverslag opgemerkt is, zijn in het kader van het groeiproces bij het verstrekken
van het certificaat in vele gevallen suggesties ter verbetering gedaan. In de praktijk bleek het lastig om
alleen op basis van het kwaliteitshandboek een goed oordeel te kunnen vellen. Om toch tot een gedegen
oordeel te komen is daarom vaak in het kwaliteitshandboek in combinatie met het collectieve beheerplan
bekeken. Het merendeel van de gebiedscoördinatoren had geen bezwaar tegen deze werkwijze.
In 2014 is het proces van certificering van gebiedscoördinatoren afgerond. In overzicht 1 wordt
weergegeven welke gebiedscoördinatoren in 2014 gecertificeerd zijn. In totaal zijn er de afgelopen jaren
79 gebiedscoördinatoren gecertificeerd.
Overzicht 1: In  2014 gecertificeerde gebiedscoördinatoren

Naam organisatie

Provincie

ANV Drenthe

Drenthe

ANV Bosk & Greide

Friesland

ANV Waddenvogels

Friesland

ZLTO

Zeeland

2.1.2 Audits gebiedscoördinatoren
De meeste audits bij de gecertificeerde gebiedscoördinatoren hebben reeds in 2012/13 plaatsgevonden
maar ook in de loop van 2014 zijn nog enkele audits uitgevoerd. Deze zijn in overzicht 2 weergegeven.
Per provincie is er gewerkt met een gelijktijdige audit voor een aantal gebiedscoördinatoren om
efficiënter te kunnen werken. In afwachting van het nieuwe agrarisch natuurbeheer is besloten om de
audits bij de resterende gebiedscoördinatoren alleen te doen daar waar dit spoort met het nieuwe beleid.
De audits zijn uitgevoerd aan de hand van het auditplan dat eerder,
Overzicht 2: In 2014 uitgevoerde audtis bij gecertificeerde gebiedscoördinatoren
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Naam organisatie

Provincie

Resultaat

ANV Camperland

Overijssel

Categorie 2

ANV De Ommer Marke

Overijssel

Categorie 2

ANV Groen Salland

Overijssel

Categorie 2

ANV Horst en Maten

Overijssel

Categorie 2

Kopse Agrarische Natuurvereniging (KAN)

Overijssel

Categorie 2

Natuur- en Vogelwerkgroep De Grutto

Overijssel

Categorie 2

ANV Altena Biesbosch

Noord-Brabant

Categorie 2

ANV Drimmelen

Noord-Brabant

Categorie 2

Stichting Duinboeren

Noord-Brabant

Categorie 2

in overleg met de koepels van de ANV’s, is opgesteld.
Bij de beoordeling van de audits hanteert het bestuur drie mogelijkheden:
•

Categorie 1: Behoud van het certificaat met aanbevelingen;

•

Categorie 2: Verbeterpunten die opgepakt dienen te worden binnen een door
het bestuur bepaalde termijn, waarna het certificaat behouden blijft;

•

Categorie 3: Intrekking van het certificaat, als de audit resultaten onvoldoende zijn.

Wanneer de organisatie in categorie 1 wordt ingedeeld dan betekent dit dat de gebiedscoördinator naar
aanleiding van de audit alleen aanbevelingen krijgt ter verbetering. Wanneer de gebiedscoördinator in
categorie 2 valt dan zijn er verbeterpunten gesignaleerd waar de gebiedscoördinator (binnen een door
het bestuur gestelde hersteltermijn) aan moet voldoen. Wanneer dit niet gebeurt wordt het certificaat
ingetrokken.
In de periode tot en met 2014 zijn er in totaal 33 audits uitgevoerd. Van deze 33 uitgevoerde audits vielen
er 21% in categorie 1 en 79 % in categorie 2.
In 2014 zijn de gebiedscoördinatoren uit categorie 2 door middel van een brief bevraagd over wat er met
de aanbevelingen en verbeterpunten is gedaan. Het bestuur heeft besloten hier geen verdere actie meer
op te zetten gelet op het nieuwe komende stelsel agrarisch natuurbeheer.
2.1.3 De voorbereidingen op het nieuwe stelsel
Het nieuwe stelsel behelst in essentie dat vanaf 2016 een groep van agrariërs (de collectieven) subsidie
agrarisch natuurbeheer krijgt in plaats van een individuele agrariër. Via het provinciale natuurbeheerplan
zullen de provincies sterker sturen op het resultaat. Aanleiding voor deze stelselaanpassing zijn de hoge
uitvoeringskosten en de tegenvallende resultaten voor wat betreft biodiversiteit. Er zijn inmiddels 40
collectieven gevormd die zich op landelijk niveau vertegenwoordigd weten door de Stichting Collectieven
Agrarisch Natuurbeheer (SCAN). Het bestuur heeft met de directeur van de SCAN regelmatig overleg.
Wederzijds is afgesproken om in dit project zo veel mogelijk samen op te trekken en zaken nauw met
elkaar af te stemmen.
Tijdens het decharge gesprek op 19 mei 2013 met het IPO heeft het bestuur de opdracht gekregen van de
provincies om zich voor te bereiden op de certificering van de nieuwe collectieven per medio 2015. Er is
vervolgens samen met BIJ12 (de uitvoeringsorganisatie van het IPO, die in het vervolg het aanspreekpunt
is voor het bestuur) een plan van aan pak voor de certificering van de collectieven opgesteld.
Het plan van aanpak bestaat uit de volgende onderdelen:
a.

Adviseren over producten die extern worden opgesteld.

b.

Voorlichting geven aan de collectieven en hen begeleiden bij
het opstellen van het nieuwe kwaliteitshandboek.

c.

Beoordelen en besluiten op de verzoeken om certificering.

Eind 2014 was de stand van zaken als volgt:
Ad a. Het bestuur heeft geadviseerd over het nieuwe PVE en het door de SCAN opgestelde
model KHB. Ook is inbreng geleverd op de nieuwe provinciale subsidie regels en het
mandaatbesluit certificering voor de stichting met bijbehorende uitvoeringsregeling.
Ad b. Er is een presentatie gemaakt over het werk van de stichting en de aanpak van de certificering
van de collectieven. Deze is met de SCAN besproken. Deze aanpak zal in tegenstelling tot
de aanpak bij de gebiedscoördinatoren nu vanaf het begin van het proces tot certificering

5

Jaarverslag 2014 stichting certificering SNL

streng zijn. Immers de collectieven hebben nu ruim de tijd gekregen om zich voor te bereiden.
Ad c. Er is een nieuwe en qua kennis en inzicht breed samengestelde groep van externe
deskundigen, de zogenaamde certificeerders gevormd. Het betreft de heren R.de
Haan, G.J van Herwaarden en R. le Rutte en de dames A. Ruting en J. Stoop. Als deskundige
op het gebied van Europese regelgeving is de heer M. van Amersfoort beschikbaar.
Deze deskundigen zijn inmiddels ingewerkt. Zij zullen medio 2015 een advies aan het bestuur geven over
de inhoud van de nieuwe kwaliteitshandboeken van de collectieven. Ze hebben in het voorjaar van 2015
veelal in duo’s een startgesprek met de collectieven gehad en verrichten vervolgens een pre-toets op
de concept-handboeken die vanaf medio april 2015 worden ingediend ter verkrijging van het certificaat.
Om hun werk adequaat te kunnen verrichten is door het bestuur een beoordelingskader opgesteld dat
besproken is met de SCAN. Daarin staan de spelregels die het bestuur hanteert bij het beoordelen van
deze handboeken.

2.2 Certificering natuurbeheer
De grote natuurbeheerders (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, 12 Landschappen, Unie van
Bosgroepen, Federatie Particulier Grondbezit) zijn in de gelegenheid gesteld om via plannen van aanpak
hun organisatie aan te passen aan de eisen van certificering. Met subsidie van het IPO en in overleg met de
stichting zijn (model) kwaliteitshandboeken opgesteld, die moeten worden geïmplementeerd in de eigen
organisaties en/of bij hun leden.
2.2.1 Certificering grote particuliere natuurbeheerders
Particuliere natuurbeheerders met meer dan 75 hectare, behoeven zich niet aan te sluiten bij de FPG of
de UVB om voor certificering in aanmerking te komen. Zij kunnen dit ook zelfstandig doen. In 2014 is daar
tweemaal gebruik van gemaakt (zie overzicht 4).
Overzicht 4: Gecertificeerde overige natuurbeherende organisaties in 2014

Naam organisatie

Provincie

Stichting De Hooge Weide

Noord-Holland

Stichting Gooisch Natuurreservaat

Noord-Holland/Utrecht

2.2.2 Certificering van de inrichting van de terreinbeherende organisaties
De Landschappen, Natuurmonumenten, het SBB en de Unie van Bosgroepen zijn allen reeds
gecertificeerd voor het beheer. In 2013 is gestart met een oriëntatie op de wijze waarop
inrichtingsprojecten (inrichting natuurgebieden) kunnen worden gecertificeerd die via
een lump sum financiering subsidie verkrijgen. Uitgangspunt hierbij is dat deze vorm van
certificering een meerwaarde dient te hebben. In 2014 is daar een vervolg aan gegeven
en eind 2014 zijn deze organisaties voor het onderdeel inrichting gecertificeerd.
Bij genoemde natuurbeherende organisaties vinden geregeld organisatie aanpassingen
plaats. De vraag is aan de orde hoe deze vervolgens een vertaling moeten krijgen in het
kwaliteitshandboek. In 2015 zal door het bestuur daar kritisch naar gekeken worden. Daarbij
hanteert het bestuur het principe de bureaucratie zo veel als mogelijk terug te dringen.
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2.2.3 Certificering FPG-leden
De Stichting heeft eerst het model-kwaliteitshandboek van de FPG beoordeeld en in 2012 akkoord
bevonden. Een individuele FPG deelnemer maakt dat model specifiek voor zijn situatie via een
persoonlijk kwaliteitshandboek. Daartoe is een individueel aanvraagformulier ontwikkeld. In 2014
is het proces van certificering van FPG deelnemers voortgezet en zijn aan diverse particulieren
certificaten verleend (zie overzicht 3). In totaal zijn er eind 2014 63 FPG leden gecertificeerd.
Overzicht 3: In  2014 gecertificeerde FPG-leden

Naam organisatie

Provincie

Landgoed Mariahoeve

Friesland

Landgoed Vosbergen

Gelderland

Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Gelderland

Landgoed Anderstein

Gelderland/Utrecht

Staatsdomein van het Kroondomein

Gelderland

Landgoed Blankenborch

Groningen

Landgoed Reiderwolde

Groningen

Landgoed Puttersdael

Limburg

Gemeentebossen Cranendonck

Noord-Brabant

Landgoed Taamven

Noord-Brabant

Stichting Bos Natuur en Leefmilieu (BNL)

Noord-Brabant

Cor Beets

Noord-Brabant

De Groenhoeve

Noord-Brabant

Etersheim (Het weidevogeldomein van Etersheim)

Noord-Brabant

Natuur achter in de Noordmeer

Noord-Brabant

Stichting IJssellandschap - Landgoed De Haere

Overijssel

Landgoed Raalterwoold

Overijssel

Landgoed Heerlijkheid De Eese

Overijssel, Friesland, Drenthe

Landgoed ‘t Heihuis

Utrecht

Landgoed Hindersteyn B.V.

Utrecht

Landgoed De Laan

Utrecht

Buitenplaats Overduin (B.V.)

Zeeland

Buitenplaats Overduin (Stichting)

Zeeland

Landgoed Klein Eiland

Zeeland

Coöperatief Natuurbeheer Krimpenerwaard U.A.

Zuid-Holland

Landgoed De Kleine Duintjes

Zuid-Holland

7

Jaarverslag 2014 stichting certificering SNL

2.2.4 Audits terreinbeherende organisaties
Er zijn 3 auditplannen opgesteld en wel voor het Drents Landschap, de Unie van Bosgroepen (UVB)
en voor de FPG. Het auditplan van het Drents Landschap is een model voor de andere Landschappen.
Deze zijn besproken met genoemde organisaties. In december 2014 is de FPG ge-audit op drie
niveaus: landelijk, regionaal en individueel niveau (een particuliere beheerder). De resultaten waren
positief. Wel bleek dat de toets van de FPG bij het indienen van aanvragen strenger mag zijn.

2.3 Communicatie en diverse overige werkzaamheden
Het bestuur is terughoudend met communicatie over nieuwe beleidsontwikkelingen. De provincies
zijn de opdrachtgevers van de stichting en zij bepalen het beleid en zijn verantwoordelijk voor de
communicatie daarover. Wel wordt desgevraagd kennis ingebracht. Zo heeft de stichting in 2014
bijvoorbeeld geadviseerd over het ontwerpen van het nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer.
De overige werkzaamheden bestaan uit:
•

Er is enkele malen contact geweest met de Beroepsvereniging Natuurboeren die op erfpachtbasis
gronden van SBB en andere TBO’s wil gaan beheren.

•

Het bestuur heeft acte de présence gegeven bij de uitreiking van de eerste FPG certificaten in de
provincies Zeeland en Gelderland. Ook is er een bestuurlijk overleg geweest met de FPG stuurgroep
certificering.

•

Het afscheid symposium van de heer Slob, voorzitter van Boerennatuur, in het voorjaar van 2014 is
bijgewoond. Dit symposium stond o.a. in het teken van het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer.

•

Ook is deelgenomen aan de landelijk dag van de ANV’s in Nijkerk in april die eveneens in het
teken stond van de introductie van collectieven in het agrarisch natuurbeheer per 1/1/2016.

2.4 Samenvatting resultaten

Overzicht 2: In 2014 uitgevoerde audtis bij gecertificeerde gebiedscoördinatoren
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Prestaties

Begroot

Gerealiseerderd

Certificering GC

Niet begroot

4

Audits en nazorg GC

25

10

Opzetten auditplan / uitvoering bij TBO ‘s

1/7

2/0

Opzetten auditplan / uitvoeren bij FPG

1/35

1/1

Beoordelen aanvragen particuliere beheerders

40

28 (enkele collectief)

Bestuursvergaderingen

5

6

Certificering van inrichting bij natuurbeheerders

Niet begroot

13

Extern overleg o.a. bij vereniging natuurboeren

Niet begroot

8

Voorbereiden op stelsel ANLB 2016

Niet begroot

opstellen en uitvoeren
plan van aanpak

Uit het overzicht blijkt dat de gerealiseerde prestaties afwijken van de begrote prestaties. Hieronder een
verklaring van de verschillen in begrote en gerealiseerde resultaten:
•

Er zijn minder audits gedaan dan begroot. Het aantal audits bij gebiedscoördinatoren is in het licht
van de komende ANLB 2016 beperkt tot daar waar sprake is van een duidelijke win-win situatie.
Bovendien is er gewerkt met een collectieve aanpak, waardoor minder inzet nodig bleek.

•

Er zijn meer auditplannen opgesteld dan begroot. Echter er zijn minder audits gedaan dan gepland.
Dit kwam doordat het opstellen van een auditplan voor de natuurbeheerders meer werk bleek te
zijn omdat bij de aanpak gestreefd is naar optimaal draagvlak bij de beheerder. Er zijn twee
auditplannen voor de TBO ’s gemaakt: 1 voor het Drents Landschap (dat model staat voor de
andere landschappen) en 1 voor de UVB. In 2015 wordt de feitelijke audits bij deze organisaties
uitgevoerd.

•

De audits bij particulieren en bij de FPG zijn anders van opzet geworden. De nadruk ligt op het
auditen van de regionale en landelijke werkgroepen en minder op de individuele particulier,
waardoor de geplande audits bij de individuele particulieren kwamen te vervallen.

•

Het aantal FPG aanvragen bleek door de FPG te hoog ingeschat en bovendien bleken zij meer
geclusterd te worden aangeboden.

•

De certificering van inrichtingsprojecten en de participatie in het beleidsproces met betrekking
tot het nieuwe agrarisch natuurbeheer waren niet begroot.

Over bovenstaande verschuiving van werkzaamheden is gesproken tijdens een bestuurlijk overleg met
de directeur van het IPO, de heer Beukema op 19 mei 2014. Er is toen gerapporteerd over de stand van
zaken en uitleg gegeven over een herziening van het werkplan in relatie tot de in eind 2013 ingediende
begroting. De directeur heeft hier mee ingestemd.
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3. Financiële gang van zaken
In onderstaande tabellen zijn de resultaten rekening en de balans over 2014 weergegeven.
Overzicht 6: Begrote kosten en gerealiseerde uitgaven

Nr

Prestaties

Begroting

Realisatie

1

Certificering GC

0

5.764

2

Audits en nazorg CG

87.500

26.655

3

Opstellen auditplan
natuurbeheerders

7.500

48.000

4

Audtis natuurbeheerders

82.500

2.500

5

Beoordelen aanvragen
particuliere beheerders

20.000

16.251

6

Inzet bestuur

10.000

9.204

7

Inzet secretariaat

15.000

15.000

8

Onvoorziene activiteiten

36.250

98.686

9

Totaal

250.000

222.060

Toelichting: Het verschil tussen de begrote en de gerealiseerde prestaties is toegelicht in paragraaf 2.4
samenvatting resultaten. De forse overschrijding van het budget voor onvoorziene activiteiten wordt
verklaard door: Certificering van de inrichting voor de natuurbeheerders, extra externe overleggen en de
voorbereiding op nieuwe stelsel ANLB2016.
Overzicht 7: balans 2014
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Nr

Balans 2014

In euro’s

1

Rekening Courant 01/01/2014

253.621

2

Uitgaven

327.406

3

Aan feitelijk werk stichting
(personele inzet)

222.060

4

Betaling plannen van aanpak
certificering natuurbeheerders

105.346

5

Inkomsten

228.882

6

Eerste bijdrage BIJ12

149.000

7

Rekening courant 31/12/2014

79.882

Toelichting: Bovenstaande financiële cijfers gaan over het geld dat via de bankrekening van de stichting
loopt. Het merendeel van de financiën betreft het certificeringwerk van de stichting zelf. Daarnaast loopt
via de rekening van de stichting ook de betaling aan de terreinbeherende natuurorganisaties (TBO ’s)
voor de uitvoering van hun plannen van aanpak die ertoe dienen hun organisaties gereed te maken voor
certificering.
Er zijn in 2014 twee betalingen aan natuurbeheerders voor hun plannen van aanpak verricht. Er resteert
voor 2015 alleen nog de afrekening van Natuurmonumenten van € 75.000 en de UVB van € 107.451.
Overzicht 8: opbouw personele inzet over 2014

Nr

Balans 2014

In euro’s

1

inzet DLG

195.661

2

inzet LBN

14.036

3

overige

3.134

4

inzet bestuur

9204

5

de heer Lokker
de heer Jansen
de heer Menninga

2935
2998
3272

6

Totaal

222.035

De toezegging van BIJ12 over 2014 is € 298.000, waarvan € 250.000 t.b.v. de inzet in 2014 en de rest
(€ 48.000) voor meerwerk uit 2013. Deze toezegging is gedaan bij brief van de directeur van BIJ12
d.d. 7 mei 2014.
Als rekening gehouden wordt met de tweede bijdrage van BIJ12 aan de stichting over 2014 en met de
afdracht aan NM en de UVB dan resteert afgerond per 1-1-2015 een positief saldo van € 46.000. Dit
kan grotendeels (€ 28.000) worden verklaard door minder uitgaven dan begroot in 2014. Het restant
(€ 18.000) is de afgelopen jaren tot stand gekomen door de boekhoudverschillen tussen DLG en IPO.
Over 2014 heeft geen uitgebreide accountantscontrole plaatsgevonden. mede gelet op het geringe aantal
transacties. Wel zal er nog een controle van de financiële administratie door de controller van BIJ12
plaatsvinden.
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