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NIEUWSBRIEF oktober 2017 
 
Voorwoord 
HOERA: het handboek is goedgekeurd door de Stichting Certificering SNL. Zowel wij als de 
Stichting Certificering zijn blij met het resultaat. Na veel discussie hebben we het idee dat we 
elk onze rol en bijbehorende taken helder hebben. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u het 
handboek als pdf. Bij de startbijeenkomsten en APK’s hebben we gedrukte exemplaren voor 
u bij ons. 
Verder kunnen we u meedelen dat alle aanvragers van 2016 op 1 oktober j.l. (de uiterste 
datum) hun certificaat hadden. Allemaal heel erg gefeliciteerd. Ik hoop dat we een mooie 
tijd met u allen hebben. 
In deze nieuwsbrief ook een stukje van de VBNE. Bij de VBNE is veel informatie te krijgen. 
Daarom leek het ons goed om u met hen kennis te laten maken. Daarbij gaan we weer een 
aantal workshops met hen organiseren. Daarover later meer. 
 
 
Handboek Part-Ner 
Het is een grote revisie geworden met als resultaat een dunner handboek. Wij zijn 
ontzettend blij dat het klaar is. Afgelopen tijd stonden we voor ons gevoel wat in de 
wachtstand. 
Bij deze revisie is het eigen certificaat meer centraal komen te staan. Elke certificaathouder 
werkt met zijn eigen  kwaliteitssysteem. Daarbinnen heeft hij een aantal verplichtingen. 
Sommige doet hij intern (zoals het bijhouden van het logboek) en andere doet hij bij Part-
Ner (bijvoorbeeld een terreinbezoek). De jaarlijkse verantwoording is als het ware de eigen 
controle.  
De certificaathouder wordt gecontroleerd (de externe audit) 
door de Stichting Certificering. 
Het handboek beschrijft vooral de werkwijze van de 
deelnemer én de werkwijze van Part-Ner. Een aantal zaken 
zijn veranderd, de belangrijkste zijn: 

- Part-Ner is een landelijk systeem wat 

regionaal/provinciaal werkt; de werkgroepen zijn 

vervallen 

- we beginnen voor nieuwe deelnemers met een 

startbijeenkomst 

- de interne audit is vervangen door de APK 

- u hoeft alleen nog een jaarlijkse verantwoording 

(volgens vast format)op te sturen. 

We zijn benieuwd naar uw reacties! 
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Startbijeenkomsten 
Omdat er zoveel nieuwe deelnemers zijn gaan we het komende half jaar startbijeenkomsten 
organiseren. We gaan nieuwe deelnemers zoveel mogelijk per provincie uitnodigen. We 
zetten de bijeenkomsten ook op de website. Kunt u niet naar de startbijeenkomst in uw 
provincie dan bent u vrij om zich op te geven voor een startbijeenkomst in een andere 
provincie. Wij gaan er van uit dat alle deelnemers die in 2016/2017 hun certificaat hebben 
ontvangen eind 2018 aan de verplichting van een startbijeenkomst hebben voldaan. 
We werken hierbij ook samen met de Natuurcollectieven. Het kan zijn dat bijeenkomsten 
van hen en ons worden gecombineerd. 
 
Hier alvast de data, locatie en tijd voor de deelnemers uit het zuiden: 
 

provincie datum locatie tijd 

Zeeland 8 november Strandpark de Zeeuwse 
Kust, Helleweg 8, 
Noordwelle, 4326 LK 

19:00 uur 

Limburg en Brabant 9 november Helvoirthuis, 
Kloosterstraat 30, 5268 
AC, Helvoirt 

19:30 uur 

 
Beide bijeenkomsten zijn in samenwerking met de Natuurcollectieven van Zeeland, Brabant 
en Limburg. 
 
APK 
De APK gaat de interne audit vervangen. Dat betekent dat de mensen voor wie nog een 
interne audit in de planning stond, die dus vervalt. 
Wel organiseren we voor onze deelnemers van het eerste uur een APK. In deze eerste APK’s 
zal het hele handboek en het hele systeem nog eens worden doorgesproken omdat er veel 
veranderingen zijn. U ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging. 
 
 
Factuur Part-Ner  
Voor alle duidelijkheid is nogmaals het stukje over de factuur van dit jaar opgenomen. Ter 
aanvulling: nieuwe deelnemers van dit jaar krijgen binnenkort een factuur van € 125 excl. 
btw. Sommige deelnemers via Natuurcollectieven krijgen de factuur later omdat niet alle 
provincies de beschikking al hebben afgegeven en dan moeten we uw bijdrage gaan 
schatten. Dat doen we liever niet. 
 
Het bestuur van Part-Ner heeft besloten de jaarlijkse factuur te versturen in oktober. 
Omdat Part-Ner btw-plichtig is, en de deelnemer bijdragen ook belast zijn met btw, komt de 
btw dus bij uw deelnamebijdrage op. Voor de deelnemers aan de Natuurcollectieven die in 
2016 zijn ingestapt geldt de afspraak die er is gemaakt voor de komende zes jaar. 
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De tarieven kunt u vinden op de website.  
Mocht u de btw kunnen verrekenen, dan is het voor u wellicht van belang om ook nog even 
naar afgelopen jaar te kijken. Uw deelnemer bijdrage van 2016 was ook belast met btw. Die 
kunt u dus dan ook nog verrekenen. Onderstaande link geeft aan hoe u dat kunt doen: 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bt
w/btw_aangifte_doen_en_betalen/aangifte_corrigeren/. 
 
NB 
U ontvangt de factuur als email. Wij kunnen vanuit ons administratie systeem de facturen zo 
in één handeling versturen. Dat werkt snel en efficiënt. Omdat het dit jaar voor het eerst is 
doen we nog een handmatige check op de mails die we versturen. Mocht er ondanks dat 
toch nog iets fout gaan, wilt u dan contact met ons opnemen? 
 
 
SNL aanvraag 2017 
Inmiddels hebben de meeste mensen met een aflopende SNL- beschikking, die niet aan de 
hectaregrens voldoen, zich gemeld bij één van de collectieven. Ongeveer 150 deelnemers 
hebben gekozen voor een Natuurcollectief en daarmee voor een eigen certificaat. Verder 
hebben zich een aantal deelnemers gemeld die nog zelfstandig kunnen aanvragen. Dat 
betekent dat we weer zijn begonnen aan de begeleiding van de aanvragen voor het 
certificaat. 
 
 
VBNE 
We hebben de VBNE gevraagd iets over zichzelf te vertellen. Hieronder vindt u hun bijdrage. 
 
Wat is de VBNE? 
De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) is op 25 september 2013 
opgericht. De leden bestaan uit Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, de 
Federatie Particulier Grondbezit (FPG), LandschappenNL, de Rijksvastgoeddienst en het 
Natuurnetwerk Gemeenten. De VBNE is een privaatrechtelijke vereniging van, voor en door 
bos- en natuureigenaren. De VBNE zet zich in voor het professioneel beheer van bos en 
natuur door. Dat doet zij op allerlei manieren:  
 

 Vergroten efficiëntiewinst beheer 

Denk aan het opstellen van de gedragscodes bos en natuur; het maken van toegankelijke 
praktijkadviezen over implementatie van nieuwe wet- en regelgeving;  het omgaan met 
teken en de ziekte van Lyme: het is efficiënter om dit gemeenschappelijk te doen met een 
aantal experts dan dat elke organisatie/ beheerder dit afzonderlijk moet uitzoeken. 
 

 Vrijwilligers in het beheer 

Er zijn steeds meer vrijwilligers werkzaam in het beheer. De VBNE ontwikkelt, in 
samenwerking met sociale partners, veiligheidsinstructiebladen, zodat vrijwilligers buiten 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aangifte_doen_en_betalen/aangifte_corrigeren/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aangifte_doen_en_betalen/aangifte_corrigeren/
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veilig aan het werk kunnen. Dit soort informatie is vrij toegankelijk via onze website 
www.vbne.nl    
 

 Vergroten van de kwaliteit beheer 

Door samen te werken is schaarse kennis en kunde over natuurbeheer beter te ontwikkelen 
en in te zetten wat tot meer professionaliteit leidt. Als voorbeeld hiervan hebben de VBNE 
en Part-Ner samen een aantal beheeradviezen opgesteld die gekoppeld zijn aan SNL-
beheertypen die in particuliere terreinen veel voorkomen. Bijvoorbeeld voor Kruiden- en 
faunarijk grasland, en park en stinzenbos. Deze zijn te vinden op www.bij12.nl -> index 
Natuur en Landschap. Vrij toegankelijk voor alle beheerders die professioneel bezig zijn met 
natuurbeheer. Ook het OBN Kennisnetwerk, gecoördineerd door de VBNE, is een belangrijke 
bron van ecologische kennis gericht op de praktische toepassing in de terreinen. Alle OBN 
kennis is toegankelijk via www.natuurkennis.nl. Kennisverspreiding vindt bijvoorbeeld plaats 
via het veldwerkplaatsenprogramma. Dit zijn ontmoetingen in het veld tussen 
terreinbeheerders, onderzoekers en beleidsmakers over nieuwe inzichten voor 
natuurbeheer. Zie voor meer info: 
www.veldwerkplaatsen.nl. Van elke 
veldwerkplaats wordt een uitgebreid verslag 
gemaakt, de zogenaamde infobladen. Dit 
naslagwerk is ook via bovengenoemde website 
toegankelijk.  
 
De producten van de VBNE zijn voor een ieder 
toegankelijk via www.vbne.nl. Mensen die de 
nieuwsbrief van de VBNE willen ontvangen 
kunnen zich ook via de website inschrijven. 
 
 
 
 
 
Terreinbezoeken  
Komend voorjaar worden 6 terreinbezoeken georganiseerd. In de komende weken gaan we 
data en locaties afspreken zodat we die in  de nieuwsbrief van februari aan jullie kunnen 
communiceren. 
In ieder geval staan nu al op de planning: 

- In Noord Holland een workshop/terreinbezoek over het type Vochtig 

weidevogelgrasland (N13.01) 

- In Overijssel een workshop /terreinbezoek over de typen Gemaaid rietland  

(N 05.02) en Veenmosrietland en moerasheide (N06.01) 

Deze twee terreinbezoeken maken onderdeel uit van het project met de VBNE waarbij 
beheeradviezen voor het SNL stelsel voor de genoemde beheertypen worden opgesteld.  

Veldwerkplaats over essentaksterfte, juni 2016 

Fotograaf: Cora de Leeuw 
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Door met beheerders het veld in te gaan dragen we eraan bij dat de beheeradviezen goed 
aansluiten bij het beheer in het veld. 
Omdat we graag zoveel mogelijk willen aansluiten op uw wensen willen we graag horen aan 
welk terreinbezoek of kennismoment u behoefte heeft. Ook kunt u zich aanmelden als 
locatie voor een terreinbezoek. 
 
 
 


