Jaarverslag 2017
Stichting Certificering SNL

Inhoudsopgave
Voorwoord

2

1

4

2

De Stichting Certificering SNL en het subsidiestelsel
1.1 Certificering binnen het subsidiestelsel

4

1.2 Rol en werkwijze van de Stichting Certificering SNL

4

1.3 Nieuwe ontwikkelingen

5

1.4 Bestuur en deskundigen

6

Activiteiten in 2017
2.1 Agrarisch beheer

7

2.1.1

Certificering agrarische collectieven

7

2.1.2

Evaluatie audits agrarische collectieven 2016

7

2.1.3

Uitvoering audits agrarische collectieven 2017

8

2.2 Natuurbeheer

10

2.2.1

Certificering terreinbeherende organisaties

10

2.2.2

Werkwijze certificering particuliere natuurbeheerders

10

2.2.3

Certificering particuliere natuurbeheerders (individueel certificaat)

11

2.2.4

Certificering natuurcollectieven (groepscertificaat)

12

2.2.5

Audits terreinbeherende organisaties en particulieren

13

2.3 Overige werkzaamheden

14

2.3.1

Communicatie en advies

14

2.3.2

Professionaliseren eigen organisatie

15

2.4 Samenvatting resultaten
3

7

Financiële gang van zaken

17
20

Jaarverslag 2017 Stichting Certificering SNL

Voorwoord
In het verslagjaar 2017 hebben we veel energie gestoken in het certificeren van de vele aanvragen voor
individuele certificaten natuurbeheer en groepscertificaten natuurbeheer. Daarnaast is ook veel werk
gemaakt van de audits bij de agrarische collectieven en terreinbeherende organisaties en is gewerkt aan
de professionalisering van de eigen organisatie.
De Stichting Certificering SNL stond in 2017 voor de grote opgave om in driekwart jaar 259 aanvragen
voor individuele certificaten en 5 aanvragen voor een groepscertificaat natuur te behandelen. Deze
aanvragen moesten conform de SVNL 2016 uiterlijk 1 oktober 2017 worden afgehandeld. Deze
omvangrijke klus moest in korte tijd worden afgerond. De stichting heeft alle aanvragen voor 1 oktober
2017 afgehandeld waardoor de betreffende collectieven en particuliere eigenaren tijdig beschikten over
een certificaat. In een aantal gevallen moesten aanvragers aanvullende gegevens aanleveren of hun
kwaliteitshandboek op punten aanpassen. Maar uiteindelijk zijn alle aanvragers gecertificeerd.
Het is de stichting gelukt deze enorme opgave tijdig te realiseren doordat er goede afspraken waren
gemaakt met Part-Ner voor het op de juiste manier aanleveren van de aanvragen. Daarnaast werd het
certificeringsproces krachtig ondersteund door het automatiseringssysteem SharePoint. Dit systeem
heeft de stichting certificering SNL in 2016 in gebruik genomen. Uiteraard hebben ook de grote
inspanningen van het team certificeerders en het secretariaat van de stichting ervoor gezorgd dat alles
op tijd beoordeeld en afgehandeld werd.
De audits bij de agrarische collectieven en de terreinbeherende organisaties vroegen ook dit jaar weer
de nodige aandacht. Tijdens het uitvoeren van de audits bij de agrarische collectieven ontstonden
opnieuw vragen over het Programma van Eisen. De vragen en knelpunten heeft de stichting in goede
samenwerking met het ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,
BoerenNatuur en BIJ12 kunnen oplossen.
In 2017 heeft de stichting de tweede helft van de agrarische collectieven geaudit. Dit betekent dat alle
in 2015 opgerichte agrarische collectieven nu reeds een keer zijn geaudit. De agrarische collectieven
hebben zich allemaal enorm ingezet en hard gewerkt aan hun organisatie. Enkele collectieven hebben
de eigen organisatie door nieuwe inzichten fors gewijzigd. Wanneer tekortkomingen zijn geconstateerd,
werden deze meestal binnen korte tijd opgelost. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het behoud van het
certificaat bij alle agrarische collectieven.
In het verslagjaar heeft de stichting ook een eerste ronde van audits bij de terreinbeherende organisaties
afgerond en zijn deze organisaties nu ook allemaal een keer geaudit. Een deel van de geconstateerde
tekortkomingen bij de terreinbeherende organisaties moet echter nog wel nog worden aangepast. Het
bestuur is verheugd te zien dat bij deze organisaties gewerkt wordt aan de verdere professionalisering
van het werkproces.
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Het bestuur van de Stichting Certificering SNL is ook aan de slag gegaan met de verdere
professionalisering van de eigen organisatie. De werkprocessen worden geëvalueerd en verbeteringen
worden voortvarend doorgevoerd. Met het oog op de voorgenomen ISO-certificering zijn de eigen
werkprocessen nader beschreven en uitgewerkt. In 2017 is verder gewerkt aan het automatiseren van het
auditproces waardoor uniforme afhandeling van alle audits geborgd is en de administratieve afhandeling
minder tijd vraagt.
Dit jaar hebben wij op basis van onze bevindingen
en de ervaringen in het veld de provincies
geadviseerd het Programma van Eisen nader
te analyseren en waar nodig aan te passen. Zo
werken wij ook samen met de provincies aan
bijstelling van beleid waar dat noodzakelijk
is. Door consequent vast te houden aan de
gemeenschappelijke doelstelling van doelgericht
en effectief natuurbeheer, zijn wij met elkaar in
staat een belangrijke bijdrage te leveren aan de
kwaliteit van de biodiversiteit in Nederland.
Drs. Jan Pieter J. Lokker
Voorzitter Stichting Certificering SNL
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1 De Stichting Certificering SNL en het
subsidiestelsel
1.1

Certificering binnen het subsidiestelsel

Met de inwerkingtreding van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschap (SNL) willen de provincies
meer uitgaan van de deskundigheid van de beheerder en is er vertrouwen in de werkzaamheden
die beheerders verrichten. Daarom worden, binnen de voorwaarden van de EU, geen gedetailleerde
veldcontroles meer uitgevoerd. In plaats daarvan geldt een stelsel van certificering. Met dit stelsel wordt
de kwaliteit van het beheer geborgd. Voor beheerders betekent dit dat zij gecertificeerd moeten zijn om
in aanmerking te komen voor SNL-subsidie. Deze certificeringsplicht is gefaseerd ingevoerd.
Sinds 2011 geldt de verplichte certificering voor de gebiedscoördinatoren in de vorm van agrarische
natuurverenigingen (ANV’s) en sinds 2012 geldt dit ook voor de terreinbeherende organisaties (TBO’s).
In 2012 is tevens de mogelijkheid van vrijwillige certificering van particuliere beheerders ontstaan.
Verder is er in 2016 een grote wijziging doorgevoerd in het agrarisch natuurbeheer met als doel een
efficiënter en vooral effectiever agrarisch natuurbeheer. De belangrijkste wijziging houdt in dat alleen
de agrarische collectieven als eindbegunstigden subsidie kunnen krijgen voor agrarisch natuurbeheer.
Die collectieven moeten zijn gecertificeerd. Dit is conform de afspraken die tussen rijk, provincies en
beheerders zijn gemaakt. Vanaf 2017 is deze verplichte certificering ook gaan gelden voor de particuliere
natuurbeheerders. Daarmee is certificering voor iedere natuurbeheerder verplicht geworden.
Alle beheerders en collectieven dienen hun beheer uit te (laten) voeren op basis van een
kwaliteitshandboek, waarin de eigen werkwijze en de procedures zijn vastgelegd. Voor de toetsing van
de kwaliteitshandboeken hebben de provincies een Programma van Eisen (PVE) opgesteld, dat een
juridische basis heeft in de provinciale SNL-verordeningen.
Ten behoeve van de uitvoering van de certificering 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 natuurbeheer en het agrarisch natuurbeheer. Het bestuur van de Stichting
Certificering SNL toetst de kwaliteitshandboeken op het voldoen aan het Programma van Eisen. Als dit
in orde is verstrekt het bestuur van de stichting een certificaat aan de beheerder. Het bestuur van de
stichting is intensief betrokken geweest – en blijft betrokken - bij het hele proces om tot certificering te
komen.

1.2

Rol en werkwijze van de Stichting Certificering SNL

De stichting heeft als doel het bevorderen van de kwaliteitsborging van natuurbeheer. Zij doet dit door
het verlenen van certificaten natuurbeheer aan individuele beheerders, terreinbeherende organisaties,
gebiedscoördinatoren, agrarische en natuur- collectieven, overeenkomstig de door de provincies
vastgestelde verordeningen en het aan de stichting door de provincies verleende mandaat.
De stichting probeert haar doel te bereiken door het beoordelen van en het nemen van besluiten
op certificeringsaanvragen en het uitvoeren van audits. Zo nodig worden certificaten ingetrokken.
Daarnaast geeft de stichting gevraagd en ongevraagd voorlichting en advies aan provincies over proces
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en inhoud van de certificering.

De stichting verstrekt de volgende certificaten agrarisch natuurbeheer en natuurbeheer:
•

Collectief agrarisch natuurbeheer: een verplicht certificaat voor collectieven voor agrarisch
natuurbeheer.

•

Individueel certificaat natuurbeheer voor eigenaren en organisaties die natuur beheren
(Staatsbosbeheer, Landschappen, Natuurmonumenten en particulieren).

•

Groepscertificaat natuurbeheer: een groepscertificaat voor natuurbeheerders die ook formeel
samenwerken, zoals de Unie van Bosgroepen.

De stichting heeft tot 2015 ook certificaten verstrekt aan gebiedscoördinatoren (veelal ANV’s) voor
het collectief agrarisch natuurbeheer. Vanaf 2015 wordt het systeem met de gebiedscoördinatoren
afgebouwd als gevolg van de invoering van het nieuwe stelsel van agrarisch natuurbeheer in 2016. Om
die reden worden er vanaf 2015 geen gebiedscoördinatoren meer gecertificeerd en geaudit.
Aanvragers van certificaten leggen hun werkwijze vast in een kwaliteitshandboek. Dit handboek wordt
door het bestuur van de Stichting Certificering SNL getoetst op het voldoen aan het Programma van
Eisen. Voldoet men daaraan, dan verstrekt het bestuur van de stichting een certificaat.
Het bestuur hanteert de visie dat het certificaat betekenis moet hebben. Daarom wordt er gewerkt met
een strenge vorm van toetsing, aangezien de geloofwaardigheid van het certificaat en van het bestuur
van de Stichting Certificering SNL niet ter discussie mag staan. De stichting werkt daartoe ook met
duidelijk vastgelegde processen en werkwijzen. Verstrekking van het certificaat vindt alleen plaats
wanneer er geen tekortkomingen meer zijn. Daarnaast kan de stichting de beheerder aanbevelingen
doen. De beheerder wordt gevraagd de aanbevelingen in haar werkproces en/of kwaliteitshandboek op
te nemen waarna de stichting het geheel controleert via de audit.
De stichting hanteert een audittermijn van vier jaar voor de collectieven en TBO’s. Bij een audit wordt
met name onderzocht of de werkwijze in het kwaliteitshandboek in de praktijk ook wordt nageleefd.
Bij de beoordeling van de audits hanteert het bestuur drie mogelijkheden:
•

Categorie 1: Behoud van het certificaat. In de meeste gevallen zullen aanbevelingen worden
geformuleerd, waardoor het kwaliteitssysteem verder in kwaliteit kan toenemen.;

•

Categorie 2: Voorlopig behoud van het certificaat. In dit geval wordt voorgeschreven om
tekortkomingen op te lossen. Na uiterlijk een jaar wordt vervolgens een aanvullende toetsing
uitgevoerd door de auditors. Op basis van deze aanvullende toetsing wordt beoordeeld of het
kwaliteitssysteem nu wel op orde is en het certificaat behouden kan blijven.

•

Categorie 3: Intrekking van het certificaat. Wanneer de auditors hebben vastgesteld dat het
kwaliteitssysteem van de gecertificeerde deelnemer op een groot aantal onderdelen niet op orde
is, wordt geadviseerd om het certificaat in te trekken. Er worden aanbevelingen en tekortkomingen
geformuleerd, die de deelnemer kunnen helpen bij het verbeteren van het kwaliteitssysteem. De
beheerder kan desgewenst op een later tijdstip een nieuwe certificeringaanvraag indienen. Deze
situatie heeft zich tot nu toe nog niet voorgedaan.

1.3

Nieuwe ontwikkelingen

In 2017 is voor de kleine natuurbeheerders een andere werkwijze en andere voorwaarden voor de
subsidieaanvraag SNL gaan gelden. Per 1 januari 2017 wordt voor de natuurbeheerders een ondergrens
van te beheren natuur ingevoerd om subsidie te kunnen aanvragen. Dit betekent in de praktijk dat
beheerders onder die grens zich naar het voorbeeld van de agrariërs moeten gaan verenigen om een
collectieve subsidieaanvraag te kunnen doen. Daarnaast geldt de certificeringsplicht ook voor de
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natuurbeheerders. Er is alleen wel een belangrijk verschil met het agrarisch natuurbeheer. Agrarische
beheerders moeten zich aansluiten bij een gecertificeerd agrarisch collectief. De kleine beheerders
hebben keuzemogelijkheden: zij kunnen zich aansluiten bij een groepscertificaat ( bijvoorbeeld Unie van
Bosgroepen) of bij een niet-gecertificeerd natuurcollectief en zelf een individueel certificaat aanvragen.
Omdat de nieuwe werkwijze op 1 januari 2017 inging, is in 2016 door BIJ12 en de provincies gewerkt aan
een goede voorbereiding en een gefaseerde invoering. Alle kleine beheerders waarvan de subsidie in
2016 afliep, moesten een keuze maken voor een collectief en voor een vorm van certificering. Het was
van belang dat provincies tijdig en eenduidig communiceerden over de wijzigingen zodat de beheerders
een keuze konden maken en tijdig een subsidieaanvraag en een certificeringsaanvraag konden
indienen. Uiterlijk 31 december 2016 moest conform de verordening zowel de subsidieaanvraag als de
certificeringsaanvraag worden ingediend.
In 2016 waren er 650 beheerders waarvan de subsidie afliep. De verwachting was dat circa de helft
van de beheerders zou kiezen voor een individueel certificaat en dat de stichting daardoor een groot
aantal aanvragen te verwerken zou krijgen. Het daadwerkelijk aantal aanvragen dat de stichting moest
verwerken was uiteindelijk conform verwachting: er zijn 259 aanvragen voor individuele certificaten
ingediend en afgehandeld.
De Stichting Certificering SNL had tot uiterlijk 1 oktober 2017 de tijd om al deze nieuwe aanvragen in
behandeling te nemen en een certificaat toe te kennen. Zoals al eerder aangegeven is dat gelukt.

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 mw. 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 2017 tien keer bijeen geweest.
Het bestuur laat zich bij de werkzaamheden adviseren door een aantal externe en onafhankelijke
deskundigen. In 2017 waren dat voor het collectief agrarisch natuurbeheer:
•

dhr. R. le Rutte

•

dhr. G.J. van Herwaarden

•

dhr. R. de Haan

•

mw. A. Ruting

•

mw. J. Stoop

In 2017 waren de externe deskundigen voor het natuurbeheer:
•

mw. A. Beckers,

•

mw. M. Hoogstra

•

dhr. L. Simons

•

dhr. G.J. van Herwaarden

•

dhr. L. Klaassen

•

J. van den Briel.

Dhr. J. van den Briel is toegevoegd aan het team van deskundigen vanwege de extra werkzaamheden die
werden voorzien in 2017 en de jaren daarna.
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2 De activiteiten in 2017
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
gecertificeerd. Het bestuur van de Stichting Certificering SNL hanteert de werkwijze dat gecertificeerden
wijzigingen in de organisatie of organisatieprocessen tezamen met het daartoe aangepaste
kwaliteitshandboek dienen te melden bij de stichting. Het gaat hier om inhoudelijke aanpassingen,
bijvoorbeeld als gevolg van de (interne of externe) audit of door verandering van interne processen,
waardoor de inhoud van het kwaliteitshandboek wezenlijk verandert. De stichting beoordeelt dan of de
wijzigingen aanleiding zijn om het gewijzigde kwaliteitshandboek te beoordelen.
Twee collectieven hebben in 2017 een gewijzigd kwaliteitshandboek ingediend, dat opnieuw beoordeeld
moest worden. Het ging hierbij om een fusie van de ‘Agrarische Natuurvereniging Drenthe’ met het
agrarisch collectief ‘Coöperatie het Drents collectief’ tot het nieuwe agrarische collectief ‘Agrarische
Natuur Drenthe’. Omdat de organisatie fors wijzigde is een nieuw kwaliteitshandboek opgesteld en is het
nieuwe agrarische collectief ‘Coöperatie Agrarische Natuur Drenthe U.A.’ gecertificeerd voor collectief
agrarisch natuurbeheer en aflopend voor coördinatie agrarisch natuurbeheer.
Ook de ‘Coöperatieve vereniging Westergo U.A.’ heeft forse wijzigingen doorgevoerd in de organisatie. In
2017 is het kwaliteitshandboek van dit collectief beoordeeld en in maart 2018 heeft het bestuur van de
stichting uiteindelijk besloten tot behoud van het certificaat.
Overzicht 1: Agrarische collectieven waarvan in 2017 de herziene kwaliteitshandboeken zijn beoordeeld

Naam collectief

Provincie

Resultaat

Coöperatie Agrarische Natuur Drenthe U.A

Drenthe

Behoud certificaat

Coöperatieve vereniging Westergo U.A.

Friesland

Behoud certificaat *

*D
 it collectief had eind december 2017 nog een advies voorlopig behoud van het certificaat; begin maart 2018 heeft het bestuur het besluit genomen tot
behoud van het certificaat.

2.1.2 Evaluatie audits agrarische collectieven 2016
Het bestuur van de Stichting Certificering SNL heeft eerder besloten de agrarische collectieven de eerste
periode tijdig en intensief (eens per 2 jaar) te auditen. Dat heeft drie belangrijke redenen. Ten eerste heeft
het nieuwe stelsel van het agrarisch natuurbeheer tot grote wijzigingen geleid en volgt de Europese
Commissie daarom het gehele proces nauwlettend. De verwachting is dat de Europese Commissie zal
toezien op een gedegen certificerings- en auditproces. Ten tweede zijn alle 40 agrarische collectieven
in 2015 opgericht en zullen zij als nieuwe organisaties in de praktijk naar verwachting nog tegen allerlei
zaken aan lopen. Ten derde wilde het bestuur het auditproces tijdig inrichten en kunnen evalueren.
Daarom is begin 2017 ter voorbereiding op de audits in dat jaar het auditproces geëvalueerd op zowel
inhoud als proces. Dit had als doel het eigen auditproces te verbeteren en opvallende en/of knelpunten
te bespreken met BoerenNatuur, RVO en provincies/BIJ12.
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De algehele conclusie was dat het auditproces goed verlopen is. De leerpunten die naar voren kwamen
zijn doorgevoerd in het werkproces. Zo zijn het auditplan en de format auditrapportage op onderdelen
aangepast en/of verbeterd. Het auditplan beschrijft het gehele auditproces. Het format auditrapportage
geeft een overzicht van de te auditen onderdelen. Bij het aanpassen van deze documenten zijn RVO
en Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer (SCAN) betrokken geweest en geïnformeerd over de
doorgevoerde wijzigingen.
Enkele voorbeelden van doorgevoerde aanpassingen/verbeteringen:
•

Vervroegen van de periode waarin de audits worden uitgevoerd, zodat bij tekortkomingen de
beoordeling van de corrigerende maatregelen nog datzelfde jaar kan worden gedaan.

•

Een verzoek op een verruiming van de hersteltermijn alleen toestaan wanneer er een gedegen en
door het bestuur vastgesteld plan van aanpak met motivatie wordt voorgelegd en de noodzaak van
een verruiming van de hersteltermijn daaruit blijkt.

•

Eisen aan de verslaglegging door de auditors zijn aangescherpt.

•

Aanscherping/verduidelijking van een aantal eisen uit het Programma van Eisen. Daarbij ging het
onder andere om ‘Accountantscontrole’, ‘Instemming gezamenlijke verantwoordelijkheid’.

•

De auditors hebben een toelichting gekregen door BoerenNatuur op het ICT systeem SCAN Finance,
zodat ze bij de audit zelf het systeem kunnen raadplegen.

2.1.3 Uitvoering audits agrarische collectieven 2017
Van de audits uit 2016 moest nog bij 10 collectieven een beoordeling van de corrigerende maatregelen
gedaan en/of afgerond worden. De stichting heeft deze beoordeling begin 2017 afgerond wat bij alle
collectieven heeft geleid tot het eindoordeel ‘behoud van het certificaat’. Bij drie agrarische collectieven
heeft dit veel tijd gekost.
Vervolgens vond bij 21 agrarische collectieven, die in 2016 nog niet waren geaudit, een audit plaats in de
maanden mei tot en met oktober 2017. Dit gebeurde aan de hand van het aangepaste auditplan agrarische
collectieven dat, net als in 2016, vooraf met de te auditen collectieven werd gecommuniceerd. Zo wisten
de collectieven precies wat er van hen werd verwacht en werkten de auditors uniform en efficiënt.
Bij een groot aantal collectieven werden tijdens de audits tekortkomingen geconstateerd. In die
situaties besloot het bestuur tot een voorlopig behoud van het certificaat. Bij tekortkomingen kregen
de collectieven 6 weken de tijd om deze op te lossen en corrigerende maatregelen door te voeren. Na
het oplossen van de tekortkomingen voerden de auditors in 2017 een beoordeling op de corrigerende
maatregelen uit. Daarbij bleek dat de collectieven de tekortkomingen hadden opgelost door de
organisatie en/of het kwaliteitssysteem aan te passen. Doordat eerder gestart is met de audits, hadden
de meeste collectieven de tekortkomingen in 2017 opgelost.
In een aantal situaties ontstonden, net als in 2016, weer vragen over de interpretatie van het Programma
van Eisen. De stichting heeft in overleg met BIJ12 en de provincies gezorgd voor duidelijke afspraken
hierover met provincies, RVO en BoerenNatuur. De onderwerpen waarover afspraken zijn gemaakt
betreffen de wijze van interpretatie van:
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•

Definitie Group of Farmers

•

Wijze van doorberekenen boetes

•

Verslag voortgangsgesprek provincie

•

Contracten derden

•

Wetenschappelijk onderzoek

•

Interne audits

De uitgevoerde audits en de resultaten daarvan zijn in overzicht 2 weergegeven.

Overzicht 2: Agrarische collectieven die in 2017 zijn geaudit

Naam collectief

Provincie

Resultaat

Agrarisch Natuur en Landschapscollectief
Midden Groningen

Groningen

Behoud certificaat

Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen

Friesland

Behoud certificaat

Coöperatie Agrarische Natuur Drenthe U.A.

Drenthe

Behoud certificaat

Coöperatieve vereniging Sûd Westkust U.A.

Friesland

Behoud certificaat

Gebiedscoöperatie It Lege Midden U.A.

Friesland

Behoud certificaat

ELAN Agrarische Natuurverenigingen Zuidoost-Friesland

Friesland

Behoud certificaat

Coöperatieve Agrarische Natuur Collectief
Noordwest Overijssel U.A.

Overijssel

Behoud certificaat

Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A.

Overijssel

Behoud certificaat

Coöperatieve Vereniging Agrarisch
Landschap Achterhoek U.A..

Gelderland

Behoud certificaat

Coöperatieve Agrarische Natuurbeheervereniging
Collectief Rivierenland U.A.

Gelderland

Behoud certificaat

Agrarische Natuurvereniging Waddenvogels

Noord-Holland

Behoud certificaat

Vereniging Agrarisch natuur- en
landschapsbeheer Water, Land en Dijken

Noord-Holland

Behoud certificaat

Agrarische Natuur- en landschapsvereniging
De Lieuw Texel

Noord-Holland

Behoud certificaat

Coöperatie Agrarische Natuurvereniging Utrecht Oost U.A.

Utrecht

Behoud certificaat

Agrarische natuur & landschapsvereniging
De Lopikerwaard e.o.

Utrecht en Zuid-Holland

Behoud certificaat

Coöperatief Agrarisch Collectief Krimpenerwaard U.A.

Zuid-Holland

Behoud certificaat

Coöperatie Collectief Hoeksche Waard U.A.

Zuid-Holland

Behoud certificaat

Coöperatief Agrarisch Collectief ZuidHollandse Eilanden U.A.

Zuid-Holland

Behoud certificaat*

Coöperatie Agrarisch Collectief Midden-Delfland U.A.

Zuid-Holland en Utrecht

Behoud certificaat

Coöperatief Collectief Agrarisch
Natuurbeheer Oost-Brabant U.A.

Noord-Brabant

Behoud certificaat

Coöperatief Collectief Agrarisch
Natuurbeheer Midden-Brabant U.A.

Noord-Brabant

Behoud certificaat*

* Deze collectieven hadden eind december 2017 nog een advies voorlopig behoud van het certificaat; in januari 2018 heeft het bestuur het besluit
genomen tot behoud van het certificaat.
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2.2

Natuurbeheer

2.2.1 Certificering terreinbeherende organisaties
De terreinbeherende organisaties Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL en de Unie
van Bosgroepen zijn verplicht zich te certificeren. De genoemde organisaties zijn in 2013 allemaal
gecertificeerd voor het beheer. Bovendien zijn eind 2014 bijna alle terreinbeherende organisaties ook
gecertificeerd voor het onderdeel inrichting. In 2016 is ook Landschap Noord-Holland gecertificeerd voor
dit onderdeel. Hiermee is alleen It Fryske Gea nog niet gecertificeerd voor inrichting.
Voor de terreinbeherende organisaties hanteert de Stichting Certificering SNL dezelfde werkwijze als bij
de agrarische collectieven voor het melden van gewijzigde kwaliteitshandboeken (zie paragraaf 2.1.1.).
In 2017 zijn er geen gewijzigde kwaliteitshandboeken ingediend. Wel heeft de Unie van Bosgroepen
aangekondigd eind 2017 of begin 2018 een gewijzigd kwaliteitshandboek ter beoordeling voor te leggen
aan de Stichting Certificering SNL.

2.2.2 Werkwijze certificering particuliere natuurbeheerders
In 2012 is door het Brabants Particulier Grondbezit een certificeringsmodel particulier natuurbeheer
ontwikkeld. De Stichting Certificering SNL heeft het model-kwaliteitshandboek van dit zogenoemde
‘Brabants Model’ destijds beoordeeld en akkoord bevonden. Dit model is landelijk uitgerold door de
Federatie Particulier Grondbezit (FPG). Een individuele FPG-deelnemer maakte dat model specifiek
voor zijn situatie via een persoonlijk kwaliteitshandboek. In 2014 heeft de FPG besloten haar aandeel in
de voorbereiding van het certificeringsproces te verzelfstandigen. Daarvoor is begin 2015 de stichting
Part-Ner opgericht. Stichting Part-Ner begeleidt deelnemers bij het doen van een aanvraag voor een
individueel certificaat en voert de voorbereidende werkzaamheden uit om te voldoen aan de werkwijze
van het kwaliteitssysteem en alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. Het bestuur van de Stichting
Certificering SNL heeft met het bestuur van Stichting Part-Ner afspraken gemaakt over de werkwijze van
Part-Ner die past binnen de spelregels die de Stichting Certificering SNL hanteert. Daarnaast onderhield
het bestuur een goed contact met het bestuur van Part-Ner om het proces en werkwijze van Part-Ner
te evalueren, opdat de kwaliteit van de individuele certificering (van met name de kleinere beheerders)
geborgd blijft.
In 2017 bleek dat de rol van Part-Ner niet op alle
onderdelen even duidelijk was. Het bestuur van de
Stichting Certificering SNL heeft daarom duidelijke
afspraken gemaakt over inhoud en werkwijze met
het bestuur van Part-Ner. Zo speelt Part-Ner een
belangrijke rol in het faciliteren van beheerders
bij het doen van een aanvraag voor certificering,
zodat de Stichting Certificering SNL uniforme en
volledige aanvragen krijgt. Daarbij zijn afspraken
gemaakt over welke standaarden Part-Ner
daarbij gebruikt. Daarnaast heeft Part-Ner een
rol in het doen van een kwaliteitscontrole bij
hun deelnemers en het organiseren van (kennis)
bijeenkomsten. Deze afspraken zijn vervolgens
door Part-Ner uitgewerkt en vastgelegd in haar
handboek.
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2.2.3 Certificering particuliere natuurbeheerders (individueel certificaat)
Zoals verwacht is in 2017 als gevolg van de invoering van de verplichte certificering van met name kleine
beheerders sprake geweest van een enorme toename van het aantal te certificeren Part-Ner deelnemers.
Ongeveer de helft van de particuliere natuurbeheerders koos voor een individueel certificaat. Dit
betekende dat de Stichting Certificering SNL in 2017 259 aanvragen voor individuele certificaten moest
beoordelen. De stichting had, zoals dit is bepaald in de SVNL 2016, tot uiterlijk 1 oktober 2017 de tijd om
al deze aanvragen te beoordelen en al dan niet een certificaat te verstrekken. Dit was een omvangrijke
klus die in korte tijd gedaan moest worden.
De stichting heeft voor het afhandelen van de certificaten voor 2017 met Part-Ner afspraken gemaakt
over welke aanvragers wanneer het dossier volledig moesten maken voor certificering. Met deze
werkwijze werden de werkzaamheden gespreid zodat de afhandeling voor zowel Part-Ner en de
Stichting Certificering SNL haalbaar was en kwaliteit geleverd kan worden.
De stichting heeft alle aanvragen tijdig kunnen afhandelen, zodat iedere aanvrager binnen de gestelde
termijn het certificaat kon ontvangen. Een aantal kwaliteitshandboeken voldeed in eerste instantie
niet aan het Programma van Eisen, maar na aanvullingen of aanpassingen op het kwaliteitshandboek
en een nieuwe beoordeling daarvan voldeden ook deze aan de eisen. De certificeerders van de
stichting werkten in duo’s om tot een goed en uniform oordeel te komen en hanteerden een standaard
beoordelingsformulier dat samen met de certificeerders is opgesteld.
Met de in 2017 aan 259 particulieren verleende certificaten komt het op 31 december 2017 totaal aantal
gecertificeerde particulieren daarmee op 357 (zie overzicht 3).
Eind 2017 had de Stichting Certificering SNL in totaal 181 pro-forma aanvragen voor individuele
certificaten ontvangen. Deze moeten conform de SVNL2016 uiterlijk 1 oktober 2018 worden afgehandeld.
De stichting heeft weer tijdig ontvangstbevestigingen op alle pro-forma aanvragen verstuurd die het
natuurcollectief bij zijn subsidieaanvraag bij de provincie als bewijs kan meesturen.

Overzicht 3: Totaal aantal in 2017 gecertificeerde particulieren per provincie

Provincie

Totaal aantal gecertificeerden 31-12-2017

Drenthe

17

Flevoland

1

Friesland

11

Gelderland

94

Groningen

10

Limburg

3

Noord-Brabant

27

Noord-Holland

33

Overijssel

93

Utrecht

32

Zeeland

16

Zuid-Holland

20

totaal

357
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2.2.4 Certificering natuurcollectieven (groepscertificaat)
In 2016 waren er vijf initiatieven voor nieuwe (natuur)collectieven die als groep gecertificeerd wilden
worden. Twee daarvan hadden in 2016 een volledige certificeringsaanvraag ingediend en twee daarvan
een volledige aanvraag in 2017. De vijfde gaat de aanvraag afronden in 2018.
De collectieven hebben bij het opstellen van hun kwaliteitshandboek gebruik gemaakt van het door de
stichting opgestelde model kwaliteitshandboek.
De kwaliteitshandboeken bij deze aanvragen zijn alle in 2017 beoordeeld door de certificeerders en dit
heeft uiteindelijk geleid tot de toekenning van vier groepscertificaten aan onderstaande collectieven.
Een van deze collectieven betreft een agrarisch collectief. Dat collectief heeft dus naast het certificaat
‘collectief agrarisch natuurbeheer’ ook een groepscertificaat ‘natuurbeheer’ ontvangen.

Overzicht 4: In 2017 gecertificeerde natuurcollectieven met een groepscertificaat
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Naam organisatie

Provincie

Resultaat

Stichting Natuurrijk Limburg en IKL

Limburg

Certificaat toegekend

Vereniging Bosbeheer Peel en Maas

Noord-Brabant

Certificaat toegekend

Steunpunt Boseigenaren

Noord-Brabant

Certificaat toegekend

Agrarisch Collectief Rijn, Vecht en Venen

Utrecht

Certificaat toegekend

Agrarisch Collectief “Vereniging
Noardlike Fryske Walden”

Friesland

Alleen aankondiging, nog niet in
behandeling kunnen nemen.

2.2.5 Audits terreinbeherende organisaties en particulieren
In de jaren 2012 en 2013 zijn alle terreinbeherende organisaties gecertificeerd. De Stichting Certificering
SNL doet eens per vier jaar een audit bij deze organisaties en wanneer nodig gebeurt dit vaker. De
planning was dat in 2017 alle terreinbeherende organisaties een audit zouden hebben gehad. Dat is
gelukt. In 2017 zijn drie audits bij terreinbeherende organisaties uitgevoerd. Daarmee zijn alle TBO’s
afgelopen 4 jaar een keer geaudit.
Daarnaast zijn er acht beoordelingen uitgevoerd op corrigerende maatregelen om de tekortkomingen
bij een audit op te lossen en daarmee het kwaliteitssysteem op orde te krijgen. Een overzicht van
de uitgevoerde audits en beoordelingen op corrigerende maatregelen en het oordeel daarover is in
overzicht 5 weergegeven.

Overzicht 5: In 2017 uitgevoerde audits bij de terreinbeherende organisaties en particulieren

Naam organisatie

Provincie

Resultaat

Het Zeeuwse Landschap

Zeeland

Voorlopig behoud certificaat
(corrigerende maatregelen moeten nog
genomen en beoordeeld worden)

It Fryske Gea

Friesland

Voorlopig behoud certificaat
(corrigerende maatregelen moeten nog
genomen en beoordeeld worden)

Landschap Overijssel

Overijssel

Voorlopig behoud certificaat
(corrigerende maatregelen moeten nog
genomen en beoordeeld worden)

Het Limburgs Landschap

Limburg

Behoud certificaat
(na beoordeling corrigerende maatregelen)

Het Zuid-Hollands Landschap

Zuid-Holland

Voorlopig behoud certificaat
(na beoordeling corrigerende maatregelen)

Het Geldersch Landschap en Kasteelen

Gelderland

Behoud certificaat
(na beoordeling corrigerende maatregelen)

Het Groninger Landschap

Groningen

Voorlopig behoud certificaat
(na beoordeling corrigerende maatregelen)

Noord-Hollands Landschap

Noord-Holland

Behoud certificaat
(na beoordeling corrigerende maatregelen)

Het Brabants Landschap

Noord-Brabant

Voorlopig behoud certificaat
(na beoordeling corrigerende maatregelen)

Utrechts Landschap

Utrecht

Behoud certificaat
(na beoordeling corrigerende maatregelen)

Het Flevo-landschap

Flevoland

Behoud certificaat
(na beoordeling corrigerende maatregelen)

Landgoed de Goede Morgen, Dhr. Klaver
(werkgroep Part-Ner cluster Noord)

Noord-Holland

Behoud certificaat
(na beoordeling corrigerende maatregelen)

De audits zijn uitgevoerd aan de hand van het auditplan voor de terreinbeherende organisaties en
particulieren dat de Stichting Certificering SNL heeft opgesteld.
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Zoals hierboven reeds gemeld (zie 2.2.2), heeft Part-Ner haar werkwijze met betrekking tot de
aanvraagbegeleiding en de interne audits vanwege de grote toename van de aantallen leden gewijzigd.
Die wijzigingen heeft Part-Ner vastgelegd in een handboek. Dit handboek was aanleiding voor
bestuurlijk overleg met Part-Ner. In dat overleg zijn duidelijke afspraken gemaakt over de rollen van de
beide stichtingen, de werkwijze van Part-Ner en de borging van de kwaliteit door Part-Ner. Het bestuur
van de Stichting Certificering SNL is in september 2017 akkoord gegaan met het gewijzigde Part-Ner
handboek. De wijzigingen in de werkwijze van Part-Ner hebben tot gevolg dat de Stichting Certificering
SNL de aanpak van de audits bij de particulieren gaat herzien. De Stichting Certificering SNL heeft door
de discussie over de gewijzigde werkwijze in 2017 geen audits uitgevoerd bij particuliere beheerders.

2.3

Overige werkzaamheden

2.3.1 Communicatie en advies
Het bestuur is terughoudend om over nieuwe beleidsontwikkelingen zelfstandig te communiceren. De
provincies zijn tenslotte de opdrachtgevers van de stichting en zij bepalen het beleid en zijn daarom
in eerste instantie verantwoordelijk voor de communicatie daarover. Wel wordt desgevraagd kennis
ingebracht of advies gegeven. De stichting heeft in 2017, net als in de jaren daarvoor, de provincies
geadviseerd over een groot aantal onderwerpen die van belang zijn voor de relatie certificering en
subsidiestelsel SNL.
De stichting communiceert wel met betrokkenen over de uitvoering van de certificering en heeft er ook
in 2017 voor gezorgd dat de website van BIJ12 op het punt van certificering steeds actueel is. Tot slot
heeft de stichting waar nodig contact en afstemming met de stakeholders ten behoeve van het uitvoeren
van de certificeringswerkzaamheden.
Onderstaand een overzicht van de communicatie en adviesmomenten in 2017.
BIJ12
De directeur van BIJ12 is namens de Colleges van GS van de twaalf provincies opdrachtgever van de
Stichting Certificering SNL en geeft in dat kader goedkeuring op jaarrekening en begroting. Het bestuur
van de Stichting Certificering SNL heeft in het verslagjaar twee keer overleg gehad met de directeur van
BIJ12 waarin de begroting, het jaarverslag en de voortgang is besproken.
Provincies
Er is in het voorjaar een bijeenkomst geweest voor provincies waarin het bestuur van de stichting een
toelichting heeft gegeven op zijn werkzaamheden. Verder heeft de stichting in 2017 de provincies via
nieuwsbrieven geïnformeerd over de stand van zaken en elke provincie een aantal keren een actueel
overzicht gestuurd van de gecertificeerden in de desbetreffende provincie. Zo beschikten de provincies
bij de beoordeling van de subsidieaanvragen tijdig over de juiste gegevens. Provincies krijgen daarnaast
ook een afschrift van brieven aan beheerders die een certificaat toegekend krijgen. De stichting
informeert de provincies over de resultaten van de audits als blijkt dat er zorgen zijn over een collectief
of beheerder en hoe dit opgelost gaat worden.
Het bestuur van de stichting heeft in het najaar via een brief de provincies geïnformeerd over een aantal
knelpunten en geadviseerd op korte termijn kritisch te kijken naar het Programma van Eisen en dit
waar nodig te herzien. Ook heeft het bestuur de provincies erop gewezen dat er onduidelijkheid lijkt te
bestaan over de uitgangspunten van het SNL en daarmee van de rol van de Stichting Certificering SNL en
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andere partijen in het SNL subsidieproces.

BoerenNatuur
Er is een kennismaking geweest met de nieuwe directeur van BoerenNatuur. Bij die gelegenheid zijn
afspraken gemaakt over de wijze waarop afstemming plaatsvindt.
In het voorjaar is er een bijeenkomst geweest met BoerenNatuur en de auditors om inhoudelijke punten
op elkaar af te stemmen en daarover werkafspraken te maken. Gesproken is over de invulling van
de adviserende rol die BoerenNatuur heeft richting de agrarische collectieven en de onafhankelijke
beoordelende rol die de auditors hebben. De auditors hebben toen ook inzicht gekregen in het SCAN
Finance systeem zodat de auditors ook zelf het systeem kunnen inzien.
Daarnaast was er geregeld contact met de BoerenNatuur over de planning en de stand van zaken van de
audits van de agrarische collectieven.
Part-Ner
Er is een bestuurlijk overleg geweest met Part-Ner (zie ook 2.2.5) waarin is gesproken over de rollen
van beide stichtingen en waarover duidelijk afspraken zijn gemaakt. Ook is de nieuwe werkwijze van
Part-Ner, zoals beschreven in het handboek van Part-Ner, uitvoerig besproken. De stichting heeft
kritisch naar het handboek gekeken en een aantal suggesties gedaan. Dit heeft geresulteerd in een
definitief handboek van Part-Ner. Daarnaast zijn er geregeld afstemmingsmomenten tussen de beide
werkorganisaties bij de praktische uitvoering van de werkzaamheden.
RVO en EZ
In 2017 zijn met RVO afspraken gemaakt over de momenten en de wijze waarop de stichting de RVO
informeert over de gecertificeerden. Tenminste eenmaal per jaar stuurt de stichting een door de
voorzitter ondertekend actueel overzicht toe van de gecertificeerde agrarische collectieven. Deze lijst is
de basis voor RVO bij de beoordeling van subsidieaanvragen van agrarische collectieven.
De secretaris heeft in het Coördinatieteam Uitvoeringsketen (CTU), waar RVO, BoerenNatuur, EZ, BIJ12
en vertegenwoordigers van provincies aan deelnemen, een toelichting gegeven op de voortgang van
de werkzaamheden. Daarnaast is er tussendoor afstemming geweest wanneer er vragen waren over de
interpretatie van het Programma van Eisen.
Terreinbeherende organisaties (TBO’s)
De stichting heeft geregeld contact onderhouden met de TBO’s en de Unie van Bosgroepen (UvB). In 2017
heeft het bestuur een afstemmingsoverleg gehad met de directeur van de UvB over een herziening van
het kwaliteitshandboek van de UvB en de voorgenomen audit. Daarover zijn concrete procesafspraken
gemaakt.

2.3.2 Professionaliseren eigen organisatie
Het bestuur kijkt tot slot ook kritisch naar de eigen organisatie. In 2017 is de stichting aan de slag gegaan
met de voorbereidingen voor de eigen ISO-certificering en is gewerkt aan de verdere professionalisering
van de organisatie. Dit is gedaan door de eigen werkwijzen te evalueren en te beschrijven en een deel
van de eigen processen te automatiseren.
Het auditproces van de agrarische collectieven is tijdens een bijeenkomst met de auditors geëvalueerd.
Verbeterpunten zijn doorgevoerd in het auditplan en beoordeelformulier agrarische collectieven. Deze
zijn al gebruikt bij de uitvoering van de audits in 2017.
In een gezamenlijke bijeenkomst met BoerenNatuur hebben de auditors een toelichting gekregen van
BoerenNatuur over de ICT-systemen zodat ze beter toegerust zijn bij de uitvoering van de audits.
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Ook het certificeringsproces van de particuliere natuurbeheerders en de audits bij de TBO’s zijn
geëvalueerd en op grond daarvan zijn verbeteringen doorgevoerd. Vanwege de vele werkzaamheden
voor het certificeren en auditen van natuurbeheerders, heeft het bestuur een extra certificeerder
gecontracteerd, die in het najaar van 2017 is gestart met zijn werkzaamheden. Door het team van
certificeerders voor natuur te vergroten werd de werklast verder gespreid en de kwetsbaarheid van de
organisatie verkleind.
De stichting heeft in 2016 het aanvraagproces van individuele aanvragen geautomatiseerd in SharePoint.
In 2017 is SharePoint doorontwikkeld. Nu worden het proces van aanvragen van certificaten buiten
Part-Ner om en het auditproces ook ondersteund door SharePoint. Dit is eind 2017 afgerond met het
geven van een training aan alle auditors, zodat ze goed kunnen werken met het systeem. Met SharePoint
kunnen alle auditors en het secretariaat van de stichting op afstand in een beveiligde omgeving tegelijk
werken aan dossiers en heeft de stichting op ieder moment inzicht in de fase waarin een dossier zich
bevindt. De stichting kan nu ook gemakkelijk op ieder moment actuele (voortgangs)rapportages maken.
De stichting heeft in 2017 alle bestaande dossiers van particulieren met individuele certificaten en TBO’s
ingevoerd in het systeem.
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2.4

Samenvatting resultaten

In overzicht 6 op pagina 18 staan de begrote en gerealiseerde prestaties weergegeven. Uit het overzicht
blijkt dat de voorgenomen prestaties in 2017 vrijwel alle zijn gerealiseerd.
Op onderstaande onderdelen is sprake van een kleinere of grotere afwijking van de planning in de
begroting:
•

Audits agrarische collectieven
Er zijn bij meer agrarische collectieven tekortkomingen geconstateerd dan vooraf ingeschat. Dit
vroeg om een extra beoordeling door de auditors. Doordat het aanvraagproces van de audits in 2017
nog niet was geautomatiseerd kostte de administratieve afhandeling van audits relatief veel tijd.

•

Audits natuurbeheerders en natuurcollectieven
Er zijn geen audits uitgevoerd bij particulieren die werken via de werkwijze van Part-Ner omdat
Part-Ner de werkwijze (in overleg met onze stichting) fors heeft aangepast. De Stichting Certificering
SNL heeft over de nieuwe werkwijze intensief contact gehad met Part-Ner en erop gestuurd dat de
kwaliteit voldoende geborgd blijft.

•

Certificering natuurbeheerders en natuurcollectieven
Het aantal beoordeelde aanvragen van certificaten wijkt sterk af van de op dit punt voorgenomen
prestatie. Voorzien waren 510 beoordelingen van volledige aanvragen, waarvan 300 aanvragen uit
2016 en 210 aanvragen uit 2017. Er zijn uiteindelijk 257 volledige aanvragen uit 2016 ingediend en
geheel afgehandeld. Eind 2017 zijn 128 pro-forma aanvragen ingediend. Alle aanvragers hebben
daarvan een bevestiging ontvangen. In de SNL-verordening is een overgangsbepaling voor de
certificering opgenomen waardoor de stichting certificering tot 1 oktober 2018 de tijd heeft om de
aanvragen te behandelen en een certificaat te verlenen.

•

Professionaliseren eigen organisatie- ISO-certificering
Niet alle voorgenomen werkzaamheden voor de ISO-certificering zijn uitgevoerd. De ISOcertificering heeft een lagere prioriteit gehad in de eerste helft van het jaar omdat de
certificeringswerkzaamheden en audits een keiharde deadline hadden. Daarnaast viel de
ondersteuner tijdelijk weg en moest vervanging worden geregeld. Als onderdeel van de ISOcertificering is er wel hard gewerkt aan het automatiseren en beschrijven van de certificerings- en
auditprocessen. Dit is in 2017 geheel afgerond. Er is daarnaast een uitvraag bij meerdere certificatie
instellingen gedaan.

•

Algemeen
De Stichting Certificering SNL heeft meer aandacht besteed aan het informeren van provincies over
de werkzaamheden en de stand van zaken. Er is een bijeenkomst geweest voor provincies en er zijn
meermaals overzichten en een nieuwsbrief verspreid.
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Overzicht 6: Samenvatting van de resultaten van de stichting t.o.v. de begroting

Prestatie

Gepland

Realisatie

Toelichting

Advies en afstemming met partijen
over invulling auditeisen Brussel

1

1

Evaluatie en eventueel aanpassen
auditplan en rapportage

1

1

Bijeenkomsten externe deskundigen
voor afstemming audits

3

2

Uitvoeren audits agrarische
collectieven

21

21

Beoordeling corrigerende
maatregelen bij tekortkomingen

20

26

2

2

Bijeenkomsten externe deskundigen

1

1

Audits bij TBO’s

4

3

Herhalingsaudits bij TBO’s

9

9

Advies en evaluatie audits via PartNer en aanpassen documenten

1

deels

Uitwerking borging kwaliteit PartNer en structurele auditkosten

1

deels

Audits bij Part-Ner particulieren
via de regionale werkgroepen

2

0

2

2

Certificering particulieren met
Part-Ner model aanvragen uit 2016
met deadline 1 oktober 2017

300

257

Certificering particulieren met
Part-Ner model uit 2017 met
deadline 1 oktober 2018

210

0

Er zijn 128 pro-forma aanvragen gedaan.

Certificering nieuwe collectieven

6

4

4 aanvragen zijn volledig ingediend. Een
laatste aanvraag is nog niet volledig.

Beoordeling KHB TBO’s en Part-Ner

2

0

Er geen aanvragen geweest voor het opnieuw
beoordelen van een kwaliteitshandboek.

Agrarisch Natuurbeheer

Opnieuw beoordelen
kwaliteitshandboek

De evaluatie heeft geleid tot een
aangepast auditplan en rapportage.

10 stuks openstaande herbeoordelingen uit 2016
afgerond en 16 beoordelingen op corrigerende
maatregelen van de audits gehouden in 2017

Natuurbeheer audits

De geplande audit van de UvB is uitgesteld
tot voorjaar 2018. Dit in verband met de
herziening van het kwaliteitshandboek die
eind 2017/begin 2018 beoordeeld zal worden.

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met
Part-Ner welke de basis zijn voor verdere
uitwerking. De documenten van de stichting
Certificering en de structurele auditkosten
moeten nog in een beeld gebracht worden.
Door de wijzigingen in de werkwijze van Part-Ner
bestaan er geen regionale werkgroep meer.

Natuurbeheer certificering
Bijeenkomsten externe deskundigen
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Er zijn 257 aanvragen ingediend en
allemaal tijdig afgehandeld.

Prestatie

Gepland

Realisatie

Toelichting

Professionaliseren eigen organisatie – ISO-certificering
Uitwerken plan van aanpak
ISO-certificering
Opdrachtverlening
certificeringsinstantie
Opstellen kwaliteitshandboek
Invoeren oude dossiers in SharePoint

Doorontwikkeling,
onderhoud SharePoint

1

deels

98

110

1

1

0

4

19

19

Zowel bestaande dossiers van particulieren
met individuele certificaten als dossiers van
de TBO’s zijn ingevoerd in SharePoint.

Algemeen
Bijeenkomsten en informeren/
rapportage provincies over
audits en certificering.

Bestuur(svergaderingen) en extern
overleg onder andere met SCAN,
Part-Ner, BIJ12, Provincies

Een bijeenkomst voor provincies waarin het
bestuur een toelichting heeft gegeven op haar
werkzaamheden, twee keer overzichten verstrekt
aan provincies en eenmaal een nieuwsbrief.
Er zijn tien bestuursvergaderingen geweest,
en negen andere bestuursoverleggen.
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3 Financiële gang van zaken
In onderstaande tabellen zijn de resultatenrekening en de balans over 2017 weergegeven.
Overzicht 7: Begrote kosten en gerealiseerde uitgaven

Prestaties

Begroting

Realisatie

Agrarisch natuurbeheer
Advies en uitvoeren audits agrarische collectieven

€

91.718

€

88.598

Audits TBO’s

€

36.058

€

27.589

Audits particulieren Part-Ner

€

9.680

€

605

Certificering particulieren TBO’s en collectieven

€

202.070

€

91.114

Bestuur

€

24.890

€

16.884

Diversen/automatisering/onvoorzien

€

31.824

€

33.761

Uitvoering ISO-certificering

€

40.150

€

157

Ondersteuning (agrarisch, natuur en algemeen)

€

226.090

€

180.209

Onvoorzien

€

10.000

€

-

Totaal

€

672.480

€

438.917

Natuurbeheer

Algemeen

Toelichting:
De begroting is inclusief de kosten van de inzet van de secretaris die door BIJ12 ingezet wordt. De
afgelopen jaren was de begroting exclusief de kosten van de inzet van de secretaris.
De realisatie wijkt in kleinere of grotere mate af van de begroting op de onderdelen:
•

Minder uitgaven op uitvoeren audits bij particulieren Part-Ner; door de wijzigingen in de werkwijze
van Part-Ner zijn er geen particulieren geaudit.

•

Minder uitgaven op de certificering particulieren voor het natuurbeheer; de stichting had in
2017 minder aanvragen voor certificaten dan voorzien. Dit kwam doordat beheerders eerst de
subsidieaanvraag doen en pas daarna de aanvraag voor een certificaat volledig indienen. Een groot
deel van deze aanvragen zijn pas begin 2018 bij de stichting ingediend. Deze uitgaven zullen dus
doorschuiven naar volgend jaar.

•

ISO-certificering; er is minder inzet gepleegd op de ISO-certificering van de Stichting Certificering
SNL en daardoor zijn er minder kosten gemaakt.

Het verschil tussen de voorgenomen en de gerealiseerde prestaties is ook toegelicht in paragraaf 2.4
samenvatting resultaten.
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Overzicht 8: Balans 2017

Balans 2017 (in euro’s)

Debet

Credit

Activa
Vorderingen

€

31.859

Liquide middelen

€

199.665

Passiva
Eigen vermogen

€

162.092

Kortlopende schulden

€

33.349

Resultaat lopend boekjaar

€

36.083

€

231.524

Totaal

€

231.524

Toelichting:
De vorderingen ter grootte van 31.859 euro betreft de afrekening 2017 tussen BIJ12 en de Stichting
Certificering SNL.
Het eigen vermogen ter grootte van 162.092 euro betreft de resultaten uit de voorgaande jaren (20112016).
De kortlopende schulden betreffen de leveranciers waarvan de kosten in 2017 geboekt zijn, maar de
betaling van de facturen in 2018 plaats zal vinden.
Over 2017 heeft net als in voorgaande jaren geen uitgebreide accountantscontrole plaatsgevonden,
mede gelet op het geringe aantal transacties. Wel heeft de controller van BIJ12 een kascontrole van
de financiële administratie uitgevoerd over het verslagjaar 2017. Op basis van de bij BIJ12 gevoerde
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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