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1.       Natuurpunt Beheer Exploitatie 

Gelukkig voorziet de nieuwe regelgeving dat de opgebouwde achterstand in erkenningen in 2 jaar tijd 
moet worden weggewerkt.  We kregen bevestiging van ANB dat daarvoor  extra middelen worden 
voorzien. Zo zijn we er in geslaagd een sluitende begroting voor te leggen. 

De huurkost van natuurgebieden schatten we lager in gezien er een aantal niet-recurrente kosten 
voorkwamen de voorbije jaren die nu quasi afgebouwd zijn. Voor het eerst hebben we vanuit de 
beheersubsidies een bedrag voorzien (142.000 Euro) als co-financiering voor de ISN en SEW 
projecten. De pot ‘Investeringssubsidies en eenmalige werken’ is fors gestegen de voorbije jaren, 
maar daar staat ook een restfinanciering tegenover van telkens 20%. 

Met de nieuwe regelgeving vervalt ook de vereiste om minstens 60% van de beheersubsidies te 
gebruiken voor personeelskosten. Vanaf 2018 kunnen we zo een tiental medewerkers van 
ondersteunende diensten verhuizen van de loonlijst van NPB vzw naar NP vzw. Op die manier wordt 
onze begroting weer wat transparanter. Voor bv DAC statuten is het niet mogelijk om te veranderen 
van vzw en dus kan die logica spijtig genoeg niet volledig worden doorgetrokken. In elk geval worden 
zo bijna alle kosten van de ondersteunende diensten gecentraliseerd bij Natuurpunt en vindt vanuit 
elke vzw een afdracht aan Natuurpunt plaats. 

We nemen 4 nieuwe ploegbegeleiders op in onze loonlijst. Zij begeleiden alternatief gestraften en 
worden hiervoor vanuit justitie gesubsidieerd. We kregen ook 6 nieuwe arbeidsplaatsen goedgekeurd 
in Limburg en West-Vlaanderen. 

Na een periode van onzekerheid over het nieuwe natuurdecreet komen we nu in de fase van 
implementatie en dat zal zeker extra werk met zich meebrengen. Daarnaast is het ook zaak om ons 
goed te organiseren om onze positie als natuurbeheerder te behouden of nog verder te versterken. 
Daarom is er een extra VTE voorzien in het team van de consulenten planning zodat de workload daar 
draaglijk blijft. We voorzien ook een extra medewerker bij de dienst projecten. De projectenportefeuille 
is enorm gegroeid en er zijn nog opportuniteiten. We hebben nu ook te weinig ruimte om nieuwe 
subsidiekanalen te exploreren. 

In 2018 voorzien we de ingebruikname van een nieuwe schapenstal in Averbode. De overige 
investeringen blijven in lijn, enkel de 2 nieuwe bezoekerscentra in de Groene Vallei en Meerhout 
worden nu consequent mee begroot. 

Voor de beheersubsidies voorzien we enerzijds 420 ha die horen bij het normale erkenningsritme van 
de minister. Daarnaast ligt er nog ca 3000 ha ter erkenning die door de ingang van het nieuwe decreet 
binnen de 2 jaar erkend zouden moeten worden.  Hiervan hebben we 1000 ha voorzien in 2018. 
Samen met een indexering doet dit onze inschatting van 2017 met 10% stijgen. 
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2.       Natuurpunt Beheer Projecten 

De inkomst van Coca-cola brengt ons meerjarenplaatje van LIFE beter in evenwicht. Er zijn nog 1 à 2 
projecten waar nog restfinanciering voor gezocht moet worden. Deze bedraagt +/- 100.000 Euro voor 
2018. Als we de éénmalige werken en investeringsprojecten financieren met het bedrag dat binnen 
beheer exploitatie is voorzien, rest ons nog middelen te vinden voor het lopende Grasgoed-project dat 
voor 60% gefinancierd is. Samen staan we dus nog voor een uitdaging om +/- 200.000 Euro co-
financiering te vinden.. 

3.       Natuur-en landschapszorg 

Er is geen fundamentele wijziging in de kosten-en opbrengstenstructuur van NLZ vzw. Er werd meer 
aandacht besteed aan de loonbegroting bij NLZ, bij uitbreiding bij alle ploegen (NPB en LAVA): er 
werd een % uit de loonkost van de arbeiders gehaald op basis van een inschatting van niet-
vervanging. Het is nl. steeds een uitdaging medewerkers uit dienst snel vervangen te krijgen of 
tijdelijke vervangingen te zoeken voor langdurige ziektes. Consequent werd dit % van niet-vervanging 
toegepast op de loonsubsidies. Om de uitdagingen aangaande te realiseren werken in eigen gebieden 
en andere te kunnen waarmaken,  zullen we een aantal vliegende ploegbegeleiders  structureel 
engageren, zodat er bij uitvallen van ploegbegeleiders snel vervanging is en zodat werkzaamheden 
kunnen blijven plaatsvinden. De nieuw opgestarte activiteiten rond houtatelier en ‘Ecologische 
Inrichting van groene ruimtes’, zijn nu operationeel en moeten vanaf 2018 netto minstens break-even 
draaien en liefst winst gaan maken. 

4.       Lava 

De kosteninschatting is behouden tav vorige jaren en is mogelijks hier en daar wat te hoog ingeschat. 
Voor de lonen is rekening gehouden met een % van niet-vervanging, wat de begroting op een iets 
lager niveau brengt. Aan loonsubsidiezijde gaan we geleidelijk aan over naar het nieuwe LDE-
subsidiesysteem waarbij een forfait pp voorzien is. 

5.       Natuurpunt 

Bij Natuurpunt hebben we voor 2018 een aantal eenmalige activiteiten voorzien. Zo is er extra budget 
voorzien voor de gemeenteraadsverkiezingen campagne en een marktonderzoek rond onze 
naam/ons merk. Een aantal kosten direct verbonden aan onze leden stijgen met het stijgend aantal 
leden: de afdrachten aan de afdelingen, de afdrachten aan de regionales,  het Natuur.Blad en een 
aantal administratieve kosten die gepaard gaan met de opvolging van de leden. We blijven qua leden 
ook in 2018 in een groeiscenario geloven. 

De investeringen bij de start van de nieuwe website en de eerste werkzaamheden rond het ERP, 
zullen afgeschreven zijn in 2018.  We blijven het heel belangrijk vinden dat er ingezet wordt op IT voor 
de verdere ontwikkeling van ondersteunende tools en programma’s om beter en sneller te kunnen 
werken. Daarbij willen we vooral extra inzetten op tools voor NP Beheer.  De BWA moet asap 
afgewerkt worden en nog gebruiksvriendelijker worden. Het CMSI moet eraan gekoppeld worden. 
Voor onze mensen op het terrein voorzien we een app zodat ze veel minder tijd steken in het 
administratief ingeven van gegevens, etc.. .  We voorzien hiervoor 1 VTE extra bij IT. 

Er is ruimte voorzien voor een extra halftijdse preventie-adviseur, die we mee willen rekenen in de 
overhead. Deze doorrekening is nog niet berekend. 

Door de verschuiving van personeel van NPB naar NP draagt NP minder af en recupereert meer 
kosten van de andere vzw’s. 
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De ledengroei wordt voor eind 2018 ingeschat op 109000 leden en brengt dus extra middelen op. Er 
wordt wat meer ingezet op campagnes waar eveneens iets meer middelen voor voorzien zijn maar 
waar we ook meer inkomsten voorzien. 

6.       Natuurpunt CVN 

Er wijzigt niet veel in het patroon van kosten en opbrengsten. Voor de subsidies wachten we de finale 
goedkeuring van het volksontwikkelingsbudget 2018 af en voorzien we alvast 1,5% stijging. Qua 
projectinkomsten zijn enkel de reeds goedgekeurde projecten meegenomen. De inkomsten voor 
educatieve activiteiten zijn hoger ingeschat op basis van de realisaties van de voorbije 2 jaren. 

7.       Natuurpunt Studie 

Natuurpunt Studie haalde al veel projecten op in 2017 die nog doorwerken naar 2018. We mikken dan 
ook op een lichte stijging in het projectentotaal. Dit blijkt ook nodig om de huidige kosten te kunnen 
dekken. Het is wel belangrijk in de gaten te houden dat de interne werking onder andere met de 
studiewerkgroepen voldoende aandacht blijft krijgen en niet gaat leiden onder het aantal projecten dat 
gerealiseerd moet worden. Met de legaten van 2016 en 2017 kan er een plan gemaakt worden om 
investeringen in waarnemingen.be verder vorm te geven. 

8.       Aankopen 

We voorzien een gelijkaardig Vlaams subsidiebedrag als de laatste jaren, zo ook de andere subsidies 
van gemeentes en provincies. Gezien het hogere subsidie-%, zal de nood aan restfinanciering 
verkleinen en kunnen we de opgebouwde achterstand zo goed mogelijk wegwerken. We bekijken het 
afbouwen hiervan op een langere periode, wat we via de meerjarenbegroting van de aankopen 
proberen duidelijk te maken. Volgens de begroting 2018 zouden onze aankopen, zoals een aantal 
jaren geleden, voor 90% gefinancierd worden via subsidies. 

Tegelijkertijd wil dit zeggen dat we –met vlaamse aankoopsubsidies- minder ha per jaar zullen kunnen 
kopen. Aan een gemiddelde aankoopprijs van 1.75 Euro zouden we dan 333 ha kunnen kopen. We 
voorzien ook 54 ha te kopen zonder subsidies in het kader van boscompensatie en andere. Voor de 
eigen middelen voorzien we een stijging in de giften, houtinkomsten en legaten zijn voorzichtig 
ingeschat. 

De aan u voorgestelde begroting bevat een overschot. In de beslispunten stellen we een drietal 
scenario’s voor. Op basis van het gekozen scenario, zal de begroting aangepast worden. 

  

 

      

 


