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Binnen het Agentschap voor Natuur en Bos is het ondernemingsplan de basis 
van de werking van de organisatie. Met het oog op een efficiënte, effectieve, 
integere en kwaliteitsvolle werking, maken het ondernemingsplan,  
het halfjaarrapport en het jaarrapport deel uit van de plan-do-check-act-cyclus 
van de organisatiekalender.

Aan de hand van het halfjaarrapport en het jaarrapport rapporteert het ANB  
aan alle belanghebbenden over de uitvoering van het ondernemingsplan.  
Dit rapport geeft inzicht in de wijze waarop het agentschap invulling geeft aan 
de organisatiedoelstellingen en de mate waarin het agentschap er in slaagt deze 
doelstellingen te realiseren.

De werking van het agentschap situeert 
zich op drie domeinen:

• Bijdragen aan de verhoging van de 
biodiversiteit in Vlaanderen (PLANET).

• Verhogen van de beleving van  
de natuur (PEOPLE).

• De (economische) waarde van natuur 
in beeld brengen en benutten (PROFIT).

Naast deze strategische doelstellingen 
werden in het ondernemingsplan ook  
de randvoorwaarden voor de goede werking 
van het agentschap opgenomen.

Maatschappelijk 
verantwoord 

ondernemen is een 
juiste balans zoeken 

tussen PEOPLE, PLANET 
EN PROFIT, ofwel tussen de 

sociale, de milieu en economische 
aspecten van ondernemen.  

Zowel nu als in de toekomst.

PLANET

PEOPLE PROFIT





“Goed begonnen is half gewonnen”, zegt een volkse wijsheid. Als die spreuk een 
sprankel waarheid bevat, dan ziet het er goed uit voor het Agentschap voor 
Natuur en Bos. Met de helft van het jaar achter de rug, kunnen we terugblikken 
op een pak belangrijke resultaten. Zo zijn we nu al zeker dat het jaar 2014 de 
boeken natuurgeschiedenis zal halen, met het goedkeuren van de natuurdoelen 
in het Vlaams Parlement op 25 april 2014. Het glas is dus duidelijk halfvol, maar 
reden om op onze lauweren te rusten is er natuurlijk niet.   

De wereld en de maatschappij waarin we leven verandert namelijk continu. 
“Stilstaan is achteruitgaan”, is dan ook nog zo’n volkse wijsheid met een grond-
slag realiteit. Al deze veranderingen hebben, direct of indirect, een impact op 
het ANB. Ze dwingen ons om non-stop keuzes te maken en die keuzes meteen in 
vraag te stellen. Het verhaal van het ANB is er dan ook één van maatschappelijke 
relevantie. En dat vraagt een continu inspelen op die maatschappelijke noden.

Uit een studie over de visie op natuur van de Vlaming blijkt dat natuur het vaak 
verliest van andere maatschappelijke thema’s zoals economie of gezondheid. Dit 
betekent dat het draagvlak voor natuur nog sterker kan. De uitdaging ligt dus 
daar om die thema’s als hefbomen te gebruiken voor natuur. Geloof het of niet, 
maar de natuursector is een hoeksteen van onze economie en zonder natuur ziet 
het er voor de gezondheidssector zeer slecht uit. 

Het agentschap kiest voor een duidelijke en krachtige dienstverlening zodat de 
burger beter weet en waardeert wat de natuur voor hen doet. Natuur is een sterk 
product, om het dichter bij de mensen te brengen zet het agentschap sterk in op 
beleving. Via omweggetjes en olifantenpaadjes brengen we sporters, toeristen en 
liefhebbers naar de mooiste plekjes. Niet alleen in de natuur zijn die omweggetjes 
dikwijls de mooiste paadjes. Ook in het leven brengt een omweg je soms sneller 
bij je doel dan de directe weg. Laat dat de eigen ANB wijsheid zijn. 

Marleen Evenepoel
Administrateur-generaal
Agentschap voor Natuur en Bos

Over wijsheden en natuur beleven
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Volgens de Europese biodiversiteitsstrategie dient het 
verder verlies aan biodiversiteit en de achteruitgang van 
ecosysteemdiensten tegen 2020 stopgezet te zijn. De 
realisatie van de Europese natuurdoelen, verhogen van 
de Vlaamse biodiversiteit en het voorkomen van overlast 
en schade vormen het kader voor de operationalisering. 

1.1. SD 1. Het agentschap draagt 
bij tot de verhoging van de 
biodiversiteit in Vlaanderen

Voor de verbetering van biodiversiteit zijn verschillende elementen noodzakelijk: een netwerk van natuurgebie-
den, voldoende grote natuurgebieden die doelgericht beheerd worden en de landschapsecologische samenhang 
bevorderen om te komen tot robuuste en hoogwaardige natuur. 

In de eerste plaats gaat de aandacht naar de uitbreiding van de oppervlakte natuur om zo voldoende grote 
gebieden te creëren. Daarnaast wordt het natuurbehoud gericht op herstel en behoud van te beschermen habi-
tats en populaties van soorten, op verbetering van het natuurlijk milieu en op het voorkomen van overlast. 

Oppervlakte natuurbeheer

Er werden in de eerste helft van het jaar 665 ha natuurreservaten effectief erkend.

Beheerplannen

Nieuwe beheerplannen werden goedgekeurd voor 1239 ha ANB-domeinen: Vlietbos, Wortel Kolonie, Bootjesven 
en Schootse Hoek, Kampveld, Boterbergshoef, Achterste Duintjes, Assebroekse Meersen, Silsombos, Lappersfort-
bos en het Zwin. 

1.1.1. Het ANB ontwikkelt en implementeert een biodiversiteitsvisie als invulling 
van de EU-strategie
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Er werd een tussentijdse evaluatie uitgevoerd voor volgende beheerplannen van ANB-domeinen: Liedekerkebos, 
Wijnendalebos, Warande, Beverbeek, Bovenbeverbeek, Grootbos, Luysterborg en Kluisbos.

De Vlaamse Regering keurde de nieuwe regelgeving goed om in de toekomst met een natuurbeheerplan te 
kunnen werken. Dit nieuwe type plan zal ervoor zorgen dat iedereen die aan de Vlaamse natuur wil meewer-
ken gelijk behandeld en beloond wordt, afhankelijk van de inspanning.

Gebiedsgerichte projecten

De projectoproep ‘investeringssubsidies natuur’ is nu ook toegankelijk voor lokale besturen. De oproep werd 
gelanceerd en aan lokale besturen kenbaar gemaakt. De inschrijvingsperiode is ondertussen afgelopen.

Soortenbescherming

Het soortenbeschermingsprogramma voor de Antwerpse haven werd als eerste soortenbeschermingsprogram-
ma vastgesteld. De aanleiding voor dit programma is de zoektocht naar een oplossing voor het spanningsveld 
tussen natuur en economie in de Antwerpse haven waarbij invulling gegeven wordt aan het netwerk van 
ecologische infrastructuur. In de Antwerpse haven komen 51 havenspecifieke beschermde soorten en 39 andere 
beschermde soorten voor.

Passende beoordeling en natuurtoets

Om de advisering van het agentschap te uniformiseren, werden nieuwe sjablonen opgesteld voor natuur-  
en milieuvergunningen en werd het bestaande sjabloon voor advisering van dossiers rond Ruimtelijke  Ordening 
geoptimaliseerd. Deze sjablonen worden algemeen gebruikt door de verschillende afdelingen van  
het agentschap.

Alternatieve financiering

Het PDPOIII-programma werd op 24 april 2014 ingediend bij de Europese Commissie. De opmerkingen en 
vragen over het programma worden vanaf deze zomer verwacht. Goedkeuring van het programma zal 
naar  verwachting dit najaar volgen. De maatregelen voor herstel en behoud van agrarische natuur werden 
 uitgebreid met aandacht voor de bijdrage aan de realisatie van de natuurdoelen.

Integraal waterbeleid

Door het ANB werd, in samenwerking met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), een methodiek 
uitgeschreven voor de toestandsbeoordeling van de grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen.  
Op basis van deze methodiek werd een effectieve toestandsbeoordeling uitgevoerd.

Daarnaast werkte het ANB een aangepaste lijst strengere milieudoelstellingen uit gebaseerd op de aanpak uit het 
eerste stroomgebiedbeheerplan, maar aangepast aan de ondertussen goedgekeurde instandhoudingsdoelstellingen. 
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Vertrekkende van de S-IHDrapporten werd een lijst met watergebonden acties voorgesteld voor opname in het 
nieuwe stroomgebiedbeheerplan. De oorspronkelijke lijst wordt meegenomen als basis voor de opmaak van de 
IHD-managementplannen.

Europees en internationaal biodiversiteitsbeleid

Op basis van de nieuwe LIFE-verordening ter bevordering van de implementatie van milieu- en klimaat-
doelstellingen in andere beleidsdomeinen en sectoren, werd een meerjarenwerkprogramma opgesteld.  
Binnen dit programma worden de prioritaire thema’s en projecttopics aangegeven. Deze vormen nu de basis 
voor de projectaanvragen.

Er werd een nieuwe Europese verordening rond invasieve uitheemse soorten goedgekeurd. Het voorstel gaat 
uit van inzet op drie fronten: (1) preventie en bewustmaking, (2) snel opsporen en ingrijpen en (3) beheersen en 
terugdringen van populaties en het herstel en de versterking van de inheemse biodiversiteit. 

Europa deelde, voor het eerst dit jaar, prijzen uit aan natuurprojecten die rond bepaalde thema’s uitmuntende 
resultaten hebben gehaald, de ‘Natura 2000 awards’. Vlaanderen mocht de eerste prijs ontvangen in de cate-
gorie ‘samenwerken’ en dit voor het natuurproject 3watEr. Dit project wil het vijvergebied in Midden-Limburg 
versterken op ecologisch, economisch en recreatief vlak.

De visie, de missie, de 2020-doelen en de acht prioritaire werkgebieden van de nieuwe EU Bossenstrategie 
werden goedgekeurd door het Europees Parlement. De ‘strategische oriëntaties’ voor verder uit te werken 
acties zijn nog in overleg.

De zevende Meeting of Parties van EUROBATS (MOP 7) gaat in september door in Brussel. Als gastland komen 
hiervoor heel wat taken af op het ANB. De organisatie is in volle voorbereiding.

Wetenschappelijke onderbouwing van het beleid

Via overleg tussen tussen het INBO en het ANB wordt een stand van zaken van de uitvoering van lopende 
studies geëvalueerd, wordt afgestemd tussen de strategische onderzoeken van het INBO en de lange  
termijnthema’s van het ANB en worden nieuwe kennisvragen voor het programma van 2015 opgelijst.

Op maat van de uitbesteding van wetenschappelijke studies werden voor de werknemers van het agentschap 
opleidingen ‘overheidsopdrachten’ volgens de nieuwe wetgeving en procedures georganiseerd.
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In uitvoering van de Habitat- en de Vogelrichtlijn moeten de Europees beschermde habitats en soorten in een 
gunstige staat van instandhouding worden gebracht. Hiertoe zijn gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen 
bepaald. Deze zijn gedeeltelijk per speciale beschermingszone vertaald in specifieke instandhoudingsdoelen 
(‘Europese natuurdoelen’). 

Evidenties verankeren

Om de mogelijkheden in kaart te brengen om instandhoudingsdoelen te realiseren op overheidsterreinen en in 
gebieden van terreinbeherende verenigingen, werden de bestaande beheerplannen gescreend op evidenties en 
potenties. Ook voor relevante openbare domeinen zonder beheerplan werden de potenties in kaart gebracht. 

De criteria voor de omzetting van de resultaten van de screening van de beheerplannen van overheden en 
terreinbeherende verenigingen werden intern en met de verenigingen besproken in functie van de opmaak van 
managementplannen.

Nv De Scheepvaart en het ANB ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst om het natuurbehoud en 
bosbeheer langs de kanalen te optimaliseren en af te stemmen op de realisatie van de Europese natuurdoelen. 
Nv De Scheepvaart beheert, exploiteert en onderhoudt de waterwegen in Limburg en Antwerpen.

Speciale beschermingszones beheren 

Het uitvoeringsbesluit met de wettelijke basis voor onder meer de opmaak van managementplannen (MP) voor 
de Speciale Beschermingszones (SBZ) werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Een tijdschema voor het 
overleg over het ontwerp MP 1.1 in de SBZ-overlegplatforms is vastgelegd en op provinciaal niveau afgestemd 
met de doelgroepen.

Voor een aantal gebieden is het ontwerp MP 1.1 klaar, voor andere is deze in opmaak.

Het overlegproces rond de opmaak van de managementplannen werd gesimuleerd door middel van een 
‘proefdraaisessie’ met vertegenwoordigers van de doelgroepen voor de case SBZ Kampenhout (Vlaams-Brabant).

Het agentschap startte een meetnet Natura 2000 op voor bos en grasland. De terreinploegen van het ANB heb-
ben vooraf bepaalde steekproefpunten voor het bepalen van de habitatkwaliteit van bos binnen het Natura 
2000 meetnet opgemeten. Er werd een opleiding gegeven in verband met het opmeten van steekproefpunten 
voor het meetnet graslanden en de opmeting werd uitgevoerd op het terrein.

1.1.2. Het ANB voert het Natura 2000–programma uit door de realisatie van de 
G-IHD tegen 2050. Een belangrijke mijlpaal is de realisatie van 70% van de 
nodige maatregelen in 2020 om de finale doelstelling te bereiken
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Verwervingsstrategie

Om het aankoopbeleid voor terreinen volledig af te stemmen op de realisatie van de strategische doelstellin-
gen werden volgende acties uitgevoerd:

• uitwerken van een afwegingskader voor aankopen in functie van Europese natuurdoelen;
• onderzoek naar mogelijke opstart van aankoopprojecten in functie van Europese natuurdoelen;
• uitwerken van een alternatief voor de toepassing van het recht van voorkoop en onderzoeken hoe dit in 

de praktijk gebracht kan worden;
• overleg met VLM in verband met mogelijke uitbreiding van lokale grondenbanken;
• voorstel uitwerken hoe een aangepast technisch beheer in de praktijk kan omgezet worden;
• uitwerken van een contract om het engagement van derden vast te leggen in afwachting van een 

goedgekeurd natuurbeheerplan.ST
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Schade en overlast gaan hand in hand met het samenleven met natuur. Voor bepaalde soorten is beheer 
 noodzakelijk omdat ze schade veroorzaken aan gewassen of de veestapel, de natuurlijke biodiversiteit 
 verstoren, hinder veroorzaken of de volksgezondheid kunnen bedreigen. Het beleid rond schade en overlast   
is voortdurend in ontwikkeling. 

Preventie van schade en overlast door inheemse soorten, exoten en wildedierenziekten

De surveillances voor Klassieke Varkenspest, Afrikaanse Varkenspest, Brucellose, de ziekte van Aujeszky bij in 
het wild levende everzwijnen, de passieve bewaking van Aviaire influenza bij in het wild levende vogels en de 
actieve bewaking van Echinococcus multilocularis bij vossen zijn operationeel. 

Er werd een passieve surveillance geoperationaliseerd voor snelle detectie van ziekten bij amfibieën. 

In samenwerking met de Universiteit Luik werd een projectvoorstel opgemaakt voor een Tuberculose screening 
van wild. Het project zal worden uitgevoerd in het najaar van 2014.

Schaderegeling

Het dossieropvolgingssysteem, gekoppeld aan het e-Loket Fauna en Flora werd in gebruik genomen. Dossiers 
die online aangevraagd worden, worden nu ook online opgevolgd. De indiener van een digitale aanvraag kan 
de status van zijn dossier opvolgen via het e-Loket. Dit moet op termijn ook de administratieve last voor de 
dossierbeheerders in de provinciale buitendiensten verminderen.

Milderen van schade en overlast

Er werd een gewestelijk-federale werkgroep opgericht voor de opmaak van een goed afgestemd crisisplan voor 
Klassieke en Afrikaanse Varkenspest bij everzwijnen. Het crisisplan bevindt zich in een eindfase.

De schimmels B. dendrobatidis en B. salamandrivorans kunnen een grote impact hebben op het overleven van 
amfibiepopulaties. In samenwerking met deskundigen werden preventieve maatregelen samengebracht. Deze 
maatregelen werden gecommuniceerd naar alle interne en externe betrokkenen en zal worden toegevoegd aan 
alle betreffende vergunningen.

1.1.3. Het ANB werkt mee aan het voorkomen en onder controle houden van 
schade en overlast door soorten
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Met deze doelstelling wordt beleving van ‘natuur’ in 
de meest brede betekenis van het woord opgenomen. 
Natuur in de buurt van iedereen en beleefbare natuur 
zijn de focuspunten.

1.2. SD 2: Het agentschap  
verhoogt de beleving  
van natuur 

1.2.1. Het ANB zet in op een verhoogde beleving van natuur. Het versterkt 
daarmee de band met bestaande en opent deuren naar nieuwe 
doelgroepen 

Visie natuurbeleving

Op basis van het bouwstenenrapport van 2013, werden de volgende stappen gezet richting de opmaak van een 
visie op natuurbeleving:

• Prioritering en verfijnen van de bouwstenen tot 10 bruikbare thema’s via een intern participatief traject.
• Uitwerken van een visietekst over de thema’s van de visie en de verder te nemen stappen.
• Verdere informatieverzameling bij bevoorrechte getuigen.

Toegankelijkheidsregeling

De nieuwe toegankelijkheidsregeling voor het Nationaal Park Hoge Kempen is van kracht. De regeling geeft 
duidelijke informatie over de toegang tot het grootste natuurgebied van Vlaanderen en over de mogelijkheden 
voor zachte recreatie en natuurbeleving. Naast de ruime mogelijkheden voor wandelen, fietsen en paardrijden 
komen er vier hondenlosloopzones en zal er in de winter, bij strenge vorst, geschaatst kunnen worden.
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Het ANB heeft twee nieuwe hondenzones ingericht, eentje in Peerdsbos (Brasschaat) en eentje nabij de 
Kalmthoutse Heide (Kalmthout). Een hondenzone is een omheinde groenzone waar honden, onder het waakzame 
oog van hun baasjes, in alle veiligheid kunnen rondlopen en spelen zonder anderen te hinderen.

Doelgroepverbreding

Het herdenkingsproject rond 100 jaar WO1 (2014-2018) wordt uitgevoerd. Er werd 47 ha klaproosvelden ingezaaid. 
Bij elke akker werd een leerpadbord geplaatst waarin het project wordt geduid.

Er is op een actieve manier samengewerkt met de Tour-de-France-organisatie in Ieper. Dit resulteerde in een 
deelname aan Fête du Tour, redactionele en publicitaire ruimte in het programmaboekje en publiciteitsruimte in 
de tourkiosk. 

Het aanbod aan zomerspeelzones 2014 werd verspreid via diverse kanalen, onder andere via de koepels van de 
jeugdbewegingen. Naast het permanente aanbod speelzones, zijn er voor de zomermaanden juli en augustus 
135 extra zomerspeelzones afgebakend! Van de bijna 600 officiële kamphuizen heeft nu ongeveer eenderde een 
speelzone binnen een straal van één kilometer. 

Een overzicht van de speelzones is te vinden op: www.natuurenbos.be/spelen, waar je via Google maps 
 gemakkelijk de ligging kan opvragen.

Daarnaast onderhoudt het agentschap ook een interactieve tool gericht op de jeugdsector waarbij naast de 
ligging van de speelzones ook andere speelplekken worden weergegeven. Deze tool werd ontwikkeld via een  
LNE project ‘Groen Speelweefsel’. Meer informatie vind je op www.speleninhetgroen.be.

In een pilootproject in samenwerking met het steunpunt Vakantieparticipatie (Toerisme Vlaanderen) worden 
ANB-domeinen opgenomen in het programma vakantieparticipatie voor kansarmen. Hiervoor werden vijf 
dagprogramma’s opgesteld (een per provincie) en daarnaast worden twee daguitstappen georganiseerd naar de 
Kosmos en naar het Muziekbos.

Ook in samenwerking met de zorgsector wordt een pilootproject opgestart waarbij ANB-domeinen structureel 
ingezet kunnen worden bij preventie- of herstelprogramma’s voor specifieke patiëntengroepen. 

Het ANB organiseerde samen met Steven Fillet in het kasteel van Groenenberg de kleine groepstentoonstelling 
‘Glashelder’. Glashelder toonde olieverfschilderijen die verwijzen naar de romantiek, maar die als toeschouwer 
gezien kunnen worden als reactie tegen de nog steeds sluimerende romantische visie op de natuur.

De bestaande collecties in Oranjerietuin Vordestein worden aangevuld met 4.000 m2 culinaire tuinen van    
topniveau. Wim Maes van Cook en Herb - Kruidenwereld bouwde de diverse culinaire tuinen verder uit. Verschil-
lende topchefs als Peter Goossens en Sergio Herman ondersteunen dit project.
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Communicatie

Beleving en toegankelijkheid zijn de basisingrediënten van de nieuwe communicatiestrategie. In het commu-
nicatieplan is dan ook ruim aandacht voorzien voor het actief communiceren over de toegankelijkheid van 
de ANB-domeinen en belevingsprojecten. Zowel de communicatiestrategie als het plan zijn goedgekeurd in de 
lente van 2014.

Doelgroepenwerking

In het kader van het Witboek Interne Staatshervorming werden de regionale landschappen en bosgroepen 
overgedragen aan de provincies. Met de overdracht worden de provincies bevoegd voor de erkenning, subsidi-
ering en opvolging van de regionale landschappen. Met elke Vlaamse provincie wordt een samenwerkingsover-
eenkomst afgesloten voor de tijdelijke projectfinanciering van de regionale landschappen en de bosgroepen.
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De operationalisering van deze doelstelling gebeurt in de vorm van het project ‘Natuur in je buurt’,  
een ondersteunend kader dat de realisatie van meer en beter stedelijk groen faciliteert. 

Natuur in je buurt wil bij uitstek vernieuwend en creatief werken door nieuwe concepten uit te denken, deze 
samen met creatieve partners te realiseren en/of door op een innovatieve en creatieve manier te communice-
ren over het project. 

Innovatie en creativiteit

Op vrijdag 19 september 2014, de internationale Parking Day, worden parkeerplaatsen parkjes voor een dag. 
Het agentschap zorgt op een ludieke manier voor kwaliteitsvol groen op onverwachtse plekken in de stad.  
De actie zal worden aangekondigd op www.natuurinjebuurt.be.

Via de facebookpagina van Natuur in je buurt werden instant groen, mosgraffiti en guerrilla gardening 
gepromoot.

Kennisontwikkeling, kennisdeling en opleiding

Alle steden en gemeenten ontvingen een exemplaar van de brochure ‘Investeer in groen, winst verzekerd’.  
Door de grote vraag ging de brochure in tweede druk. 

Het agentschap werkt mee aan een maatstaf voor duurzame wijken in Vlaanderen, de ‘duurzaamheidsmeter’, 
die kan dienen bij de (her)ontwikkeling van woongebieden. Dit instrument laat het managen toe van de 
cruciale fases van een duurzame gebiedsontwikkeling.

Samen met de Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) werd een opleiding georganiseerd over groene net-
werken. De opleiding was zeer succesvol en gaf aanleiding tot een mogelijke tweede editie. Uit deze opleiding 
kwamen suggesties voor het actualiseren van het groenplan. Het groenplan levert een concrete suggestie om in 
een stad of een gemeente voldoende en evenwichtig verspreid groen te voorzien. 

Er werd een studie opgemaakt rond ecowijken. Hierin wordt het concept beschreven, is een inventaris te 
vinden van verschillende ecowijken in binnen- en buitenland en een beschrijving van knelpunten en kansen 
voor ecowijkprojecten (www.inverde.be/natuur-in-je-buurt-ecowijken).

1.2.2. Het ANB faciliteert en realiseert meer en beter groen in en rond de stad 
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Communicatie en netwerking

De nieuwe website www.natuurinjebuurt.be staat online en de inverdewebsite werd aangepast om de kennis 
rond natuur in je buurt ter beschikking te stellen. Op de gloednieuwe facebookpagina van Natuur in je buurt 
worden regelmatig nieuwtjes gepost. Er zijn momenteel 146 fans.

Er werd een groensafari georganiseerd in Rotterdam, de meest duurzame en groene havenstad ter wereld. 
Initiatiefnemers van groenprojecten en medewerkers van de stad lichtten hun aanpak en beleid toe. Bijzondere 
aandacht ging uit naar burgerparticipatie en co-creatie, naar het kostenplaatje en hoeveel return groen de 
stad oplevert.

Projecten en initiatieven op het terrein

Naar aanleiding van de tentoonstelling ‘In Between’ in het Kasteel van Gaasbeek in 2013, werkte het ANB 
samen met Architecture Workroom Brussels aan acht grootschalige ontwerpen voor Brussel en zijn rand. 
De resultaten van een aantal workshops en een terreinverkenning resulteerden in een ruimtelijke vertaling 
(kaartmateriaal) van landschapsdiensten en mooi beeldmateriaal.

Uit de opdracht is gebleken dat het gebied Zennebeemden zich ertoe leent om een concrete en exemplarische 
samenwerking aan te gaan met de andere betrokken administraties. De afronding van de conceptuele ont-
werpfase is hét moment om voor de Zennebeemden over te gaan tot concretisering op projectniveau.

De vzw Strategische Projectenorganisatie Kempen kreeg 18.280 euro subsidie toegewezen om gedetineerden die 
het opleidingstraject tot arbeider in natuur-, bos- en landschapsbeheer volgen, ervaring te laten opdoen.  
Zij gaan een natuurreservaat aanleggen in het Penitentiair Schoolcentrum van Hoogstraten, een open  inrichting  
waar gedetineerden zich voorbereiden op hun voorwaardelijke invrijheidsstelling. Een uniek concept van 
re-integratie via inzet voor de natuur.
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‘Waarde’ heeft binnen deze doelstelling verschillende 
betekenissen. Er wordt gewerkt rond ecosysteemdiensten, 
aan optimalisatie van beheerpraktijken en aan een 
kwalitatief aanbod van duurzaam gebruik van natuur.

1.3. SD 3: Het agentschap valoriseert  
de waarde van natuur en maakt  
ze zichtbaar voor de maatschappij

Bij het beheer van natuur wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke kosteneffectiviteit door een optimale 
combinatie van doelmatigheid en kwaliteit. Middelen moeten zuinig ingezet worden op die activiteiten die het 
beste resultaat halen voor het gestelde beheerdoel. De beheerprocessen moeten hierbij zo efficiënt mogelijk 
verlopen.

Optimalisatie van beheerpraktijken

De eerste stap naar het formuleren van houtproductiedoelstellingen voor ANB-domeinen op gewestelijk en 
provinciaal niveau werd gezet.

Er werd een concept opgesteld rond bosbeheertrajecten. Bosbeheer is zeer divers, met uiteenlopende uitgangs-
situaties en doelen waardoor er niet één standaardrecept is. De vele beheeropties werden samengevat in een 
beperkt aantal beheertrajecten. Zo hebben de terreinbeheerders een concreet hulpmiddel bij de uitvoering van 
het bosbeheer. 

1.3.1. Het ANB optimaliseert beheerpraktijken door het streven naar een 
kosteneffectief en adaptief beheer voor een breed gamma van 
ecosysteemdiensten
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Duurzaam gebruik van natuur heeft betrekking op de mate waarin producten en diensten aangeboden worden 
aan de markt, binnen de grenzen van de draagkracht van het ecosysteem. Het gaat dan vooral over rondhout 
van diverse kwaliteiten, houtige en grazige biomassa, jacht en visvangst, landbouwproducten...

Duurzaam hout

In het totaal werd in de eerste helft van 2014 op 302 ha van de 1500 vooropgestelde hectaren nieuwe bossen 
opgenomen in het FSC-groepscertificaat.

Duurzame jacht

Er werd een vereenvoudiging van de jachtregelgeving doorgevoerd. Bij deze vereenvoudiging werd aandacht 
besteed aan het duurzaam beheer van wildsoorten en hun leefgebieden. De officieuze coördinatie van de 
nieuwe regelgeving is terug te vinden op www.natuurenbos.be/wildbeheer. 

Duurzame visserij

In 2014 werden de resultaten vrijgegeven van de visstandonderzoeken van diverse kanalen en stilstaande 
viswateren in Vlaanderen. Wat betreft de kanalen werd een onderzoek uitgevoerd naar het visbestand in het 
Zeekanaal Brussel-Schelde, het Kanaal Briegden – Neerharen, het Schipdonkkanaal, het Kanaal Plassendale – 
Nieuwpoort en het Kanaal Nieuwpoort – Duinkerke middels elektrovisserij, kuilvisserij en zegenvisserij.  
Zo worden de lacunes in de kennis over de vissoortensamenstelling en de totale visbiomassa in deze wateren 
onderzocht. Voor de stilstaande wateren werden per provincie meerdere wateren onderzocht door middel  
van elektro- en zegenvisserij. De rapporten met de resultaten en de aanbevelingen zijn beschikbaar op  
www.natuurenbos.be/visserij.

Optimalisatie van productieprocessen

Sim4Tree, een computermodel voor duurzaam bosbeheer, is operationeel. Met behulp van dit computermodel 
kunnen wijzigingen in de groei van bomen en bossen in Vlaanderen bij wijzigend beheer en klimaat vergeleken 
worden. Sim4Tree helpt op een socio-economisch verantwoorde manier keuzes maken rond de ontwikkeling 
van bossen in Vlaanderen.

1.3.2. Het ANB streeft naar een duurzaam gebruik of medegebruik van 
natuur door een divers en kwalitatief aanbod van producten en de 
optimalisatie van hun afzet
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Ecosystemen zijn dynamische complexen van planten, dieren, micro-organismegemeenschappen en het 
abiotische leefmilieu die interageren als een functionele eenheid. Ze zijn een fundamenteel onderdeel van 
de biodiversiteit. Door de relaties en interacties tussen levende organismes en niet-levende componenten 
leveren ecosystemen diensten en goederen die cruciaal zijn voor welzijn en welvaart van de mens, de 
“ecosysteemdiensten”.

Kennisbasis verbreden en uitdiepen

Er werd actief meegewerkt aan het opstarten van verschillende werkgroepen binnen BElgium Ecosystem 
Services (BEES), een informeel kennisnetwerk van wetenschappers en gebruikers van het concept (praktijk en 
beleid). 

Het agentschap stelde een werkgroep rond klimaatadaptatie samen. Deze werkgroep zal de effecten van 
klimaatverandering op natuur en bos in Vlaanderen concretiseren en opvolgen. De doelstelling is het uitwerken 
van een specifieke strategie rond het aanpassen aan de klimaatswijziging.

Maatschappelijke integratie van de waarde van biodiversiteit en ecosysteemdiensten

Via demo’s worden ecosysteemdiensten en de waarde ervan op provinciaal niveau in kaart gebracht.  
De raming van de bijdrage van de gebieden beheerd door het ANB aan het welzijn en de welvaart in Vlaande-
ren werd opgenomen in het jaarrapport 2013. 

De integratie van de waarden van biodiversiteit en ecosysteemdiensten op project/planniveau

Het agentschap nam de coördinatie van de verdere ontwikkeling van de natuurwaardeverkenner op. 

1.3.3. Zichtbaar maken, uitbouwen en promoten van de toepassing van 
ecosysteemdiensten
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Het hoofdstuk ‘Randvoorwaarden’ geeft een overzicht van 
de werking van het ANB op vlak van organisatiebeheersing. 
Deze projecten en processen kunnen beschouwd worden 
als voorwaarden die moeten vervuld zijn voor een efficiënte, 
effectieve, integere, klantgerichte en kwaliteitsvolle werking 
van het agentschap.

2 Randvoorwaarden

Centraal binnen personeelsbeleid en organisatieontwikkeling staat de HR-strategie: het ANB koestert talenten 
die resultaten neerzetten en kunnen samenwerken. 

Talenten

We creëren een context waarin medewerkers zich goed in hun vel voelen en zich blijvend inzetten om de 
doelstellingen van het Agentschap voor Natuur en Bos te realiseren. 

In het project ‘Elk Talent Telt’ werden afspraken gemaakt om veranderingen intern makkelijker door te voeren: 
de verantwoordelijkheid wordt gelegd waar het werk gebeurt, we beslissen op basis van feiten, werken 
plannen projectmatig uit en communiceren daar intern zeer duidelijk over. Deze principes werden toegepast 
bij het vormgeven van het actieplan Natura 2000. Binnen de provinciale diensten werd op deze manier 23 VTE 
interne capaciteit vrijgemaakt voor de eerste fase van de uitvoering van het actieplan.

2.1 Personeel en organisatiestructuur
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Het talentbeleid van ANB werd verruimd van de leidinggevenden tot alle medewerkers van het ANB, een 
‘inclusieve’ visie op talentbeleid. De bestaande Ploeg-cyclus wordt aangevuld met twee gesprekken: een met de 
leidinggevenden die samen talent identificeren (tweejaarlijks) en een talentgesprek tussen de leidinggevende 
en de medewerker (vierjaarlijks). Daarnaast wordt ingezet op ontwikkel- en loopbaantrajecten en jobcrafting, 
afgestemd op de werknemer.

Het ANB nam deel aan de DUOdag, de doedag voor personen met een arbeidsbeperking. Het concept is 
eenvoudig: een bedrijf zet op de DUOdag zijn deuren voor één dag open voor een werkzoekende die omwille 
van een handicap, chronische ziekte, … moeilijker de weg vindt naar een job. Die vormt dan samen met een 
van de werknemers een duo. De werkzoekende werkt mee op de werkvloer en kan proeven van een nieuwe 
werkervaring. 

Resultaten

Het ANB engageert zich volledig om de vooropgestelde besparingsdoelstellingen in koppen en personeelsbudget 
te bereiken: op 30 juni 2014 zijn er maximum 793 personeelsleden in dienst.

Eind juni 2014 stond de teller op 783 personen (-7,7%). 

Om de efficiëntie en transparantie te verhogen werden de processen rond toelagen en vergoedingen geana-
lyseerd en hertekend. Hierbij werd gestreefd naar maximale efficiëntie en transparantie.

Het prestatiemanagement (Ploeg) voor groenarbeiders werd vernieuwd en vereenvoudigd.

De administratie rond prestatiemanagement (Ploeg) en vorming wordt geautomatiseerd. Via proeftuinen 
werd het gebruik van Vlimpers-Talent uitgetest. Voor het algemeen gebruik werden interne informatiesessies 
georganiseerd.
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De logistieke cel werkt verder aan het ontwikkelen van een duurzame omgeving om de logistieke activiteiten te 
ontplooien.

De logistieke processen worden verder opgetekend en uitgewerkt. In de verspreiding van de informatie speelt het 
intranet een centrale rol. Het centrale logistieke informatiesysteem (LISA) wordt verder ontwikkeld en gelinkt aan 
de bestaande geautomatiseerde opvolgingssystemen zoals bv. het budgetopvolgingssysteem. 

Verder wil de logistieke cel ook een voortrekkersrol spelen en gaat het met een nog grotere loep de noodzaak 
van nieuwe aankopen aftoetsen aan beschikbare middelen en de aankopen ook zichtbaar verduurzamen. Zo is 
het ANB al een voortrekker in het vernieuwen van haar wagenpark waarbij uiteraard de objectieven inzake de 
nominale afname en optimalisering van de ecoscores ook dit jaar nog meer zichtbaar werden door de aanschaf 
van een elektrische poolwagen. 

De kledijrichtlijn van het agentschap werd geëvalueerd aan de hand van een personeelsenquête. Het resulta-
tenrapport werd voorgelegd aan het Entiteiten Overleg Comité (EOC). Op basis daarvan werd een actieplan 
opgesteld. De resultaten van de enquête werden via diverse kanalen intern verspreid. Stockproblemen werden 
aangepakt en er werd een nieuw soort veiligheidsschoenen voorzien.

De processen rond telefonie, kantoor en uitrustingsgoederen werden opgetekend en vastgelegd.

Het intranet werd voor de thema’s binnen logistiek geüpdatet en gebruiksvriendelijk gemaakt. Medewerkers 
kunnen hier voortaan terugvinden wie wat doet, hoe kledij kan besteld worden, hoe het onderhoud van de 
wagens verloopt, hoe men kantoormeubilair kan bestellen, …

2.2 Logistiek
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2.3 ICT

De focus voor ICT ligt op een projectmatige aanpak van elk automatiseringsproject. Belangrijke aandachts-
punten hierbij zijn: het volgen van de goedgekeurde procedure uit het strategisch IT-plan met onder meer de 
goedkeuring door de Directieraad, gedetailleerde en goedgekeurde procesbeschrijvingen, elke toepassing testen 
voor ze in gebruik wordt genomen.

Ontwikkelen en beheren van applicaties en databanken

Het nieuwe dossieropvolgingssysteem voor schadevergoedingsaanvragen voor schade door soorten is in 
gebruik genomen. De dossierbehandelaars kunnen aanvraagdossiers die ingediend werden via het e-loket fauna 
en flora (www.natuurenbos.be/schade) volledig via deze toepassing opvolgen.

Het gebruik van de digitale meetklem voor het meten van bomen werd geïntegreerd in het programma dat 
gebruikt wordt voor het opvolgen van de houtverkoop (Ivanho).

De toepassing voor de opmaak van de eerste versie van de managementplannen voor de uitvoering van de 
natuurdoelen werd ontwikkeld en in gebruik genomen.

Het ANB Systeem Beheerplannen En Toegankelijkheidsregelingen (ASBET) maakt het mogelijk om de goed-
keuring en opvolging van bosbeheerplannen en toegankelijkheidsregelingen (TR) digitaal af te handelen.  
Voor de beperkte en uitbreide private bosbeheerplannen worden de basisgegevens (dossiercodes, naam 
 beheerplan) nu manueel aangevuld met de minimale benodigde gegevens zoals goedkeuringsdatum, eind-
datum, ligging (GIS-gegevens percelen), beheerder, …

Beheer van IT-infrastructuur

220 verouderde PC’s die dateerden van voor 2008 werden vervangen. Alle verouderde desktop PC’s werden 
vervangen door laptops, met uitzondering van de gemeenschappelijke PC’s.
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Ontdek welk stukje natuur jij verkiest op www.dagvanhetpark.be 
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2.4 Communicatie

Het agentschap gebruikt een communicatiestrategie met het oog op het versterken van het maatschappelijke 
en bestuurlijke draagvlak voor natuur. Het ANB heeft hierbij voldoende aandacht voor beeld- en doelgroep-
doorbrekende communicatie. Het agentschap richt zich vooral op het brede publiek. Daarnaast bouwt en 
onderhoudt het agentschap goede contacten met de pers- en mediawereld. 

Externe communicatie

De website www.natuurinjebuurt.be staat online! Deze website biedt inspiratie, mooie en uitzonderlijke plekjes 
natuur in drukke, vaak verstedelijkte omgevingen en projecten die op een originele en creatieve manier voor 
meer natuur in de Vlaamse steden en gemeenten zorgen. Maar ook buitenlandse projecten willen we er binnen-
kort presenteren. Daarnaast vind je niet-te-missen activiteiten rond natuur en groen. En, uiteraard, nuttige tips 
om zelf aan de slag te gaan.

In januari werden de resultaten voorgesteld van een uitgebreide bevraging rond de Week van het Bos. De 
resultaten zijn meegenomen bij de opmaak van de nieuwe communicatiestrategie en hebben bijgedragen aan 
de bijsturing van de campagne.

Uit de evaluatie van de Week van het Bos bleek dat dit een sterke campagne is. De campagne is gekend bij 
70% van alle Vlamingen. De boodschap van de campagne ligt moeilijker. Voor de meeste mensen gaat de 
campagne over bos, zonder meer. 

Er werd een nieuwe communicatiestrategie opgemaakt, waarin de drie strategische projecten (Adagio, Natuur 
je buurt en de realisatie van de natuurdoelen) zijn ingebed. Op basis van deze strategie werd een communica-
tieplan opgemaakt. De nieuwe communicatiestrategie van het Agentschap voor Natuur en Bos kiest resoluut 
voor de beleving van onze natuur. 

De 24e editie van de Dag van het Park was een groot succes. Op meer dan honderd locaties in Vlaanderen 
werd groen in de kijker gezet door vervroegde verkiezingen van Vicky Vetplant, Kim Klimop en Benny Beuk.  
Er werden meer dan 100 activiteiten georganiseerd, van blotevoetensafari’s tot voortuinadvies.
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Interne communicatie

Het ANB zorgt ervoor dat de informatie binnen de organisatie maximaal toegankelijk is voor de medewerkers 
en dat de kennis rond de strategische richting van de organisatie vergroot. 

Op de homepage van het intranet werden technische verbeteringen aangebracht zoals gestandaardiseerde 
link-buttons die duidelijk aangeven waarnaar ze doorlinken (website ANB, website inverde, …). Het intranet is 
voortaan ook toegankelijk voor de medewerkers van inverde en voor de boswachters.

Met een nieuw concept ‘DR on tour’ brengen we de afdelingshoofden dichter bij de werknemers. De eerste 
directieraad (DR) on tour werd georganiseerd in de provincie West-Vlaanderen. De dag bestond uit een ontbijt, 
gevolgd door enkele formele projectupdates, de directieraad zelf en een terreinbezoek aan het Zwin. 

De directieraad en de administrateur-generaal bracht ook een bezoek aan de provinciale diensten van het 
agentschap om een toelichting te geven bij de beslissing van de Vlaamse Regering in verband met de Europese 
natuurdoelen en het gewijzigde natuurdecreet.

Vanuit interne communicatiehoek wordt meegewerkt aan initiatieven om kennis te delen binnen het agent-
schap. Zo worden met regelmaat ‘Brunchboxen’ georganiseerd rond allerlei thema’s. De geplande Brunchboxen 
zijn allemaal doorgegaan onder grote belangstelling. Er werd ook een nieuw concept bedacht: ‘Brunchbox gaat 
vreemd’, waarbij een externe partner uitgenodigd wordt om een Brunchbox-sessie te geven.

De nieuwe editie van de interne innovatiewedstrijd ‘De Gouden Sprinkhaan’ was een succes! Er werden vijf 
innovatieve ideeën genomineerd. De trekkers van de genomineerde ideeën voerden met veel animo campagne 
op het intranet. De medewerkers van het ANB beslisten uiteindelijk via een stemming over de winnaar.
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2.5 Financieel management

Het ANB neemt deel aan één van de pilootprojecten in het project van de Vlaamse overheid voor het optima-
liseren en vernieuwen van het financieel instrumentarium. Binnen het project worden begroting en boekhou-
ding gekoppeld aan prestaties in het kader van transparantie binnen een slagkrachtige overheid.

Optimalisering en modernisering van de financiële administratie

De nieuwe procesflow voor vereffenaar kort werd in elke dienst geïmplementeerd. Het proces vereffenaar lang 
overheidsopdrachten verloopt digitaal en routinematig. De behandeltermijn van de vastleggingen is sterk 
verkort. Alle leveranciers werden op de hoogte gebracht van de digitale behandeling van de facturatie. Voor de 
financiële medewerkers werd de opleiding ‘Puntjes op de i van inkooporder’ georganiseerd. Ook de boekhou-
ders kregen de nodige opleiding.

Volgend op de resultaten van de uitgevoerde audit van de betaalprocessen werd een actieplan opgesteld rond 
het tijdig betalen van facturen.

De opvolging van de financiële dossiers gebeurt voortaan via het programma ‘3P’, in elke dienst  operationeel. 
Voor de gebruikers van het programma werd een opleiding georganiseerd.

Het volledige operationele budgetplan werd ingevoerd in het budgetopvolgingssysteem (BOS). Er werden 
aanpassingen doorgevoerd in de rapporteringsmogelijkheden van het BOS zodat op elk moment de stand van 
zaken en de benutting van de kredieten kan worden geraadpleegd.

Financieel Management: integratie van de verschillende cycli

Onder dit thema valt de analyse van de informatiebehoeften voor de verschillende fasen van de financiële 
cyclus (begroting, boekhouding en evaluatiefase), de beheers- en beleidscyclus. Concreet betekent dit het 
voeren van een analytische boekhouding en de aansluiting ervan met een prestatiebegroting.

Een voorstel voor kostenanalytische codering binnen Orafin werd uitgewerkt. Via verschillende ingangen 
kan inzicht geboden worden in de besteding van de middelen in relatie tot de strategische en operationele 
doelstellingen, kostenplaats, proces, project en aard.  

De meerjarenbegroting 2015-2020 werd gefinaliseerd en overgemaakt aan Audit Vlaanderen. De meerjaren-
begroting werd ingediend als insteek voor het regeerakkoord en vormde de basis voor de opmaak van de 
begroting voor 2015.
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2.6 Handhaving

Het Vlaams Regeerakkoord 2009-2014 stelt dat de krachtlijnen van het milieuhandhavingsbeleid en  
de prioriteiten worden bepaald in jaarlijkse milieuhandhavingsprogramma’s van de Vlaamse Hoge Raad voor 
Milieuhandhaving. Deze Raad staat ook in voor de opmaak van de jaarlijkse milieuhandhavingsrapporten.

Het ANB levert hieraan een essentiële bijdrage met de opmaak van het jaarlijks handhavingsplan en 
handhavingsrapport. 

Conform de beleidsbrief van de minister 2013-2014 wordt het milieuhandhavingsdecreet onverkort uitgevoerd.

Handhavingsplan en handhavingsrapport

Het handhavingsplan 2014-2015 werd opgemaakt en goedgekeurd. De absolute prioriteiten van het  
handhavingsplan 2014-2015 zijn de doorwerking van de resultaten van de risicoanalyse met het oog op  
een verbeterde en verder geobjectiveerde prioriteitenstelling, en het starten van een doelgroepenanalyse  
van enkele prioritaire doelgroepen als volgende fase van het concept programmatisch handhaven.

Ook het handhavingsrapport van 2013 werd opgesteld en goedgekeurd. Met dat rapport levert het ANB zijn 
bijdrage aan het jaarlijkse milieuhandhavingsrapport van de Vlaamse Hoge Raad voor Milieuhandhaving.
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2.7 Regelgeving

Project Wetsintegratie

Het Project Wetsintegratie is ontstaan uit de nood tot afstemming van de diverse ANB-gerelateerde  
regelgevingen betreffende natuur, bos, jacht en visserij. In hun huidige vorm zijn deze regelgevingen niet 
volledig op elkaar afgestemd. 

Voor dit project is gewerkt met behulp van modules. De omvangrijkste van deze modules is gevat door de 
werktitel ‘Geïntegreerd Beheer van de Natuur’ (GBN); een doorgedreven vereenvoudiging en integratie van het 
Bosdecreet en het decreet Natuurbehoud. 

Op 25 april 2014 werd het wijzigingsdecreet goedgekeurd in het Vlaams Parlement. De bekrachtiging en 
afkondiging door de Vlaamse Regering volgde op 9 mei 2014. Een eerste uitvoeringsbesluit,  
het Instandhoudingsbesluit, werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 20 juni 2014.

De jachtregelgeving werd vereenvoudigd. In het nieuwe Jachtopeningsbesluit, het Jachtvoorwaardenbesluit 
en het Jachtadministratiebesluit werd aandacht gegeven aan duurzaam beheer van wildsoorten en hun 
leefgebieden.

Wildedierenziektedecreet en bijhorend uitvoeringsbesluit

Het decreet betreffende de preventie, bewaking en bestrijding van ziekten bij in het wild levende dieren 
werd definitief goedgekeurd door de Regering. Het decreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement en 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast  
te stellen datum en uiterlijk op 1 januari 2015.

Besluiten van de Vlaamse Regering tot vaststelling van S-IHD’s en aanwijzing SBZ’s

Diverse besluiten tot aanwijzing van speciale beschermingszones in uitvoering van de Habitatrichtlijn en het 
vaststellen van instandhoudingsdoelstellingen voor speciale beschermingzones werden goedgekeurd door de 
Vlaamse Regering. Drie resterende besluiten worden later voorgelegd aan de Vlaamse Regering  
voor goedkeuring. 
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Harmonisatie van MINA-werkers en Groenjobs

Het Besluit van de Vlaamse Regering Groenjobs werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering en  
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Er werd een overgangsregeling uitgewerkt waarbij de werkjaren 
werden afgestemd op de kalenderjaren. 

Er werden dertig ontvankelijke aanvragen ingediend voor de nieuwe regeling voor de periode 2015-2017.  
Onder de aanvragers dienden zich nieuwe kandidaten aan zoals OCMW’s, provincies, regionale landschappen 
en bosgroepen. 

Ministerieel Besluit tot aanpassing van het pootringenbesluit

Dit ministerieel besluit tot wijziging van het pootringenbesluit werd goedgekeurd door de minister en  
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wijzigingen kwamen er op vraag van de sector.
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Apparaatskredieten VAK % VEK %

LD0/1LA-H-2-Z/LO (Lonen) 48% 47%

LD0/1LA-H-2-Z/WT (Werking) 63% 44%

Algemene Uitgavenbegroting VAK % VEK %

LD0/1LC-H-2-F/WT (Werking) 29% 36%

LD0/1LC-H-5-Y/IS (Natuurinrichting) 0% 0%

LD0/1LC-H-4-F/WT (Visserijfonds, Boscompensatiefonds,  
projecten met EU-cofinanciering)    

15% 33%

LDO/1LC-H-4-Y/IS (Overdracht VLM middelen Bossencompensatie) 0% 0%

MINA fonds VAK % VEK %

LBC/3LD-H-2-A/WT (Werking) 42% 35%

LBC/3LD-H-2-Z/IS (Recht van voorkoop, Grondenbank VLM) 55% 93%

LDC/3LD-H-2-A/WT (Werking vereffenaar kort) 54% 42%

2.8 Begroting

   Onderstaande tabel geeft een overzicht van de benutting van de kredieten op 30 juni 2014.

Van de  116.983 k.euro beschikbare vastleggingskredieten werd 50.480 k.euro aangewend (43%). 
Van de beschikbare ordonnanceringskredieten (115.734 k.euro) werd 46.590 k.euro aangewend (40%).
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