Jaarverslag 2016
Stichting Certificering SNL

Inhoudsopgave
Voorwoord

2

1 1 Certificering innen het s
12
1

l en er
Nie

si iestelsel

i e van e Stichting Certificering

e nt i

elingen

1.4 Bestuur en deskundigen
2

5

De activiteiten van de stichting in 2016

6

2.1 Agrarisch beheer

6

211

Certificering agrarische c llectieven

6

2.1.2

Voorbereiding audits agrarische collectieven

6

Uitvoering audits agrarische collectieven

6

2.1.3
2 2 Nat
221
222
22

r eheer
Certificering terrein eheren e rganisaties
r erei ing certificering artic liere nat
Certificering artic liere nat

eel certificaat

22

Certificering nat

2.2.5

Audits terrein beherende organisaties en particulieren

rc llectieven gr e scertificaat

2.3 Communicatie en diverse overige werkzaamheden
2.4 Samenvatting resultaten
3

r eheer ers

r eheer ers in ivi

Financiële gang van zaken

10
12
12
13
14
16

Jaarverslag 2016 Stichting Certificering SNL

Voorwoord
n het verslag aar 2016 is

r e stichting veel energie gest

en in het certificerings r ces i

el

agrarisch natuurbeheer als bij het natuurbeheer. Daarnaast is ook veel werk gemaakt van de audits bij
e e ei e n er elen van e certificering
i het nat

r eheer lag e na r

ier lag een en r e

gave

v

ral

het certificeren van e artic liere nat

r eheer ers

at van ege e inv ering van e ver lichte certificering v

r

alle natuurbeheerders vanaf 2017, sprake was van een enorme hoeveelheid aanvragen voor
in ivi

ele certificaten

at e stichting na

leine eheer ers hee t e ich gel

ig g e

etr

en is ge eest i het gehele tra ect van e

nnen v

r erei en

e e in e t ena e van

werkzaamheden.
Bij het agrarisch natuurbeheer lag de nadruk vooral op de audits van de agrarische collectieven die in
201 een certificaat he
als het

en ge regen

inisterie van c n

C llectie

grarisch Nat

e stichting hee t in 2016 in na

ische a en

r eheer later

e i s ienst v
erennat

r

verleg

et relevante arti en

r n erne en Ne erlan

e Stichting

J12 en e r vincies het gehele a

it r ces

ingericht. De afstemming met deze partijen was van belang omdat de verwachting is dat de Europese
Unie op korte termijn het hele stelsel, inclusief het auditproces, kritisch gaat beoordelen.
Een te verwachten bezoek uit Brussel en de enorme toename van werkzaamheden bij de stichting zijn
redenen geweest voor het bestuur om ook kritisch naar de eigen organisatie te kijken en stappen te
etten naar ver ere r essi nalisering van e eigen rganisatie
gea t
e

atiseer

v

r itl

gen vaststellen at

en

e certificering

accre itatie van n e stichting

el het certificerings r ces

als de audits hebben geleid tot constructief overleg met
alle betrokken partijen zoals de particuliere eigenaren,
de agrarische collectieven, de terrein beherende
organisaties, coöperaties van boeren en particulieren en
andere samenwerkingsverbanden. Wij zijn als stichting
bijzonder verheugd over de enorme bereidheid van
partijen om - in nauwe samenwerking met het bestuur
van de stichting en haar deskundigen - de organisatie
van het beheer verder te professionaliseren en nader
vorm te geven. Voor de komende jaren achten wij tevens
van belang dat partijen nog meer de samenwerking,
zowel onderling als met de overheid, zoeken om tot
een succesvol natuur- en landschapsbeheer te komen.
Nat

r en lan scha s aar en staan in Ne erlan

onder grote druk en de uitdaging is daarom om
gezamenlijk de schouders te zetten onder behoud en
ontwikkeling van het meest kostbare, en tevens meest
ets are er g e

at Ne erlan

e it

Drs. Jan Pieter J. Lokker
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Voorzitter stichting Certificering SNL

is het certificerings r ces eels

1 e Stichting Certificering en
het subsidiestelsel
1.1 Certificering binnen het subsidiestelsel
et e in er ingtre ing van het Stelsel Nat

r en Lan scha s eheer a ge

rt t t SNL

illen

de provincies meer uitgaan van de deskundigheid van de beheerder en hebben zij vertrouwen in
de werkzaamheden die deze verricht. Daarom worden, binnen de voorwaarden van de EU geen
gedetailleerde veldcontroles meer uitgevoerd. In plaats daarvan is afgesproken dat een stelsel van
certificering al

r en ingev er

et it stelsel

eheer ers ete ent it at i gecertificeer

r t e

eten i n

aliteit van het eheer ge
in aan er ing te

rg

en v

r

r SNL s

si ie

e e certificerings licht is ge aseer ingev er
Sin s 2011 gel t e ver lichte certificering v
nat

rverenigingen
e

r e ge ie sc

N s en sin s 2012 gel t it v

geli hei van vri

r inat ren in e v r

van agrarische

r e terrein eheren e rganisaties n 2012 is

illige certificering van artic liere eheer ers ntstaan n 2016 is er

een gr te i iging ge eest in het agrarisch nat

r eheer

et als

el

eer e fici ntie en een

eer

effectief agrarisch natuurbeheer. De belangrijkste wijziging is dat alleen de agrarische collectieven
als ein

eg nstig e s

si ie

nnen ri gen v

r agrarisch nat

r eheer als i

i n gecertificeer

Dit is conform de afspraken die tussen rijk, provincies en beheerders zijn gemaakt. Vanaf 2017
gaat e ver lichte certificering
certificerings licht v

gel en v

r e artic liere nat

r eheer ers aar ee e

r ie ere eheer er gel t

C

lle eheer ers en c llectieven ienen h n eheer it te laten v eren

asis van een

Kwaliteitshandboek, waarin de eigen werkwijze en de procedures zijn vastgelegd. Voor de toetsing van
e

aliteitshan

e en he

en e r vincies een r gra

a van isen

gestel

at een

juridische basis heeft in de provinciale verordeningen.
en eh eve van e itv ering van e certificering is in 2011
Certificering SNL in het leven ger e en
certificering v

r het nat

r eheer en het agrarisch nat

Certificering SNL t etst e
a e

e stichting ver

aliteitshan

aat an verstre t het est

stichting is alle aren intensie

e en

r e r vinciale est ren e Stichting

rgt na ens e r vinciale est ren e
r eheer

het v l

et est

r van e Stichting

en aan het r gra

a van isen s it

r van e stichting een certificaat aan e eheer er

etr

en ge eest i het hele r ces

et est

t t certificering te

r van e
en

1.2 Rol en werkwijze van de Stichting Certificering
De stichting heeft ten doel de bevordering van kwaliteitsborging van natuurbeheer door middel van
certificering van e trans arante e ri sv ering van eheer ers ge ie sc

r inat ren en agrarische

collectieven overeenkomstig de door de provincies vastgestelde verordeningen en het aan de stichting
door de onderscheiden provincies verleende mandaat.
De stichting probeert dit doel te bereiken door het beoordelen van en het nemen van besluiten op
certificeringsaanvragen het verlenen van certificaten het itv eren van a
en intre

en van certificaten

aarnaast gee t e stichting esgevraag v

provincies over de hiervoor genoemde punten.

its en het

sch rten

rlichting en a vies aan
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e stichting verstre t e v lgen e certificaten agrarisch nat
C llectie agrarisch nat

r eheer en nat

r eheer een ver licht certificaat v

r eheer

r c llectieven v

r agrarisch

natuurbeheer.
n ivi

eel certificaat nat

Staats

r eheer v

s eheer Lan scha

r e scertificaat nat

r eigenaren en rganisaties ie nat

en Nat

r

n

r eheren

enten en artic lieren

r eheer een gr e scertificaat v

r nat

r eheer ers ie

r eel

samenwerken zoals de Unie van Bosgroepen.
e stichting hee t t t 201

certificaten verstre t aan ge ie sc

r inat ren veelal N s v

r het

collectief agrarisch natuurbeheer. Vanaf 2015 worden de gebiedscoördinatoren afgebouwd als gevolg
van e inv ering in 2016 van het nie
vana 201 geen ge ie sc

e stelsel van agrarisch nat

r inat ren

anvragers van certificaten leggen h n er
r t

r het est

r eheer

eer gecertificeer en gea
i e vast in een

ie re en

r en er

it

aliteitshan

r van e Stichting Certificering SNL get etst

e

het v l

it han

e

en aan het r gra

a

van Eisen. Voldoet men aan het Programma van Eisen dan verstrekt het bestuur van de stichting een
certificaat
et est

r hanteert e visie at het certificaat ete enis

et een strenge v r

van t etsing aange ien e gel

vastgeleg e er

i en

erstre

en

aar

r t er ge er t

aar ighei van het certificaat en het est

van e Stichting Certificering SNL niet ter isc ssie
i eli

et he

gen staan

e stichting er t aart e

r

et

ing van het certificaat vin t alleen laats anneer er geen

tekortkomingen meer zijn. Daarnaast kunnen dan nog aanbevelingen zijn gedaan waarvan geacht wordt
at e c llectieven

nat

r eheer ers e e

a

en

e te certificeren arti

r t gevraag

e

aanbevelingen in haar werkproces en/of kwaliteitshandboek op te nemen waarna de stichting het geheel
controleert via de audit.
e stichting hanteert een a

itter i n van

aar v

s

r e c llectieven en

i een a

it

r t

et

name onderzocht of de werkwijze in het kwaliteitshandboek in de praktijk ook wordt nageleefd.
i

e e

r eling van e a

Categ rie 1

eh

its hanteert het est

van het certificaat n e

r rie

geli he en

eeste gevallen

llen aan evelingen

r en

geformuleerd, waardoor het kwaliteitssysteem verder in kwaliteit kan toenemen.;
Categ rie 2
te

rt

rl

ingen

itgev er

r ea

aliteitss stee
Categ rie

ntre

aliteitss stee
is

ig eh

van het certificaat n it geval

te l ssen Na iterli
n

it rs
el

een aar

rgeschreven

asis aarvan e e aanv llen e t etsing
r e is en het certificaat eh

ing van het certificaat

anneer e a

van e gecertificeer e eelne er

r t gea viseer

r t v

r t verv lgens een aanv llen e t etsing

het certificaat in te tre

en

r eel

en vastgestel

at het

het

en an li ven
it rs he

een gr
r

r t e

t aantal n er elen niet

r en aan evelingen en te

rt

r e
ingen

geformuleerd, die de deelnemer kunnen helpen bij het verbeteren van het kwaliteitssysteem. De
eheer er an esge enst

een later ti sti een nie

e certificeringaanvraag in ienen

1.3 Nieuwe ontwikkelingen
In 2017 gaan voor de kleine natuurbeheerders een andere werkwijze en andere voorwaarden voor
s

si ieaanvraag SNL gel en

er 1 an ari 201

r tv

r e nat

r eheer ers een n ergrens van

te beheren natuur ingevoerd om subsidie te kunnen aanvragen. Dit betekent in de praktijk dat kleine
beheerders zich naar het voorbeeld van de agrariërs moeten gaan verenigen om een collectieve

4

s

si ieaanvraag te

nnen

en

aarnaast gel t

v

r e nat

r eheer ers e certificerings licht

Er is alleen wel een belangrijk verschil met het agrarisch natuurbeheer. Agrarische beheerders moeten
ich aansl iten i een gecertificeer agrarisch c llectie
i

nnen ich

e leine eheer ers he

en n g een e

aansl iten i een niet gecertificeer c llectie en el een in ivi

e

eel certificaat

aanvragen.
at e nie

e er

i e vana 1 an ari 201 ingaat is in 2016

r

J12 en r vincies ge er t aan

de implementatie ervan die gefaseerd wordt ingevoerd. Alle beheerders waarvan de subsidie in 2016
a ie

esten een e

e

a en v

r een c llectie en e v r

van certificering

et as van elang

dat provincies tijdig en eenduidig communiceerden over de wijzigingen zodat de beheerders een keuze
n en

a en en ti ig een s

si ieaanvraag en een certificeringsaanvraag

n en in ienen

Uiterlijk 31 december 2016 moest conform de verordening zowel de subsidieaanvraag als de
certificeringsaanvraag

r en inge ien

n 2016 aren er 6 0 eheer ers aarvan e s
eheer ers
at e i

ie en v

r een in ivi

le entatieter i n ra

si ie a ie

e ver achting as at ca

e hel t van e

eel certificaat
as en e te ver achten aantallen in ivi

eel te certificeren

beheerders groot, is in de verordening veiligheidshalve een overgangsbepaling opgenomen waardoor
e Stichting Certificering SNL t t iterli

1

t

er 201

e ti

hee t

alle nie

e aanvragen in

ehan eling te ne en en een certificaat t e te ennen
Bij de implementatie van deze nieuwe werkwijze is de stichting nauw betrokken geweest.

1.4 Bestuur en deskundigen
Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten de heren J.P.J. Lokker, G.J.P. Jansen en H. Menninga.
Secretaris/ penningmeester is de mevrouw J.H. de Winter-van Roekel. Zij is in 2015 in die hoedanigheid
formeel aangewezen door de directeur van BIJ12. De stichting kan gebruik maken van een aantal
faciliteiten van BIJ12 waaronder de administratieve ondersteuning. Het bestuur is in 2016 vijftien maal
bijeen geweest.
Het bestuur laat zich bij zijn werkzaamheden adviseren door een aantal externe en onafhankelijke
es

n igen n 2016 aren at v

r het c llectie agrarisch nat

J van er aar en van Lan scha s eheer Ne erlan

e heer

r eheer

e heer

le

tte

e heer

e aan el stan ig n erne er

mevrouw A. Ruting van Qpoint en mevrouw J. Stoop zelfstandig ondernemer.
In 2016 waren de externe deskundigen voor het natuurbeheer mevrouw A. Beckers zelfstandig
ondernemer, M. Hoogstra, docent bij de WUR, de heer L. Simons, de heer G.J. van Herwaarden en dhr. L.
laassen irecte r Secretaris

gevings ienst aaglan en
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2 De activiteiten van de stichting in 2016
2.1 Agrarisch beheer
2.1.1

Certificering agrarische collectieven

In 2014 zijn 40 agrarische collectieven opgericht en deze agrarische collectieven zijn alle in 2015
gecertificeer

n 2016 lag er geen

gave

agrarische c llectieven te certificeren

en en el c llectie

heeft aangegeven het Kwaliteitshandboek eind 2016 aan te gaan passen. Dit kwaliteitshandboek gaan de
auditors opnieuw beoordelen in 2017.

2.1.2

Voorbereiding audits agrarische collectieven

e stichting hee t esl ten e agrarische c llectieven e eerste eri
aar te a

iten

at ha

rie

elangri e re enen

e ti ig en intensie eens er 2

en eerste hee t het nie

e stelsel van het agrarisch

natuurbeheer tot grote wijzigingen geleid en volgt de Europese Commissie daarom het gehele proces
na

letten

e ver achting is at e

r

ese C

issie al t e ien

een ge egen certificerings

en auditproces. Ten tweede zijn alle 40 agrarische collectieven in 2016 opgericht en zijn het nieuwe
organisaties die in de praktijk naar verwachting nog tegen zaken aan zullen lopen. Ten derde wilde de
stichting het auditproces tijdig inrichten en kunnen evalueren. Daarom heeft de stichting in het eerste
hal aar van 2016 het a

it lan

gestel

en in het na aar e hel t 20 st

s van e c llectieven

geaudit.
Ter voorbereiding op de audits is een auditplan opgesteld en een format auditrapportage waarmee
de auditors op uniforme wijze rapporteren. Het auditplan beschrijft het gehele auditproces. Het
format auditrapportage geeft een overzicht van de te auditen onderdelen. Bij het opstellen van deze
c

enten i n e es

n igen

at ge ie geraa

leeg

aar i

in

en

etr

en

geweest. Zij hebben belangrijke aandachtspunten vanuit de Europese Commissie meegegeven. Het
concept auditplan is naar de ADR gestuurd voor een quick scan. Het auditplan is ook besproken in fora
aarin vertegen

2.1.3

r igers van e r vincies

SC N en

J12 eelne en

Uitvoering audits agrarische collectieven

In de maanden september, oktober, november en begin december heeft de stichting 19 van de 20
geplande audits uitgevoerd. Eén geplande audit is komen te vervallen omdat dit collectief het
kwaliteitshandboek in grote mate had herzien waardoor een audit op dat moment niet effectief was. In
iedere provincie was tenminste een audit gepland zodat de audits zo veel mogelijk gespreid zijn over de
provincies.
De audits zijn uitgevoerd aan de hand van het auditplan agrarische collectieven dat de Stichting
Certificering hee t

gestel

it a

it lan is v

ra

et e te a

iten c llectieven gec

niceer

Door het werken met het auditplan wisten de collectieven precies wat er van hen verwacht werd en
r t er ni r

en e fici nt ge er t

Bij een groot aantal collectieven werden tijdens de audits tekortkomingen geconstateerd. In die
sit aties esl

t het est

r t t een v

e c llectieven 6 e en e ti

e e

rl

ig eh

van het certificaat

te l ssen Na het

i te

rt

ingen he

l ssen van e te

rt

ingen v eren

de auditors een herbeoordeling uit. Een tweetal herbeoordelingen is in 2016 uitgevoerd. Bij deze

6

en

herbeoordelingen bleek dat de collectieven de tekortkomingen hadden opgelost door de organisatie en/
of het kwaliteitssysteem aan te passen. Het merendeel van de herbeoordelingen kan pas in 2017 worden
gedaan.
In een aantal situaties ontstond vragen over de interpretatie van het Programma van Eisen. De stichting
heeft wanneer nodig in overleg met de provincies gezorgd voor duidelijke afspraken hierover met
r vincies

en

erennat

r nl

e n er elen aar a s ra en ver i n ge aa t i n e i e van inter retatie
•

Instemming gezamenlijke verantwoordelijkheid deelnemers voor realisatie prestaties

•

Het vastleggen van de accountantscontrole

Een overzicht van de uitgevoerde audits en de resultaten daarvan is in overzicht 1 weergegeven.
Overzicht 1: agrarische collectieven die in 2016 zijn geaudit

Naam collectief

Provincie

Resultaat

Collectief Groningen West

Groningen

Behoud certificaat

Coöperatie Agrarisch Collectief Waadrâne U.A.

Friesland

Voorlopig behoud certificaat

Coöperatieve vereniging Westergo U.A.

Friesland

Voorlopig behoud certificaat

N ar li e r s e

Friesland

Behoud certificaat

Flevoland

Voorlopig behoud certificaat

veri ssel

Voorlopig behoud certificaat

Gelderland

Voorlopig behoud certificaat
Na her e r eling
behoud certificaat

N

r

llan

Behoud certificaat

N

r

llan

Voorlopig behoud certificaat

l en

Coöperatie Flevolands Agrarisch Collectief U.A.
C
i
C

eratieve grarisch Nat
en veri ssel
eratie

e ie sc

grarisch Nat

eratie N

r C llectie
r C llectie

r

ereniging grarisch Nat

llan
r eheer

el

e

i
llan s N

r en

Ark & Eemlandschap

Utrecht

Voorlopig behoud certificaat

Gebiedscoöperatie Rijn Vecht en Venen U.A.

Utrecht en
Zuid-Holland

Behoud certificaat

ereniging grarisch Nat r en
Landschapsbeheer Rijn en Gouwe Wiericke

Zuid-Holland
en Utrecht

Voorlopig behoud certificaat

Zuid-Holland
en Utrecht

Voorlopig behoud certificaat

Zuid-Holland

Voorlopig behoud certificaat

Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Coöperatieve U.A. Zuid-Holland
en Utrecht

Voorlopig behoud certificaat
Na her e r eling
behoud certificaat

Coöperatief Collectief Agrarisch
Nat r eheer est ra ant

Voorlopig behoud certificaat

grarische Nat

rvereniging

e

llan se enen

Coöperatie De Groene Klaver U.A.

C

eratie C llectie

C

eratie Nat

rri

grarisch Nat
Li

N
r eheer

rg

Coöperatieve Vereniging Collectief Deltaplan Landschap U.A.

r

ra ant

Zeeland

Behoud certificaat

Limburg

Voorlopig behoud certificaat

Landelijk

Voorlopig behoud certificaat
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De verantwoordelijkheid voor het agrarisch beheer lag sinds 2011 bij de zogeheten
ge ie sc

r inat ren

C

it i n rechts ers nen ie i n aange e en

r het r vinciaal est

r

Als verlengstuk van dit bestuur zorgen zij voor een adequaat afgestemd collectief beheer.. De stichting
hee t t t 201

e ge ie sc

r inat ren gecertificeer en gea

agrarische c llectieven er 1 1 2016 i n in 2016 geen a
het

e stelsel

it

its

i

r e intr
e ge ie sc

ctie van e nie
r inat ren

e

et een r l in

itgev er

2.2 Natuurbeheer
2.2.1

Certificering terrein beherende organisaties

e terrein eheren e rganisaties Nat
nie van

r

n

enten Staats

sgr e en i n ver licht ich te certificeren

i

s eheer e 12 Lan scha

i n in e gelegenhei gestel

van aan a h n rganisatie aan te assen aan e eisen van certificering

et s

niet v

e en

rS

en in verleg

et e stichting i n

en en e

el

aliteitshan

via lannen

si ie van het
gestel

e e in

geïmplementeerd in de eigen organisatie en/of bij hun leden. De genoemde organisaties zijn in 2013 alle
gecertificeer v

r het eheer

gecertificeer v

r het n er eel inrichting

n 2016 is

Lan scha N

ven ien i n ein 201

r

ea n g niet gecertificeer v

i na alle terrein eheren e

llan gecertificeer v

r it n er eel

rganisaties

ier ee is alleen het r s e

r inrichting

Bij genoemde terrein beherende organisaties vinden geregeld organisatie aanpassingen plaats. In
2016 was dit aan de orde bij Staatsbosbeheer. In 2015 is overleg geweest met het Staatsbosbeheer
over de vraag hoe de aanpassingen een vertaling moeten krijgen in het kwaliteitshandboek. Dit
heeft er toe geleid dat in 2016 een aangepast kwaliteitshandboek is ingediend, vanwege grote
rganisatie i igingen
t ege en

e stichting hee t het

e re en is at er in 201 een nie

r eel e
e her iening

r eel

aar geen nie

t van het

certificaat

aliteitshan

e

an

beoogt het Staatsbosbeheer het kwaliteitssysteem verder aan te passen en dit op te nemen in het
aliteitshan
versie 2016

e t

v

e S

certificering

l verstre t aan S

e stichting hee t het e

al e aan evelingen en te

S

r elingsverslag van e

rt

ingen ver er en in e

her iene versie 201

2.2.2

Voorbereiding certificering particuliere natuurbeheerders

n 2012 is

r het ra ants artic lier r n

nt i

e Stichting Certificering SNL hee t het

el

e it een certificerings
el

el artic lier nat

aliteitshan

e van it

r eheer

genaa

e

Brabants model toen beoordeeld en akkoord bevonden. Dit model is landelijk uitgerold door de
e eratie artic lier r n

e it

en in ivi

ele

eelne er

aa t at

el s ecifie v

r

zijn situatie via een persoonlijk kwaliteitshandboek. In 2014 heeft de Federatie Particulier Grondbezit
esl ten haar aan eel in het certificerings r ces te ver el stan igen
stichting art Ner

gericht Sin s 1 a ril 201

n erge racht in e e nie
eelne ers i het

in ev

aarv

r is egin 201

r erei en e certificerings er

e na han eli e stichting Stichting art Ner egelei t v

en van een aanvraag v

r een in ivi

e

aa he en
rtaan

eel certificaat en v ert e er

aa he en

uit om te voldoen aan de werkwijze van het kwaliteitssysteem en alle verplichtingen die daaruit
v

rtvl eien

et est

r van e Stichting Certificering hee t

Ner a s ra en ge aa t ver e er
het est

8

in ivi

r c ntact

et art Ner

ele certificering ge

rg

et het est

r van Stichting art

i e ie e Stichting Certificering hanteert
het r ces van art Ner te eval eren

li t

e e in ivi

aarnaast hee t

at e

aliteit van e

ele certificering van artic liere nat

r eheer ers

as t t 201 vri

illig

certificerings
aan e e vri

e Stichting Certificering hee t t t en

et 201

el aan 0 artic lieren een certificaat verleen

asis van it in ivi

ele

chter in 2016 is er een ein e ge

en

illige certificering

Zoals eerder opgemerkt is er een beleidswijziging doorgevoerd m.b.t. de subsidiering van het
nat

r eheer at hee t gelei t t een nie

e er

i e i

es

si ieverlening

it te

bewerkstelligen zijn er in de jaren 2015 en 2016 voorbereidende maatregelen door de provincies
en

J12 en e Stichting Certificering SNL gen

ingev er

at e e gel t v

en

e e nie

e er

i e is c

r e artic liere eheer ers aarvan e s

r t ge aseer

si ie a

t n 2016 lie

van ca. 650 beheerders de subsidie af. De particuliere beheerder heeft bij deze nieuwe werkwijze drie
ties
1

ich aansl iten i een c llectie

2

en nie

nat

r c llectie

richten

ich aansl iten i een nat
ge r i
e

a ing van het

et een gr e scertificaat

sgr e en

et een gr e scertificaat

r c llectie en in ivi
el

als e nie van

aliteitshan

eel een certificaat aanvragen

et

e van e Stichting art Ner

elangri ste i iging is at e al ver lichte certificering v

r

s en agrarische c llectieven

vanaf 2017 ook geldt voor alle particuliere natuurbeheerders die in aanmerking willen komen voor
SNL s

si ie

een in ivi

e ver achting as at e hel t van e artic liere eheer ers

eel certificaat en at aarnaast en ele nie

gr e scertificaat gaan aanvragen
een certificaat i

e c llectieven

ie en v

r

en ntstaan ie een

it ete en e een en r e t ena e van het aantal aanvragen v

r

e Stichting Certificering

Het bestuur van de stichting had in 2015 en de eerste helft van 2016 de tijd zich voor te bereiden op
e ver achtte gr te t ena e van het aantal certificeringsaanvragen
geree

in

ni 2016 e eerste aanvragen v

at vana

Certificering SNL hee t ich hier

verschillen e

it

est iterli

e i 2016

r certificering ver acht er en

anieren

v

e Stichting

r erei

Ten eerste heeft de stichting het aanvraagproces waar mogelijk geautomatiseerd voor een tijdige
afhandeling. Er is een beveiligde digitale werkomgeving gerealiseerd die ook voor externen met
toegangsrechten te gebruiken is. Tevens heeft iedere aanvraag een dossier en is de status van ieder
dossier ten alle tijde in te zien en zijn gemakkelijk overzichten te genereren.
en t ee e hee t e stichting

i eli e a s ra en ge aa t

et e Stichting art Ner ver e

aliteit en i e van in iening van e certificeringsaanvragen
het egelei en van artic lieren ie een in ivi
el

aliteitshan

e van

art Ner hee t een elangri e r l i

eel certificaat aanvragen en ge r i

art Ner at al eer er

r het est

a en van het

r van e Stichting Certificering

is beoordeeld en goedgekeurd. Er is nauwe samenwerking geweest tussen de beide stichtingen waarbij
e Stichting Certificering haar na han eli e es
art Ner is a ges r

en in het tra ect aar n

n ige r l v

ig sa en

r

te tre

stelt

et het est

en en a en na

r van stichting
el aar a te

stemmen. Er is een planning opgesteld en er is strak gestuurd op het tijdig halen van de deadlines.
Ten derde heeft de stichting nauw samengewerkt met BIJ12 en de 12 provincies. De stichting en BIJ12
hebben de gehele planning en communicatie naar de particulieren goed op elkaar afgestemd. Het
est

r hee t ti ig nel

nten en c nse

enties

t het certificerings r ces aange aart i

e

provincies en advies gegeven hoe hiermee om te gaan. De provincies wisten goed wat en wanneer ze
esten c

niceren ver het certificerings r ces

Tot slot heeft de stichting een model kwaliteitshandboek opgesteld en beschikbaar gesteld voor
nat

rc llectieven ie een gr e scertificaat illen aanvragen en aar ee als c llectie gecertificeer

illen

r en

r een

r at te

a en v

r

n

aliteitshan

e is s ra e van een i alle

beheerders herkenbare en vergelijkbare inhoudsopgave. Zo wordt voorkomen dat de stichting steeds
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verschillend opgezette handboeken moet beoordelen. Tegelijkertijd helpt het de natuurcollectieven bij
het opstellen van een eigen kwaliteitshandboek dat gebaseerd is op het Programma van Eisen.

2.2.3

Certificering particuliere natuurbeheerders (individueel certificaat)

als ver acht is in 2016 als gev lg van e inv ering van e ver lichte certificering s ra e ge eest
van een en r e t ena e van het certificeren van art Ner eelne ers
artic liere nat

r eheer ers

Certificering SNL te
at e c

sv

a en reeg

r een in ivi

et ca

00

r

nicatie naar e eheer ers

e artic lieren as heel laat een e
certificeringsaanvraag in

e

eel certificaat
r a aanvragen v

r in ivi

r e r vincies as laat

e in het s

eer an e hel t van e

it ete ent at e Stichting

gang

rt certificering en ien en i

eeste artic lieren ien en aar

eerst een r

ele certificaten
a

aa ten

as heel laat een
r a aanvraag in

zodat ze wel subsidie aan konden vragen. De stichting heeft tijdig bevestigingen op alle pro-forma
aanvragen verstuurd die als bewijs dienden voor de provincies. Slechts een beperkt aantal aanvragen
werd volledig ingediend en kon dus in behandeling worden genomen. De stichting heeft met een team
van

en later

er en in
e

certificeer ers n g een aantal aanvragen in 2016 a
s

r elings r

r i n aan 2

t t een g e en ni r
lier at sa en

et e certificeer ers is

artic lieren certificaten verleen

gecertificeer e artic lieren

10

r eel te

t aar ee

nnen han elen

e certificeer ers

en en hanteren een stan aar
gestel

ie ver icht 2

et

1 ece

er 2016 t taal aantal

Overzicht 2: In 2016 gecertificeerde particulieren

Certificaathouder en naam landgoed/bezit
er eri t eert e te

eter

Provincie

e

Zuid-Holland

W. van de Belt te Belt-Schutsloot

veri ssel

Landgoed Tongeren BV te Tongeren, t.b.v. Landgoed Tongeren

Gelderland

Stichting
l cl
aasterlan te
t.b.v. Landgoed Gaasterland

Friesland

e ir

M.I. en M.L.L van der Wijck te Putten, t.b.v. Landgoed Blarinckhorst

Gelderland

C.J.W. Winters te Leende, t.b.v. Landgoed de Langakkers

N

r

ra ant

CC

N

r

ra ant

rea te

agen erg t

v

eve t

schen

Landgoed Grootmoeshul BV te Loenen, t.b.v. Landgoed Grootmoeshul
h

van N

te

ees i

ster a

t

v t ilan

te Sint e enr

e t

Gelderland
Friesland

v Lan g e

e e

N

r

ra ant

De heer A.J.M. Schenkeveld te Culemborg, t.b.v.
Wilgengriend Polder Bolgerijen

Utrecht

C.J. van Bemmel Verkaik te Montfoort, t.b.v. Het Beloken Land

Utrecht

Erven C.J. Moolenburgh te Bilthoven, t.b.v. Landgoed De Vluchtheuvel

Zeeland

S.F. de Boer te Boornzwaag, t.b.v. De Bokkewiel

Friesland

J.W. Duthler te Utrecht

veri ssel

De Roek BV te Grou

Friesland

Groot Eiland B.V. te Hulst, t.b.v. Landgoed Groot Eiland

Zeeland

S. Vroom te Middelie

N

r

llan

Firma Pronk te Broek in Waterland

N

r

llan

C. Deun te Zuiderwoude

N

r

llan

Limosahoeve te Spijkerboor

N

r

llan

ei er
h

van N

e in te eist t
te

ster a

v
t

iten

rg

Utrecht

v t ilan

Friesland

Landgoed Wouwse Plantage BV te Strijen
st te ieth

r

t

v Lan g e

e

N
ie en eelge ie

anehals

r

ra ant

veri ssel

Landgoed Appel BV, t.b.v. Landgoed Appel

Gelderland

Leis relan s nr eren

Gelderland

e

t

v

ievitsvel

Landgoed West Raven BV, t.b.v. Landgoed West Raven

Gelderland
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2.2.4
r in

Certificering natuurcollectieven (groepscertificaat)
initiatieven v

aarvan he

r nie

e nat

r c llectieven ie als gr e gecertificeer

illen

r en

en in 2016 een v lle ige certificeringsaanvraag inge ien en rie aarvan een r

ee
r a

aanvraag. Twee van deze aanvragen betreffen aanvragen van agrarische collectieven die zich ook willen
laten certificeren v

r het nat

r eheer

De stichting heeft de twee volledige aanvragen in behandeling genomen. Die konden echter niet worden
afgerond omdat daarin tekortkomingen geconstateerd werden. De collectieven moeten eerst het
kwaliteitssysteem verder verbeteren door de geconstateerde tekortkomingen op te lossen.

2.2.5

Audits terrein beherende organisaties en particulieren

n e aren 2012 en 201

i n alle terrein eheren e rganisaties gecertificeer

e Stichting Certificering

doet eens per 4 jaar een audit bij deze organisaties en wanneer nodig vaker. De planning is dat in 2017
alle terrein beherende organisaties een audit hebben gehad. In 2016 zijn een vijftal audits bij de terrein
beherende organisaties uitgevoerd. Daarnaast zijn er twee audits bij particulieren met individuele
certificering itgev er

en ver icht van e itgev er e a

its is in ver icht

eergegeven

Overzicht 3: In 2016 uitgevoerde audits bij de terrein beherende organisaties en particulieren

Naam organisatie

Provincie

Resultaat

Limburgs Landschap

Limburg

Voorlopig behoud certificaat

Zuid Hollands Landschap

Zuid-Holland

Voorlopig behoud certificaat

Geldersch Landschap

Gelderland

Voorlopig behoud certificaat

Groninger Landschap

Groningen

Voorlopig behoud certificaat

Staatsbosbeheer

Landelijk

Behoud certificaat

Landgoed de Grote Woeste
eve hr asselaar er gr e
art Ner cl ster
st

Gelderland

Behoud certificaat

Landgoed de Goede Morgen,
hr laver er gr e art
Ner cl ster N r

N

Voorlopig behoud certificaat

ea

r

llan

its i n itgev er aan e han van het a

it lan at e Stichting Certificering hee t

gestel

Het auditplan van de 12 Landschappen is verder veralgemeniseerd waardoor maatwerkplannen per
Lan scha niet

eer n

ig i n en ni r

en e fici nt an

r en ge er t

Bij de audit bij de individuele particuliere beheerder die werkt conform het Kwaliteitshandboek van
art Ner

t

at e terrein e

het

ncti neren van e regi nale

e en niet alti

art Ner

t t tevre enhei ste

en

i

er gr e aan

aar i

lee

e artic lier art Ner ha v

ra al

aangegeven dat de regionale werkgroepen door de grote toename van kleine beheerders door tijdgebrek
buiten werking zijn gesteld en geen interne audits en terreinbezoeken meer konden organiseren in 2016.
art Ner hee t aange
en alternatieven te
is a ges r

n ig het
e en v

aliteitshan

e

e nie

e ring v

e nt i

nctie van e regi nale er gr e en

en e regi nale er gr e en in 2016 niet te a

gaat her ien en ter g e

12

r e

rlegt aan het est

iten en

elingen te gaan aan assen
et het est

r van art Ner

at art Ner e interne er

r van e Stichting Certificering SNL

i e

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. De stichting heeft in 2016 net als in
2015 weer geadviseerd over de nieuwe werkwijze bij de kleine particuliere natuurbeheerders. Daarnaast
heeft de stichting er ook in 2016 voor gezorgd dat het portaal natuur en landschap op het punt van de
certificering stee s act eel is
e verige er
en het a ste

aa he en estaan v
en

et etr

r een gr

t eel it het a viseren ver het certificerings r ces

enen

Agrarisch:
verleg

et e r vincies en het C

en later

erennat

r nl

r inatietea

J12 en vertegen

itv erings eten C

aar

SC N

r igers van r vincies aan eelne en

ver het

auditplan en inhoudelijke onduidelijkheden over het Programma van Eisen.
egel atig c ntact

et e irecte r van e SC N ver het gehele r ces van a

its van e

agrarische collectieven.
•

Bijeenkomst met de auditors agrarisch om het proces en de model-auditrapportage van de audits
agrarische collectieven te evalueren.

Natuur:
verleg

et vertegen

r igers van r vincies ver e nt i

elingen r n

e leine

beheerders. Er is gesproken over het KHB van de Unie van Bosgroepen en Part-ner en de
verschillen daartussen en al of niet wenselijkheid daarvan; dit mede in het licht van de
ontwikkelingen rondom de kleine beheerders , die tot gevolg zullen hebben dat er komende 6
aar heel veel certificeringsaanvragen
e gen

ensen en vragen er
in ivi

llen

en

aarnaast is ges r

en ver at r vincies

et e certificering en at e c ncreet illen certificeren en el e nt i
eel

en van it e

art Ner en c llectie

ar t

v

el e

r is ges r

elingen

en ver e 2 certificerings

ties van te hanteren certificerings

ellen
ellen

er zijn en wat de consequenties zijn wanneer we deze gaan hanteren. Daarbij is gekeken of het
wenselijk is de modellen van de UvB en Part-ner aan te passen. Tot slot is onderzocht of het nodig
is het Programma van Eisen aan te passen.
stellen a vies v
verleg v eren

r te hanteren certificerings

et het est

ellen

r van art Ner ver e er

i e van art Ner en het

el

Individuele Kwaliteitshandboek van Part-ner en de voortgang van de werkzaamheden.
verleg

et e irecte ren van e 12 Lan scha

en ver het a

it r ces en e c nstateringen i

de audits.
i een

st

et e a

it rs nat

r

het r ces van e a

its i

e

s en artic lieren te

evalueren.
Het bestuur kijkt tot slot ook kritisch naar de eigen organisatie. De stichting heeft een advies gevraagd
aan es

n igen ver eigen accre itatie

certificatie en gec ncl

eer

at certificatie e eerste sta

moet zijn. Accreditatie kan wanneer gewenst later. De stichting heeft ter voorbereiding op een eventuele
certificatie

accre itatie in 2016 e eigen rganisatie ver er ge r essi naliseer

r e eigen

werkwijzen te evalueren en te beschrijven en een deel van de eigen processen te automatiseren. De
stichting heeft het automatiseren van het aanvraagproces van individuele aanvragen in 2016 afgerond.
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2.4 Samenvatting resultaten
In onderstaand overzicht 4 staan de begrote en gerealiseerde prestaties weergegeven. Uit het overzicht
blijkt dat de voorgenomen prestaties in 2016 vrijwel alle gerealiseerd zijn.
rie n er elen is s ra e van een gr te a
et aantal e

i ing van e lanning in e egr ting

r eel e aanvragen van certificaten i t ster a van e

it

nt v

rgen

en

prestatie. Voorzien waren 325 beoordelingen van volledige aanvragen, echter er zijn 28
beoordelingen uitgevoerd. Wel zijn er 260 bevestigingen van pro-forma aanvragen verstuurd van de
ingediende pro-forma aanvragen die geheel niet waren voorzien.
e ver laring hierv

r is at het aantal inge ien e v lle ige art Ner aanvragen in 2016 veel

lager was dan ingeschat. Bij de begroting is uitgegaan van tijdige communicatie van provincies
ver e ver lichte certificering

at er in het gehele tra ect n g veel n

i eli

as t t

na de zomer 2016, hebben provincies pas heel laat gecommuniceerd. Daarom is er een
vergangs e aling v

r e certificering

gen

en in e ver r ening aar

eer ver licht aren ich te laten certificeren in 2016

r eheer ers niet

et in ienen van een r

r a aanvraag in

2016 was voldoende. Daardoor kwamen er in 2016 slechts enkele volledige aanvragen voor
certificering i
e e

e stichting innen en

r eling van e

n e Stichting alleen e e in ehan eling ne en

inge ien e aanvragen van nat

rc llectieven v

r een gr e scertificaat

kostte veel meer tijd dan voorzien. De kwaliteit van de ingediende kwaliteitshandboeken was
slecht. De Stichting heeft daarom gesprekken moeten voeren met deze collectieven en heeft een
model Kwaliteitshandboek ontwikkeld om sturing te geven aan de kwaliteit.
et

stellen van een

certificering
er

aliteitshan

e

accre itatie is niet gerealiseer

aa he en i v

r e Stichting Certificering v
et est

r hee t van ege e vele

e inv ering van e ver lichte certificering e S certificering een lagere

prioriteit gegeven waardoor dit beperkt is opgepakt
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Overzicht 4: Samenvatting van de resultaten van de stichting t.o.v. de begroting

Prestaties

gepland

gerealiseerd

toelichting

1

1

20

20

Aparte bijeenkomsten
externe deskundigen

2

3

Uitvoeren audits

20

19

Een collectief is niet geaudit omdat
daar sprake was van een grote wijziging
in het kwaliteitshandboek. Het doen
van een audit was daardoor voor 2016
niet effectief voor dit collectief.

6

6

Auditplan is veralgemeniseerd.

5

5

Uitvoeren audits bij FPG particulieren

2

2

Certificering particulieren
et art Ner
el

325

28

Er waren slechts enkele volledige aanvragen
ingediend die beoordeeld konden worden.

Versturen ontvangstbevestiging
pro-forma aanvragen

0

Ca. 260

Deze werkzaamheden waren onvoorzien.

Certificering nieuwe collectieven

4

0

Er zijn 2 volledige aanvragen ingediend
en 3 pro-forma aanvragen. De
volledige aanvragen zijn beoordeeld
maar kregen geen positief advies.

Herbeoordeling KHB Staatsbosbeheer

0

1

Staatsbosbeheer heeft het KHB volledig
herzien waardoor een herbeoordeling
van het KHB heeft plaatsgevonden.

Aparte bijeenkomsten
externe deskundigen

2

2

Tijdens de bijeenkomsten zijn de audits
geëvalueerd, ervaringen uitgewisseld
en zijn de deskundigen geïnformeerd
over alle ontwikkelingen.

Uitwerken accreditatie
mogelijkheden en eisen

1

1

stellen
aliteitshan
e
Stichting certificering en accreditatie/
S certi icering stichting

1

0

Het bestuur heeft vanwege de vele
werkzaamheden i.v.m. de invoering
van e ver lichte certi icering e S
certificering een lagere prioriteit gegeven
waardoor dit beperkt is opgepakt.

Automatiseren aanvraagproces
certificering

1

1

Het ontwikkelen van de software
voor aanvragen van individuele
certificaten is afgerond.

Bestuursvergaderingen en
e tern verleg a et SC N
art Ner J12 r vincies

19

17

Bestuur vergadert wanneer nodig.

nv r ien er aa he en
t.b.v. kleine beheerders

1

1

In het eerste half jaar is veel tijd besteed aan
advies en uitwerking van de certificering i.r.t.
de ontwikkelingen van de kleine beheerders.
Daarnaast is een format kwaliteitshandboek
opgesteld dat niet was voorzien.

Agrarisch natuurbeheer
Afronden model auditplan
stellen a

it lan er c llectie

Natuurbeheer
it lan er
its i

stellen
s

Algemeen
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3 Financiële gang van zaken
In onderstaande tabellen zijn de resultatenrekening en de balans over 2016 weergegeven.
Overzicht 5: Begrote kosten en gerealiseerde uitgaven

Prestaties

Begroting

Realisatie

Agrarisch natuurbeheer
Advies en uitvoeren audit agrarische collectieven

€

89.540

€

63.313

€

27.104

€

32.397

€

9.680

€

7.559

€

85.426

€

49.791

Bestuur

€

16.830

€

18.074

Diversen/overig/automatisering

€

72.601

€

43.052

Totaal

€

301.181

€

214.186

Natuurbeheer
its

s

its artic lieren art Ner
Certi icering artic lieren

s en c llectieven

Algemeen

Toelichting:
e egr ting is e cl sie

e

sten van e in et van e

n erste ning van e secretaris van

J12

e e

kosten staan op de begroting van BIJ12.
e realisatie i t in leinere
•

gr tere

ate a van e egr ting

e n er elen

Minder uitgaven op uitvoeren van audits bij de agrarische collectieven; er is één agrarisch
collectief minder geaudit en de heraudits zijn grotendeels niet in 2016 maar in 2017 uitgevoerd.
Daarnaast is de uitvoering van de audits vooraf goed voorbereid, was de procedure duidelijk,
waardoor de auditors minder tijd kwijt waren per audit dan vooraf ingeschat.
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vooraf ingeschat. Met name vraagt het veel voorbereidingstijd.
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gehele implementatie van de kleine beheerders vertraging had, waardoor de Stichting in 2016 veel
minder volledige aanvragen kreeg om te beoordelen. Een groot deel van deze aanvragen zijn pas
begin 2017 bij de Stichting ingediend. Wel was er bij de eerste beoordelingen sprake van
inwerktijd vanwege het leren werken met het geautomatiseerde systeem.
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gewijzigd waardoor dit kwaliteitshandboek opnieuw beoordeeld moest worden. Dit was niet
voorzien.
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Meer uitgaven op de beoordeling van de natuurcollectieven. De beoordeling per collectief kostte
meer tijd.
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Het verschil tussen de voorgenomen en de gerealiseerde prestaties is ook toegelicht in paragraaf
2.4 samenvatting resultaten.
Overzicht 6: Balans 2016

Balans 2016 (euro’s)

Debet

Credit

Activa
Vorderingen

€

275.681

Liquide middelen

€

165.242

Passiva
Eigen vermogen

€

75.097

Kortlopende schulden

€

278.831

Resultaat lopend boekjaar

€

86.995

€

440.923

Totaal

€

440.923
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mede gelet op het geringe aantal transacties. Wel heeft de controller van BIJ12 een kascontrole van
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ver het verslag aar 2016
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administratie is een oordeel gevormd over de administratieve juistheid en is gekeken naar de
rechtmatigheid van de gedane uitgaven. Het eindoordeel was positief.
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