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Voorwoord
In 2019 heeft de stichting veel tijd en inzet besteed aan de belangrijkste en omvangrijkste primaire taak:
het certificeren van natuurbeheerders en het uitvoeren van audits bij certificaathouders.
Er waren in 2019 conform verwachting een groot aantal aanvragen voor individuele certificaten
natuurbeheer. Deze aanvragen zijn dankzij het inmiddels goed ingeregelde geautomatiseerde
werkproces en de grote inzet van het secretariaat en de certificeerders tijdig afgehandeld. Ook de voor
2019 geplande audits zijn allemaal uitgevoerd. Het betrof audits bij de agrarische collectieven, terrein
beherende organisaties (TBO’s), natuurcollectieven en particuliere natuurbeheerders.
Daarnaast heeft de stichting meegedacht en geadviseerd in het herzieningstraject van het Programma
van Eisen dat BIJ12 vorm geeft. Dit heeft geleid tot een eerste concept van dit Programma van Eisen in
het najaar van 2019.
In 2019 is hard gewerkt aan het eigen certificeringstraject van de stichting. Dat heeft er toe geleid dat in
het najaar van 2019 het ISO-9001 certificaat officieel aan de stichting is uitgereikt.
Verder evalueert de stichting ieder jaar de certificeringen en audits zowel op proces als op inhoud. Dit
geeft een goed beeld van het eigen functioneren en van het functioneren van de certificering in het
gehele (subsidie)proces en de bijdrage in het natuurbeheer. Dat is ook in 2019 weer gebeurd. Naast
deze een interne evaluatie onderhoudt de stichting ook contacten met onder andere de provincies, de
beheerders zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de twaalf provinciale Landschappen, Part-Ner
en BoerenNatuur.
Een belangrijk punt van zorg is en blijft de wijze waarop certificering van de kleine particuliere bos- en
natuurbeheerders is vormgegeven. De huidige werkwijze kost veel tijd en energie in afstemming en
overleg. Verder blijkt uit de audits dat er veel tekortkomingen zijn geconstateerd. Voor de stichting
is dit een belangrijk onderwerp voor de komende periode. In goed overleg met de provincies als
opdrachtgever enerzijds en de betrokken beheerders anderzijds zal hier aan gewerkt moeten worden.
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2019 was voor de stichting een jaar van bevestiging
en continuering van de ingeslagen weg.
Daarbij is veel aandacht besteed aan de kwaliteit
van de werkprocessen, denk aan het verkrijgen van
het ISO-certificaat. Daarnaast is ingezet op een
verder en intensiever uitdragen van de opzet van
certificering bij het natuurbeheer. Gestart is met
regelmatig overleg met ieder van de 12 provincies
en met verder overleg met de beheerders. Dat
moet leiden tot een beter begrip van het stelsel
en een sterker bewustzijn bij alle partijen van hun
eigen verantwoordelijkheden daar bij.

Drs. Jan Pieter J. Lokker
Voorzitter stichting Certificering SNL
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1 Certificering en het subsidiestelsel
1.1

Certificering binnen het subsidiestelsel

Met de inwerkingtreding van het Stelsel Natuur- en Landschapsbeheer (afgekort tot SNL) willen
de provincies de deskundigheid van de beheerder centraal stellen en wordt het vertrouwen in de
werkzaamheden die beheerders verrichten, centraal gesteld. 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
vanaf de invoering van dit stelsel gefaseerd ingevoerd.
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.

1.2

Transitie “kleine natuurbeheerders”

In 2017 is voor de kleine natuurbeheerders sprake van een andere werkwijze en zijn er 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.
De nieuwe werkwijze met deze ondergrens is op 1 januari 2017 ingegaan. De invoering van het geheel
verloopt echter gefaseerd. Door BIJ12 en de provincies is een periode van 6 jaar, 2017-2022, vastgelegd
waarbij voor alle kleine beheerders waarvan de subsidiebeschikking afloopt de overgang naar de nieuwe
werkwijze wordt uitgewerkt. Ook in 2019 is volop aan deze transitie gewerkt. Het aantal aanvragen voor
een individueel certificaat was 106.
De Stichting Certificering SNL had tot uiterlijk 1 oktober 2019 de tijd om al deze nieuwe aanvragen
in behandeling te nemen en een certificaat toe te kennen. De 105 aanvragen die vóór oktober bij de
stichting zijn binnengekomen, zijn allen tijdig afgehandeld.
In overleg met de provincie Drenthe, is er in november een extra aanvraag ingediend. Deze aanvraag is
door de stichting met voorrang behandeld en vervolgens in december 2019 afgehandeld. Zie ook verder
onder 3.2.5.
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2 Stichting Certificering SNL
2.1

Taken en werkwijze van de Stichting Certificering SNL

De stichting werkt vanuit de visie dat de natuur in Nederland professioneel en effectief beheer behoeft
om de in Europees verband afgesproken doelen met betrekking tot biodiversiteit te kunnen realiseren.
Het certificeren van alle natuurbeheerders en natuur beherende organisaties is een belangrijk middel
om deze doelstellingen te bereiken.
Taken
De Stichting heeft 4 duidelijke taken en bijbehorende bevoegdheden meegekregen:
1. Het verlenen van certificaten natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer.
2. Het uitvoeren van audits.
3. Het adviseren van provincies over beleid en uitvoering van certificering.
4. Het geven van voorlichting over het certificerings- en auditproces.
De stichting voert haar taken uit overeenkomstig de door de provincies vastgestelde verordeningen en
het aan de stichting door de colleges van GS van de provincies verleende mandaat.
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Werkwijze
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.
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.

Nadat een certificaat is verstrekt, voert de stichting met regelmaat een audit uit. Bij een audit wordt
met name onderzocht of de werkwijze in het kwaliteitshandboek in de praktijk ook wordt nageleefd.
De stichting hanteert momenteel een audittermijn van tenminste 3 jaar voor de collectieven en TBO’s
en bij de particuliere natuurbeheerders wordt de auditfrequentie in overleg met provincies bepaald. De
stichting neemt besluiten over de audits. Zo nodig kunnen certificaten worden ingetrokken.
Op de frequentie van audits wordt verder gestudeerd. Uitgangspunt is om alle categorieën op een gelijke
wijze te behandelen, dat geldt ook voor de frequentie van audits.
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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 nog
aanbevelingen doen. De beheerder wordt gevraagd de aanbevelingen in haar werkproces en/of
kwaliteitshandboek op te nemen waarna de stichting het geheel controleert bij de volgende audit.
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 daarvan 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.

2.2

Organisatie

De stichting bestaat uit een bestuur en een werkorganisatie.
Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten J.P.J. Lokker, G.J.P. Jansen en H. Menninga.
De werkorganisatie bestaat uit het secretariaat en externe deskundigen.  Secretaris/directeur is
J.H. de Winter-van Roekel; deze heeft de dagelijkse leiding over de werkorganisatie. De secretaris/
directeur wordt ondersteund door twee medewerkers die werken op inhuurbasis. Voor het uitvoeren
van de audits en het beoordelen van de kwaliteitshandboeken worden 11 externe en onafhankelijke
deskundigen ingehuurd.
In 2019 waren dat voor het collectief agrarisch natuurbeheer: R. le Rutte zelfstandig ondernemer, G. J.
van Herwaarden van LandschappenNL, R. de Haan van Agrimaco U.A., A. Ruting van Q-Point en J. Stoop
zelfstandig ondernemer.
In 2019 waren de externe deskundigen voor het natuurbeheer: A. Beckers zelfstandig ondernemer,
M. Hoogstra universitair docent bij de WUR, L. Simons zelfstandig ondernemer, G.J. van Herwaarden
LandschappenNL, L. Klaassen, directeur-secretaris Omgevingsdienst Haaglanden en T. de Boer
zelfstandig ondernemer.
Het bestuur is een proces gestart om het team van externe deskundigen aan te vullen. Dat krijgt in 2020
een verdere uitwerking.
De stichting kan gebruik maken van faciliteiten van BIJ12, waaronder het gebruik van het kantoor,
financiële ondersteuning en specialistische deskundigen zoals juristen.
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3 De activiteiten van de stichting in 2019
3.1

Agrarisch natuurbeheer

3.1.1 Certificering agrarische collectieven
Beoordelen gewijzigde kwaliteitshandboeken
In 2014 zijn 40 agrarische collectieven opgericht en deze agrarische collectieven zijn allen in 2015
gecertificeerd.
Het bestuur van de Stichting Certificering SNL hanteert de werkwijze dat gecertificeerden eventuele
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 de organisatie of de
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.
1 collectief heeft in 2019 een gewijzigd Kwaliteitshandboek ingediend, dat opnieuw beoordeeld moest
worden. Dit kwaliteitshandboek is goedgekeurd. Het ging hierbij om Coöperatie De Groene Klaver U.A.
Overzicht 1: Agrarische co llectieven waarvan in 2019 de herziene Kwaliteitshandboeken zijn beoordeeld

Naam collectief

Provincie

Resultaat

Coöperatie De Groene Klaver U.A,

Zuid-Holland

goedgekeurd

3.1.2 Audits agrarische collectieven
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 certificerings- en auditproces nauwlettend. 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
kunnen evalueren en waar mogelijk verbeteren.  In 2018 is dit proces afgerond.
In 2019 is gestart met het reguliere proces van auditing bij de agrarische collectieven. Uitgangspunt
daarbij is elke drie jaar een audit uit te voeren bij de agrarische collectieven.
In 2019 zijn 20 agrarische collectieven geaudit. Op verzoek van de agrarische collectieven, vonden de
audits in de eerste helft van het jaar plaats (een periode die relatief rustig is). De audits gebeurde aan
de hand van het  auditplan agrarische collectieven dat, net als in de jaren ervoor, vooraf met de te
auditen collectieven werd gecommuniceerd. Op deze wijze kunnen collectieven zich goed voorbereiden
en werken de auditors uniform en efficiënt.  
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Bij 3 collectieven werden tijdens de audits een of meerdere major tekortkomingen geconstateerd. In die
situaties besloot het bestuur tot een voorlopig behoud van het certificaat. Bij tekortkomingen kregen
de collectieven de gelegenheid binnen termijnen (tot max. een jaar) deze op te lossen en corrigerende
maatregelen door te voeren. Na het oplossen van de tekortkomingen voerden de auditors 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. Alle collectieven
hebben de major tekortkomingen in 2019 opgelost.
De uitgevoerde audits en de resultaten daarvan zijn in overzicht 2 weergegeven
Overzicht 2: Agrarische collectieven die in 2019 zijn geaudit

Naam collectief

Provincie

Resultaat

Coöperatie Agrarische Natuur Drenthe U.A.

Drenthe

Behoud van certificaat

Coöperatieve Vereniging Súdwestkust U.A.

Friesland

Behoud van certificaat

ELAN Zuidoost Friesland

Friesland

Behoud van certificaat

Gebiedscoöperatie It Lege Midden U.A.

Friesland

Behoud van certificaat

Coöperatieve Agrarische Natuurbeheervereniging
Collectief Rivierenland U.A.

Gelderland

Behoud van certificaat

Coöperatieve Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA)

Gelderland

Behoud van certificaat

Agrarisch Natuur- en landschapscollectief Midden Groningen

Groningen

Behoud van certificaat

Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG)

Groningen

Behoud van certificaat

Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer Midden-Brabant U.A.

Noord-Brabant

Behoud van certificaat

Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant U.A.

Noord-Brabant

Behoud van certificaat

ANLV De Lieuw Texel_agrarisch

Noord-Holland

Behoud van certificaat

Vereniging Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer
Water, Land en Dijken

Noord-Holland

Behoud van certificaat

Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A.

Overijssel

Behoud van certificaat

Coöperatieve Agrarische Natuur Collectief Noordwest Overijssel U.A. Overijssel

Behoud van certificaat

Agrarische Natuur & Landschapsvereniging De Lopikerwaard e.o.

Utrecht

Behoud van certificaat

Agrarisch collectief Krimpenerwaard

Zuid-Holland

Behoud van certificaat

Coöperatie Agrarisch Collectief Midden-Delfland U.A.

Zuid-Holland

Behoud van certificaat

Coöperatie Collectief Hoeksche Waard U.A.

Zuid-Holland

Behoud van certificaat

Coöperatief Agrarisch Collectief Zuid-Hollandse Eilanden U.A.

Zuid-Holland

Behoud van certificaat

Coöperatie Agrarische Natuurvereniging Utrecht Oost U.A.

Utrecht

Behoud van certificaat
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3.2

Natuurbeheer

3.2.1 Certificering terrein beherende organisaties
Beoordelen gewijzigde kwaliteitshandboeken
De terrein beherende organisaties Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de 12 Landschappen zijn in
2013 allemaal gecertificeerd voor het beheer. Deze organisaties hebben een certificaat natuurbeheer.
Voor de terrein beherende organisaties hanteert de Stichting Certificering dezelfde werkwijze als bij de
agrarische collectieven voor het melden van gewijzigde kwaliteitshandboeken (zie paragraaf 3.1.1.).
In 2019 zijn er geen gewijzigde kwaliteitshandboeken ingediend.

3.2.2 Audits terrein beherende organisaties
De Stichting Certificering SNL voert tenminste eens per 4 jaar een audit uit bij de gecertificeerde
terreinbeherende organisaties (totaal 14 stuks); wanneer nodig gebeurt dit vaker. Deze auditfrequentie
wordt ook gehanteerd bij een tweetal grote particuliere terrein beherende organisaties die geen lid zijn
van Part-Ner. In de periode 2013-2017 zijn alle terrein beherende organisaties één keer geaudit. In de
periode 2018-2021 zullen deze organisaties voor de tweede keer worden geaudit. Voor 2019 stonden 3
audits gepland en uitgevoerd.  
12

Alle audits zijn in de tweede helft van 2019 uitgevoerd en resulteerden in een besluit tot voorlopig
behoud van het certificaat omdat er minor en major tekortkomingen werden geconstateerd. De
organisaties moeten dan eerst corrigerende maatregelen nemen.
De audits zijn uitgevoerd aan de hand van het auditplan voor de terrein beherende organisaties dat de
Stichting Certificering SNL heeft opgesteld.
Een overzicht van de uitgevoerde audits en de resultaten daarvan zijn in onderstaand overzicht
weergegeven.
Overzicht 3: In 2019 uitgevoerde audits bij de terrein beherende organisaties

Naam organisatie

Provincie

Resultaat

Stichting Het Flevo-landschap

Flevoland

Voorlopig behoud certificaat

Landschap Noord-Holland

Noord-Holland

Voorlopig behoud certificaat

Stichting het Utrechts Landschap

Utrecht

Voorlopig behoud certificaat

Daarnaast zijn er zes beoordelingen uitgevoerd op corrigerende maatregelen om de tekortkomingen bij
een audit (uit voorgaand jaar) op te lossen en daarmee het kwaliteitssysteem op orde te krijgen. In een
aantal situaties werd eerst een plan van aanpak opgesteld door de organisatie dat goedgekeurd werd
door de stichting. En in een enkele situatie is een gesprek gevoerd met een organisatie om het plan van
aanpak te bespreken.
De uitgevoerde beoordelingen op corrigerende maatregelen en het oordeel daarover zijn in onderstaand
overzicht weergegeven.
Overzicht 4: In 2019 beoordeelde corrigerende maatregelen bij de terrein beherende organisaties

Naam organisatie

Provincie

Resultaat

Zuid Hollands Landschap

Zuid-Holland

Voorlopig behoud certificaat

Brabants Landschap

Noord-Brabant

Voorlopig behoud certificaat

Stichting het Drentse Landschap

Drenthe

Voorlopig behoud certificaat

Natuurmonumenten

Landelijk

Voorlopig behoud certificaat

De Hooge Weide

Noord-Holland

Behoud certificaat

Goois Natuurreservaat

Noord-Holland

Voorlopig behoud certificaat

3.2.3 Certificering natuurcollectieven
Certificeren van nieuwe natuurcollectieven
Er zijn in 2019 geen nieuwe aanvragen voor groepscertificaten natuurbeheer gedaan. In overzicht 7
worden de gecertificeerde natuurcollectieven met groepscertificaat weergegeven. Geen van deze
collectieven heeft een gewijzigd kwaliteitshandboek ingediend.
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Overzicht 7: Totaal aantal gecertificeerde natuurcollectieven met een groepscertificaat

Naam organisatie

Provincie

Unie van Bosgroepen

Landelijk

Stichting Natuurrijk Limburg en IKL

Limburg

Vereniging Bosbeheer Peel en Maas

Noord-Brabant

Steunpunt boseigenaren

Noord-Brabant

Agrarisch Collectief Rijn, Vecht en Venen*

Utrecht

Agrarisch Collectief “Vereniging Noardlike Fryske Walden”*

Friesland

ANLV De Lieuw Texel t.b.v. de Kolken*

Noord Holland

* Agrarisch collectief met natuurcertificaat

3.2.4 Audits natuurcollectieven
De Stichting Certificering doet eens per 4 jaar een audit bij de natuurcollectieven met een
groepscertificaat. Bij de natuurcollectieven die nog maar net opgericht zijn is deze auditfrequentie eens
per 2 jaar. Voor 2019 stonden 2 audits gepland.
De audits zijn uitgevoerd aan de hand van het auditplan voor de natuurcollectieven dat de Stichting
Certificering SNL heeft opgesteld.
Overzicht 8: In 2019 uitgevoerde audits bij de natuurcollectieven

Naam organisatie

Provincie

Resultaat

Vereniging Steunpunt Boseigenaren

Noord-Brabant

Behoud certificaat

Gebiedscoöperatie Rijn Vecht en Venen U.A_natuur

Utrecht en Zuid Holland

Behoud certificaat

3.2.5 Certificering particuliere natuurbeheerders
Werkwijze certificering particuliere natuurbeheerders
In 2012 is door het Brabants Particulier Grondbezit een certificeringsmodel particulier natuurbeheer
ontwikkeld. Dit model is landelijk verder ingevoerd door de Federatie Particulier Grondbezit (FPG). De
Stichting Certificering SNL heeft het model-kwaliteitshandboek van dit zogenoemde “Brabants Model”
destijds beoordeeld en akkoord bevonden. Een individuele FPG-deelnemer maakt het model specifiek
voor zijn situatie via een individueel kwaliteitshandboek en via de regionale FPG werkgroepen werd
bij de particuliere beheerder de kwaliteit geborgd van de Interne audit en de ecologische kennis . In
2014 heeft de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) besloten haar aandeel in de voorbereiding van
het certificeringsproces te verzelfstandigen. Daarvoor is begin 2015 de stichting Part-Ner opgericht.
Deze stichting begeleidt (niet op regionaal, maar weer op landelijk niveau) 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 bij de start van Part-Ner met het bestuur van deze
stichting overlegd over de werkwijze van Part-Ner waarbij als uitgangspunt is vastgelegd dat de principes
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en spelregels van de Stichting Certificering SNL leidend zijn. Verder heeft het bestuur een regelmatig
contact met het bestuur van Part-Ner over het proces en werkwijze van Part-Ner, zodat de kwaliteit van
de individuele certificering van de kleinere beheerders geborgd kan blijven.
Beoordelen gewijzigde kwaliteitshandboeken
Begin 2019 waren er 503 gecertificeerde particuliere natuurbeheerders. Zij hebben een individueel
certificaat particulier natuurbeheer. Het bestuur van de Stichting Certificering SNL hanteert de
werkwijze dat gecertificeerden wijzigingen in de organisatie of werkprocessen tezamen met het daartoe
aangepaste Kwaliteitshandboek dienen te melden bij de Stichting Certificering. Het gaat hier om
inhoudelijke aanpassingen. Bij de particuliere natuurbeheerders gaat het in de meeste gevallen om een
toevoeging van een nieuw beheertype. De Stichting beoordeelt dan het gewijzigde Kwaliteitshandboek.
In 2019 zijn er 6 gewijzigde kwaliteitshandboeken ingediend. Deze zijn alle beoordeeld en dit heeft in
alle gevallen geleid tot een besluit tot goedkeuring van het kwaliteitshandboek.
Certificeren particuliere beheerders
Zoals verwacht is in 2019 als gevolg van de invoering van de verplichte certificering van de “kleine
beheerders” sprake geweest van een groot aantal aanvragen voor certificaten particulier natuurbeheer
van Part-Ner deelnemers. De Stichting Certificering SNL kreeg in 2019 106 aanvragen voor individuele
certificaten te beoordelen. De Stichting had, zoals dit is bepaald in de SVNL2016, tot uiterlijk 1 oktober
2019 de tijd om al deze aanvragen te beoordelen en al dan niet een certificaat te verstrekken (zie ook
onder 1.2). Voor 1 aanvraag is door provincie Drenthe een uitzondering gemaakt. Deze aanvraag is in
november in behandeling genomen en in december 2019 afgerond. Al met al weer een omvangrijke klus
die in korte tijd gedaan moest worden.
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De Stichting heeft voor het afhandelen van de certificaten voor 2019 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 haalbaar was en kwaliteit geleverd kan worden.
Deze activiteit is niet altijd naar tevredenheid verlopen. Het compleet krijgen van dossiers bleek
in sommige gevallen een forse opgave. Er is veel extra inzet vanuit het secretariaat gepleegd om
de dossiers bij de particuliere natuurbeheerders klaar te kunnen krijgen voor behandeling door de
certificeerders.
De Stichting heeft uiteindelijk alle aanvragen tijdig kunnen afhandelen, zodat iedere aanvrager binnen
de gestelde termijn het certificaat kon ontvangen. 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.
Bijna geen van de kwaliteitshandboeken voldeed in een eerste toets aan het Programma van Eisen. Na
aanvullingen of aanpassingen, met soms meerdere nieuwe beoordelingen daarvan, voldeden uiteindelijk
alle handboeken aan de eisen.
Overzicht 9: Aantal toegekende certificaten aan particulieren in 2019

Maand

Aantal toegekende certificaten

Januari

-

Februari

4

Maart

24

April
Mei

38

Juni
juli

29

Augustus

9

September

1

December*

1

totaal

106

* Late certificering in overleg met provincie Drenthe

Eind 2019 had de Stichting Certificering SNL in totaal 120 pro-forma aanvragen voor individuele
certificaten ontvangen. Deze moeten conform de SVNL2016 uiterlijk 1 oktober 2020 worden afgehandeld.
De Stichting heeft weer tijdig ontvangstbevestigingen op alle pro-forma aanvragen verstuurd die de
particuliere natuurbeheerder bij zijn subsidieaanvraag bij de provincie als bewijs kan meesturen.
Het totaal aantal gecertificeerde particulieren was op 31 december 2019 in totaal 612.
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Overzicht 10: Totaal aantal in 2019 gecertificeerde particulieren per provincie

Provincie

Totaal aantal gecertificeerden 31-12-2019

Drenthe

22

Flevoland

1

Friesland

18

Gelderland

198

Groningen

18

Limburg

10

Noord-Brabant

45

Noord-Holland

64

Overijssel

127

Utrecht

47

Zeeland

22

Zuid-Holland

31

Drenthe/Friesland

1

Gelderland/Utrecht

4

Noord-Brabant/Utrecht

1

Overijssel/Drenthe

2

Utrecht/Zuid-Holland

1

totaal

612

3.2.6 Audits particuliere natuurbeheerders
In 2019 heeft de Stichting 24 audits bij particulieren uitgevoerd op basis van een gerichte steekproef.
Daarbij zijn met name particulieren geselecteerd met een grotere oppervlakte in beheer en die al langer
een certificaat hebben.
De audits zijn uitgevoerd aan de hand van het auditplan voor de particulieren dat de Stichting
Certificering SNL heeft opgesteld. Dit auditplan is vooraf beschikbaar gesteld.
Bij veel van de audits werden diverse minor en major tekortkomingen geconstateerd. De particulieren
hebben allemaal de tijd gehad om deze tekortkomingen op te lossen binnen een vastgestelde termijn. In
onderstaand overzicht is te zien bij welke particulieren een audit is uitgevoerd en wat het eindresultaat
31 december 2019 was. De particulieren waarbij in de tabel nog sprake is van “audit nog niet afgerond”
hebben in 2020 nog tijd om de tekortkomingen op te lossen.
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Overzicht 11: In 2019 uitgevoerde audits bij de Particuliere beheerders
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Naam

Provincie

Resultaat

Buitenplaats Landgoed Het Hakenberg

Overijssel

Behoud certificaat

Gemeente Bronckhorst

Gelderland

Behoud certificaat

Graaf van Rechteren Limpurg

Overijssel

Behoud certificaat

Hoenderken

Groningen

Behoud certificaat

J.D.C. Van Heeckeren van Kell

Gelderland

Behoud certificaat

Landgoed Hindersteijn,
onderverdeeld in 4 landgoederen:

Utrecht

Certificaat ingetrokken

Klein Hindersteyn BV

Utrecht

Behoud certificaat

Landgoed Hindersteyn C BV

Utrecht

Behoud certificaat

De Lange Akkers BV

Utrecht

Behoud certificaat

Dondersteyn BV

Utrecht

Behoud certificaat

Maatschap G. en G. Leffers

Drenthe

Behoud certificaat

Landgoed Blarinckhorst

Gelderland

Audit nog niet afgerond

Landgoed De Koningshof

Gelderland

Certificaat op eigen verzoek ingetrokken, ontvangt
geen SNL subsidie en wenst geen beschikking

Landgoed Huis Sevenaer

Gelderland

Audit nog niet afgerond

Landgoed Klein Eiland

Zeeland

Audit nog niet afgerond

Landgoederen Het Nijenhuis,
t Vlier en De Brandenborch

Overijssel

Behoud certificaat

Limosahoeve

Noord-Holland

Behoud certificaat

Natuurgebied Andersche Diep

Drenthe

Behoud certificaat

Omloo-Broekhof

Limburg

Behoud certificaat

Stichting Golfclub Gaasterland

Friesland

Behoud certificaat

Stichting IJssellandschap

Overijssel

Certificaat vervallen i.v.m. overgang
naar de Unie van Bosgroepen

Van Oosterom

Utrecht/ZuidHolland

Behoud certificaat

van Damme

Zeeland

Audit nog niet afgerond

van der Lande – Vogels

Noord-Brabant

Audit nog niet afgerond

3.3

Overige werkzaamheden

3.3.1 Communicatie, bestuurlijke afstemming en advies
De provincies zijn de opdrachtgevers van de stichting, zij bepalen het beleid en zijn in eerste instantie
verantwoordelijk voor de communicatie daarover. De stichting brengt gevraagd dan wel ongevraagd
kennis in of geeft advies . De stichting heeft in 2019, net als in de jaren daarvoor, de provincies
geadviseerd over een diverse onderwerpen die van belang zijn voor de relatie certificering en
subsidiestelsel SNL.
De stichting communiceert verder met betrokkenen over de uitvoering van het certificeringsproces en
heeft er ook in 2019 voor gezorgd dat het portaal natuur en landschap op het punt van de 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.
Hieronder een overzicht van de communicatie en adviesmomenten in 2019
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 heeft in het verslagjaar twee keer overleg gehad met de directeur van BIJ12
waarin onder meer de begroting, het jaarverslag en de voortgang van de werkzaamheden zijn besproken.
Provincies
De stichting heeft in 2019 de provincies via de werkgroep natuurbeheer 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 2019 meegewerkt aan een brainstormbijeenkomst van de provincies
over het functioneren van het hele stelsel. Aanleiding voor deze brainstorm vanuit de provincies waren
de ervaringen bij de uitvoering van het huidige stelsel, de opzet van een nieuw Programma van Eisen
en vragen over de governance van het stelsel. Bij het onderdeel certificering heeft de stichting een
inbreng verzorgd en suggesties neergelegd voor de verdere ontwikkeling. Deze suggesties hadden met
name betrekking op zorgen met betrekking tot de uitvoering van de certificering en helderheid in de
governance bij het stelsel.
BoerenNatuur
Gedurende het jaar was er, wanneer nodig, contact met BoerenNatuur over de planning en de stand van
zaken van de audits van de agrarische collectieven en over de interpretatie van het Programma van Eisen.
Nadat de audits waren uitgevoerd heeft de Stichting in een overleg met BoerenNatuur een
terugkoppeling gegeven van de ervaringen en uitkomsten van de audits en de meest voorkomende
geconstateerde tekortkomingen. Hiermee kan BoerenNatuur invulling geven aan haar adviserende/
ondersteunende rol richting de agrarische collectieven. BoerenNatuur heeft ook enkele signalen over
het auditproces van collectieven afgegeven waarmee de Stichting haar auditproces nog verder kan
verbeteren.
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Part-Ner
Al snel na de start met de inzet van Part-Ner in 2015 bleek dat de rol van Part-Ner niet op alle onderdelen
even duidelijk was. Het bestuur van de Stichting Certificering SNL heeft daarom vanaf 2016 gepoogd
duidelijke afspraken te maken met het bestuur van Part-Ner over inhoud en werkwijze (vast te leggen
in een Afsprakenkader). Zo zou Part-Ner een belangrijke rol spelen in het faciliteren van beheerders bij
het doen van een aanvraag voor certificering, zodat de Stichting Certificering SNL uniforme en volledige
aanvragen zou krijgen. Daarbij is vastgelegd welke standaarden Part-Ner daarbij gebruikt. Daarnaast zou
Part-Ner een rol nemen bij de kwaliteitscontrole bij hun deelnemers ( de zgn interne audit) en de borging
van de ecologische kwaliteit door het organiseren van (kennis)bijeenkomsten.
In 2019 is veel energie gaan zitten in het werken aan deze set van afspraken met Part-Ner. Opzet was te
komen tot afspraken waarin de rol en werkwijze van Part-Ner in het hele proces voor certificering van het
particulier natuurbeheer helder en eenduidig zijn vastgelegd. In 2019 is er weer een aantal ambtelijke
overleggen geweest. Deze hadden tot doel de werkprocessen van de beide stichtingen goed op elkaar af
te stemmen en praktische werkafspraken te maken. Daarnaast zijn er geregeld afstemmingsmomenten
geweest tussen de beide werkorganisaties over de praktische uitvoering van de werkzaamheden.
Verder is er in 2019 ook divers bestuurlijk overleg geweest met Part-Ner. Centraal hierin stond helderheid
over de rollen van beide stichtingen, het uitwisselen van gegevens en de ervaringen met de nieuwe
werkwijze van Part-Ner.
De Stichting SNL is dus al vanaf 2016 bezig om met Part-Ner te komen tot afspraken over de rol van PartNer, de wijze van samenwerken en de borging van de kwaliteit van Part-Ner. In 2017 hebben de Stichting
en Part-Ner afgesproken deze afspraken vast te leggen in een Afsprakenkader. Echter dit heeft in 2018 en
2019 nog niet geleid tot afspraken met Part-Ner.
Op de Heidag van de provincies op 7 februari 2019 kwam o.m. de problematiek van de certificering van
de kleine beheerders en de rol van PartNer daarbij aan de orde. Dit heeft er toe geleid dat eind 2019
op initiatief van de stichting samen met de provincies een bestuurlijk overleg is gestart om de impasse
te doorbreken. De hoop en verwachting is dat in 2020 helderheid komt over de rolverdeling en het
genoemde Afsprakenkader.
Het bestuur van de stichting certificering SNL maakt zich zorgen over de lengte en de geringe voortgang
in dit proces. De gesprekken met Part-Ner lopen al vanaf de oprichting van Part-Ner in 2015 en hebben,
nu in 2019, nog steeds niet tot vastgelegde afspraken geleid. Dat leidt in de dagelijkse werkprocessen
tot regelmatig terugkerende onduidelijkheden over inzet en uitwerking bij de diverse onderdelen in het
proces. Voor de stichting certificering SNL is het dan ook een randvoorwaarde bij de verdere inzet van
Part-Ner dat in 2020 dit proces afgerond wordt en vastgelegd is in het genoemde Afsprakenkader.
RVO en Europese Rekenkamer
Tenminste eenmaal per jaar stuurt de Stichting aan RVO 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. Deze lijst is eind 2019 opgestuurd.

20

Heidag
De Heidag van de provincies, gehouden op 7 februari 2019, stond in het teken van de wijziging van het
stelsel individuele certificering en de invoering van het nieuwe Programma van Eisen. De stichting
heeft tijdens deze bijeenkomst een presentatie gegeven over ervaringen bij audits en de rolverdeling
van provincies en de stichting. Ook werd een beeld geschetst van de toekomst bij voortzetting van
individuele certificering.
Terrein beherende organisaties (TBO’s)
De stichting heeft in 2019 geregeld contact onderhouden met de TBO’s en de Unie van Bosgroepen (UvB).
Directeurenoverleg 12 Landschappen
In 2019 heeft het bestuur van de stichting deelgenomen aan het overleg met de 12 directeuren van de
Landschappen. Hierbij zijn ontwikkelingen en ervaringen van de Stichting Certificering SNL over en weer
gedeeld. De ervaringen van de Landschappen worden door de stichting meegenomen in haar eigen
proces en waar nodig ook in het advies richting de provincies.
Regiobijeenkomst Zuid
In 2019 is de stichting begonnen met het brengen van bezoeken aan de verschillende provincies. De
aanleiding hiertoe was de Heidag, waarin provincies hebben aangegeven intensiever contact te willen
met de Stichting Certificering SNL. In september is een bezoek gebracht aan de zuidelijke provincies,
waarbij Noord-Brabant en Limburg vertegenwoordigd waren. Tijdens dit overleg zijn ervaringen ‘uit het
veld’ met elkaar gedeeld.
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3.3.2 Professionaliseren eigen organisatie
ISO 9001 certificering
In 2017 heeft de stichting de eerste voorbereidingen getroffen voor de eigen ISO-certificering. De ISO
9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie.
In 2018 heeft de stichting de professionalisering van de eigen organisatie verder doorgezet. Het
kwaliteitssysteem is verder opgezet en er is een start gemaakt met het beschrijven van het eigen
kwaliteitssysteem in een kwaliteitshandboek. In 2019 is een certificerende organisatie (Certiked) de
opdracht verleend om de certificering inhoud te geven. Dat heeft in het najaar van 2019 geleid tot een
positieve beoordeling. De stichting behaalde het certificaat overtuigend en kreeg een pluim voor de
context (continue dialoog met de omgeving en belanghebbenden) en het leiderschap (de stichting voert
een actief kwaliteitsbeleid ter verbetering van de dienstverlening). Daarmee is de stichting ISO 9001
gecertificeerd. De aandacht focust zich nu om de hoge standaard van kwaliteit te behouden.

De professionalisering is een continu verbeterproces en de uitkomsten van evaluaties zijn belangrijke
input voor verdere verbetering van de eigen organisatie. Daarom heeft de stichting een tweetal
evaluaties gedaan in 2019. Deze worden hieronder nader toegelicht.
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Evaluatie audits
Tijdens een bijeenkomst met het bestuur, de secretaris, de ondersteuning en de auditors en
certificeerders zijn het auditproces en de resultaten van de audits van de agrarische collectieven, de
TBO’s en de particuliere natuurbeheerders geëvalueerd. Deze evaluatie is gehouden begin 2019 ter
voorbereiding op de audits in dat jaar.
Deze evaluatie had ten doel het eigen auditproces te verbeteren door ervaringen te delen die waren
opgedaan bij de audits van 2018.
Bij deze evaluatie waren zowel auditoren van de natuurorganisaties/particulieren als van de agrarische
collectieven aanwezig, zodat men van elkaar kon leren en de processen zoveel mogelijk op elkaar aan te
kunnen laten sluiten.
Belangrijke verbeterpunten t.a.v. het proces:
•

Tot 2019 werden auditformulieren vooraf door het secretariaat in het dossier geplaatst. Deze
formulieren staan vanaf 2019 op een centraal punt, zodat de auditor altijd met de laatste versie
werkt, mochten er tussentijds aanpassingen zijn doorgevoerd.

•

Het secretariaat zal na afronding van een audit tevredenheidsvragen naar de auditee sturen, zodat
inzichtelijk wordt hoe de auditee de audit heeft ervaren en of er aanpassingen nodig zijn in het
proces.

Evaluatie certificeringen en audit Natuurbeheer
In oktober 2019 heeft het secretariaat van de Stichting Certificering SNL een werkoverleg gehad met
de certificeerders/auditors natuur die de kwaliteitshandboeken beoordelen van particulieren die via
Part-Ner aanvragen en audits uitvoeren bij particulieren. Tijdens dit overleg is het certificeringsproces
doorgesproken en is een praktische toelichting gegeven op het gebruik van SharePoint. Aanwezigen
hebben bij de bijeenkomst aangegeven de opgestelde handleiding een plezierig naslagwerk te vinden.
Algemene conclusie was dat de afstemming tussen certificeerders/auditors goed verloopt en dat de
formulieren t.b.v. de certificering goed voldoen.
Punten die extra aandacht vergen:
•

Er is een onduidelijk beeld over monitoring

•

De huidige situatie van het terrein wordt onvoldoende beschreven

•

Deskundigheid/ecologische kennis is lastig te beoordelen

•

Aangeleverde kaarten zijn vaak onduidelijke waardoor beheereenheden lastig terug te vinden zijn
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4 Samenvatting activiteiten
In onderstaand overzicht staan de begrote en gerealiseerde prestaties weergegeven. Uit het overzicht
blijkt dat in 2019 het aantal geplande prestaties op verschillende punten is overschreden.
Overzicht 12: 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

De Stichting heeft BIJ12 geadviseerd bij de
herziening van het Programma van Eisen waarbij
afstemming met regelgeving EU aan de orde is.

Bijeenkomsten externe deskundigen

1

1

Er is een bijeenkomst georganiseerd waarbij
auditervaringen zijn uitgewisseld

Uitvoeren audits agrarische
collectieven

21

20

Beoordeling corrigerende
maatregelen bij tekortkomingen

13

3

Bij 3 collectieven zijn tijdens de audit
major tekortkomingen geconstateerd. De
collectieven hebben tijdig corrigerende
maatregelen aangeleverd, waarmee de
tekortkomingen zijn weggewerkt.

4

1

In 2019 heeft 1 agrarisch collectief een
aangepast kwaliteitshandboek aangeleverd
welke vervolgens is goedgekeurd

Bijeenkomsten externe deskundigen

1

1

Evaluatie auditsproces met deskundigen
heeft geleid tot werkafspraken
en verbeteringen proces

Audits bij TBO’s

3

3

Geen bijzonderheden te melden. Inzet
bij enkele Landschappen en NM.

Audits bij natuurcollectieven
met groepscertificaat

2

2

Zorgen over capaciteiten bij deze NC’s,
m.n. met beschikbare professionaliteit.

Beoordeling corrigerende
maatregelen bij tekortkomingen

8

9

6 uit 2018 en 3 uit 2019

20

24

Agrarisch Natuurbeheer

Beoordelen aangepast
kwaliteitshandboek

20 geplande audits zijn alle tijdig uitgevoerd en
nieuwe certificaten zijn verstrekt. In overleg is de
geplande audit bij Agrarische Natuurvereniging
Waddenvogels verschoven naar 2020.

Natuurbeheer audits

Audits bij particulieren
incl. opstellen auditformulier

24

20 geplande audits zijn tijdig uitgevoerd. Tijdens
1 audit bleek het eigendom te zijn gesplitst in 4
landgoederen. Voor deze landgoederen is een
eigen KHB aangeleverd. De landgoederen zijn
vervolgens gecertificeerd en tevens geaudit.

Prestatie

Gepland

Realisatie

Toelichting

1

1

Certificering particulieren met
Part-Ner model aanvragen uit 2017
met deadline 1 oktober 2019

120

162

Het aantal kleine beheerders waarvan
de subsidie afliep en heeft gekozen voor
individuele certificering, lag hoger dan vooraf
ingeschat. Er zijn uiteindelijk 162 aanvragen
ingediend, die alle tijdig zijn afgehandeld.

Bevestiging pro-forma aanvragen
particulieren met Part-Ner model uit
2018 met deadline 1 oktober 2020

PM

120

Er zijn 120 pro-forma aanvragen gedaan.

4

8

1 kwaliteitshandboek van TBO’s
1 Kwaliteitshandboek van de
Unie van Bosgroepen
6 kwaliteitshandboeken van particuliere
beheerders (i.v.m. revisie)

Natuurbeheer certificering
Bijeenkomsten externe deskundigen

Beoordeling KHB TBO’s,
natuurcollectieven en particulieren

Evaluatie certificeringsproces met
deskundigen heeft geleid tot werkafspraken
en verbeteringen proces.

Professionaliseren eigen organisatie – ISO certificering
Opstellen Kwaliteitshandboek en
opzetten eigen kwaliteitssysteem

1

1

In 2019 heeft de Stichting Certificering
SNL het certificaat ISO 9001 behaald.

Doorontwikkeling,
onderhoud SharePoint

1

1

SharePoint is onderhouden en doorontwikkeld.
Vanaf 2019 benaderen bestuursleden de stukken
ten behoeve van vergaderingen via SharePoint en
worden deze niet meer per e-mail toegezonden.

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

Advies herziening
Programma van Eisen

Bestuur(svergaderingen)
en extern overleg

diversen

diversen

1

1

19

21

Er is 1nieuwsbrief verzonden
Er is een overzicht van gecertificeerden
verzonden aan de provincies
Provincies zijn geïnformeerd via de mail
en via de werkgroep natuurbeheer.
Provincies zijn individueel geïnformeerd
wanneer daartoe aanleiding was.
Provincies hebben afschriften gekregen
brieven met certificaten aan nieuw
gecertificeerde kleine beheerders
Provincies hebben afschriften gekregen
van brieven met beoordeelformulieren
van afhandelde audits
RVO is geïnformeerd via rapportage over
gecertificeerde agrarische collectieven.
Bijeenkomst/workshop over herziening
Programma van Eisen bijgewoond
en presentatie gegeven. Verdere
inbreng geleverd bij het proces.
Er zijn 12 bestuursvergaderingen geweest,
en 9 andere bestuursoverleggen met BIJ12, PartNer, directeuren 12 Landschappen, auditoren.
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5 Financiële gang van zaken
In onderstaande tabellen zijn de resultatenrekening en de balans over 2019 weergegeven.
Overzicht 13: Begrote kosten en gerealiseerde uitgaven

Prestaties

Begroting

Realisatie

Agrarisch natuurbeheer
Advies en uitvoeren audits agrarische collectieven

€

106.771

€

62.433

€

113.768

€

33.576

€

49.515

Natuurbeheer
Audits TBO’s en natuurcollectieven
Audits particulieren Part-Ner
Certificering particulieren TBO’s en collectieven

€

109.195

€

60.582

Bestuur

€

28.464

€

21.416

Diversen/automatisering

€

28.293

€

16.924

Uitvoering ISO certificering

€

66.805

€

30.521

Ondersteuning (agrarisch, natuur en algemeen)

€

77.865

€

123.035

€

4.037

€

402.039

Algemeen

Onvoorzien
Totaal

€

531.161

Toelichting:
De begroting is inclusief de kosten van de inzet van de secretaris die door BIJ12 ingezet wordt.
De realisatie wijkt op een aantal onderdelen af van de begroting. Bij het opstellen van de begroting
is uitgegaan van een flinke intensivering op diverse onderdelen bij audits en certificaten in 2019 ten
opzichte van 2018. Om diverse redenen is dit niet het geval geweest. Zo hebben zich hebben zich
geen nieuwe natuurcollectieven gemeld, daar was wel van uitgegaan. Verder is de inzet op de diverse
onderdelen effectiever en efficiënter uitgevoerd als in eerste instantie gedacht. Daarmee zijn de
resultaten over 2019 bij de projecten erg vergelijkbaar met de resultaten uit 2018.
Wel is de inzet op de particuliere natuurbeheerders fors geweest. Dat is niet direct zichtbaar onder de
audits maar wel bij de ondersteuning. Er is veel extra inzet vanuit het secretariaat gezet op het compleet
krijgen van de dossiers bij de particuliere natuurbeheerders.
Hieronder nog een korte toelichting op de diverse onderdelen:
•

Minder uitgaven op het uitvoeren van de audits bij de agrarische collectieven; het geplande aantal
audits is in minder tijd uitgevoerd.

•

Minder uitgaven op de certificering particulieren, TBO’s en collectieven voor het natuurbeheer; onder
meer geen certificeringen bij de collectieven. Wel meer inzet vanuit ondersteuning, zie eerdere
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opmerking.

•

Iets minder uitgaven op uitvoeren audits bij particulieren Part-Ner; tijdens de voorbereiding van
enkele audits bleek dat het uitvoeren van een audit op dat moment weinig zinvol was en daarom zijn
deze gecanceld.

•

Minder uitgaven op de ISO-certificering; er is conform planning gewerkt aan het verder opzetten
van een eigen kwaliteitssysteem en het opstellen van een kwaliteitshandboek. Een aantal
werkzaamheden waren al in 2018 afgerond en verrekend. Inhuur derden is daarbij lager als begroot
aan de orde geweest.

•

Bij ondersteuning is wel sprake van een flinke afwijking. Dat heeft te maken met de inhuur van
ondersteuning bij het secretariaat en de extra inzet onder meer bij het particulier natuurbeheer.

Zie ook Overzicht 12, samenvatting resultaten voor de geleverde prestaties ten opzichte van de geplande
activiteiten.
Overzicht 14 : Balans 2019

Balans 2019 (in euro’s)

Debet

Credit

Activa
Vorderingen

€

20.473

Liquide middelen

€

248.651

Passiva
Eigen vermogen

€

215.574

Kortlopende schulden

€

53.594

€

269.168

Resultaat lopend boekjaar

€

44

Totaal

€

269.168

Toelichting:
De vorderingen ter grootte van 20.473 euro betreft de afrekening 2019 tussen BIJ12 en de Stichting
certificering.
Het eigen vermogen ter grootte van 269.168 euro betreft de resultaten uit de voorgaande jaren (2011-2017).
De kortlopende schulden betreffen de leveranciers waarvan de kosten in 2019 geboekt zijn, maar de
betaling van de facturen in 2020 plaats zal vinden.
Het eigen vermogen van de Stichting is aanzienlijk. Echter dit is conform afspraak en is een tijdelijke
situatie (dit loopt tot 2022). BIJ12 houdt hier in haar begroting richting de provincies ook rekening mee.
Het overschot is ontstaan omdat in het subsidieproces eerst de subsidie wordt aangevraagd en pas
daarna het certificaat. Hiervoor is ook een overgangsbepaling opgenomen in de SVNL. Daardoor loopt de
beoordeling van de certificaten altijd een jaar achter op de subsidieverlening. In de meerjarenbegroting
was dit niet voorzien en was uitgegaan van eerst afgifte certificaten en daarna de subsidieverlening.
Over 2019 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 2019. 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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