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Samenvatting 

Voor de terreinen die zij beheert, wenst ANB een beter zicht te krijgen op de kosten van het 

terreinbeheer en hoe deze kosten samensporen met de resultaten van het terreinbeheer. De 

doelstelling van de opdracht is om de bij ANB beschikbare data, databanken en manieren 

waarop gegevens geregistreerd worden te toetsen, te evalueren en bij te sturen in functie 

van de verschillende vragen die ANB over wenst te kunnen beantwoorden over de kosten 

van het terreinbeheer. Samen met ANB werden deze vragen, bij aanvang van de opdracht, 

geconcretiseerd. Dit heeft geleid tot vier basisfunctionaliteiten en twee 

managementfunctionaliteiten die ANB verwacht van een kostenmodel voor het terreinbeheer. 

Deze functionaliteiten vormen de basis voor het toetsen, evalueren en bijsturen van de 

beschikbare data en databanken en de manier waarop gegevens geregistreerd worden in 

deze opdracht. Concreet wordt een antwoord gezocht op de volgende evaluatievragen: 

 In hoeverre wordt de vereiste informatie bijgehouden in bestaande databanken? 

 Kunnen bestaande databanken, of de informatie die ingezameld wordt, bijgestuurd 

worden indien dit nodig is voor het concept kostenevaluatie? 

 Voor welke informatie dienen nieuwe databanken ontwikkeld te worden? 

 Welke aannames en/of boekhoudkundige verdeelsleutels moeten gemaakt worden bij 

implementatie van het concept kostenevaluatie? 

Aan de hand van de verschillende vragen die ANB wenst te kunnen beantwoorden over de 

kosten van het terreinbeheer gaan we in deze opdracht na welke kosteninformatie er nodig 

is. Naast de vraag naar kosteninformatie wordt ook het actueel aanbod van kosteninformatie 

bij ANB in beeld gebracht. De actueel beschikbare informatie (tijdsbestedingsinformatie van 

ANB-werknemers, informatie over de inzet van machines bij beheerwerken, informatie over 

uitbestede werken en de aankoop van goederen en diensten, beheerplannen, enz.) wordt 

beschreven, geanalyseerd en beoordeeld op bruikbaarheid. Het gebruik van de gegevens in 

een kostenmodel voor de opvolging van de kosten van het beheer geldt hierbij als maatstaf. 

De beschikbare gegevens voor de domeinen Liedekerkebos, de Vallei van de Drie Beken en 

de Elsakker doen dienst als testcase. Om een zo goed mogelijk zicht te krijgen op de 

mogelijkheden en beperkingen van de beschikbare gegevens worden de beschikbare 

gegevens voor de drie domeinen ook in kostenmodellen voor het bepalen en vergelijken van 

de kosten van beheermaatregelen en -doelen gestopt. Via de ontwikkeling van 

multiplicatoren voor het bijschatten van de kosten van het naakt terreinbeheer worden 

bovendien ook de mogelijkheden en beperkingen van de informatie over de ondersteunende 

activiteiten van het terreinbeheer en de overheid van het terreinbeheer verkend. 

Daarnaast wordt in deze opdracht ook ingegaan op de vraag hoe we de succesgraad van het 

uitgevoerde beheer kunnen bepalen en hoe we deze informatie over doelbereiking kunnen 

koppelen met de kosten van het beheer. Deze hoofdzakelijk conceptuele oefening reikt 

oplossingsrichtingen aan voor de integratie van de kosten van het beheer en de succesgraad 

van datzelfde beheer. 
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1 Inleiding 

1.1 Probleemstelling 

Voor de terreinen die zij beheert, wenst ANB een beter zicht te krijgen op de kosten van het 

terreinbeheer. Ze wenst hiertoe inzicht te verwerven in de kosten verbonden met het 

terreinbeheer (kostenevaluatie terreinbeheer) enerzijds en in hoe deze kosten samensporen 

met de resultaten van het terreinbeheer (evaluatie kosteneffectiviteit terreinbeheer) 

anderzijds (Van Calster & Westra 2013). Hiervoor werd in een eerdere studie, die uitgevoerd 

werd door Arcadis (Arcadis 2011), een concept van een kostenmodel ontwikkeld om de 

kosten van het naakt terreinbeheer en de kosten voor het totaal beheer te bepalen. 

De doelstelling van deze opdracht is om de bij ANB beschikbare data, databanken en 

manieren waarop gegevens geregistreerd worden te toetsen, te evalueren en bij te sturen in 

functie van de verschillende vragen die zij met een kostenmodel wensen te beantwoorden. 

Dit moet leiden tot een antwoord op de vier evaluatievragen uit het bestek: 

 In hoeverre wordt de vereiste informatie bijgehouden in bestaande databanken? 

 Kunnen bestaande databanken, of de informatie die ingezameld wordt, bijgestuurd 

worden indien dit nodig is voor het concept kostenevaluatie? 

 Voor welke informatie dienen nieuwe databanken ontwikkeld te worden? 

 Welke aannames en/of boekhoudkundige verdeelsleutels moeten gemaakt worden bij 

implementatie van het concept kostenevaluatie? 

Voor we de gehanteerde aanpak van deze opdracht bespreken, gaan we dieper in op de 

vragen die ANB juist met een kostenmodel wenst te beantwoorden. Deze vragen 

beschouwen we als de gewenste functionaliteiten van een kostenmodel. 

1.2 Functionaliteiten kostenmodel  

Samen met ANB werden de doelstellingen van de opdracht, zoals geformuleerd in het 

bestek, verder geconcretiseerd. De bedoeling hiervan was om een helder beeld te krijgen 

van de vragen die ANB finaal wenst te kunnen beantwoorden met een kostenmodel. Naast 

een interpretatie van de doelstellingen uit het bestek werden dan ook extra vragen in 

overweging genomen. De resultaten van deze oefening geven we hierna weer onder de vorm 

van vier basisfunctionaliteiten en twee managementfunctionaliteiten. Deze functionaliteiten 

vormen de basis voor het toetsen, evalueren en bijsturen van de beschikbare data en 

databanken en de manier waarop gegevens geregistreerd worden.  

Het kostenmodel zal onderstaande basisfunctionaliteiten hebben: 

In eerste orde: 

a. ex post bepalen van de kosten voor het uitvoeren van een (set van) 

beheermaatregel(en) in eigen beheer 

b. ex post bepalen van de kosten voor het uitvoeren van een (set van) 

beheermaatregel(en) door derden 

In tweede orde [op basis van de integratie van a. en b.]: 

c. ex post (of tussentijds) bepalen van de kosten voor het bereiken van een doelstelling 

In derde orde [op basis van de integratie van c. en de resultaten van het project 

‘beheerevaluatie’]: 

d. ex post (of tussentijds) de kosten gemaakt in functie van een doelstelling vergelijken 

met de succesgraad van het beheer om die doelstelling te verwezenlijken 
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Naast de basisfunctionaliteiten moet het kostenmodel minstens ook nog volgende 

managementfunctionaliteiten ondersteunen: 

e. ex post vergelijken van de kosten voor het uitvoeren van een (set van (alternatieve)) 

beheermaatregel(en) in eigen beheer [op basis van a.] 

f. ex post vergelijken van de kosten voor het uitvoeren van een (set van (alternatieve)) 

beheermaatregel(en) in eigen beheer versus door derden [op basis van de integratie 

van a. en b.] 

1.3 Visie op een kostenmodel voor het terreinbeheer 

Een kostenmodel is een set van rekenregels waarmee een organisatie de kosten van haar 

producten, diensten of projecten kan meten (ex post) of voorspellen (ex ante). De 

producten, diensten of projecten waarvan het ANB de kosten wenst te kunnen bepalen, zijn 

beheermaatregelen en doelstellingen. De vragen die het ANB wenst te kunnen beantwoorden 

met een kostenmodel hebben allemaal betrekking op het ex post opvolgen van de gemaakte 

kosten. De resultaten van ex post evaluaties kunnen natuurlijk steeds gebruikt worden om 

standaardkostprijzen, zoals de gemiddelde kostprijs om een hectare te maaien, te berekenen 

die dan in ex ante modellen te gebruikt kunnen worden. Zo kunnen de voorafspiegelingen 

die men maakt, bijvoorbeeld van de kosten om de instandhoudingsdoelstellingen te 

realiseren in Vlaanderen (Cf. het ex ante kostenmodel IHD), verfijnd worden of kunnen de 

kosten voor het uitvoeren van een beheerplan bij het begin van een nieuwe beheercyclus 

beter ingeschat worden. 

Het kostenmodel voor beheer moet in de eerste plaats een weerspiegeling zijn van de 

beheercyclus, waarbij we vooral geïnteresseerd zijn in de kosten gemaakt tijdens het 

uitvoeren van het terreinbeheer. Een deel van deze kosten is direct toewijsbaar aan een 

uitgevoerde beheermaatregel of doelstelling, andere zijn dit niet.  

Het kostenmodel dient dus zowel de directe als indirecte kosten zo goed mogelijk toe te 

wijzen aan een beheermaatregel of doelstelling. Zoals op vereenvoudigde manier voorgesteld 

in Figuur 1–1, doen we dit door de ingezette middelen (tijdsbesteding van uitvoerend en 

ondersteunend werk en uitgaven voor materialen en grondstoffen) toe te wijzen aan de 

activiteiten die uitgevoerd werden (binnen een bepaalde ruimte en tijdsspanne) om een 

doelstelling te realiseren of een beheermaatregel uit te voeren (of te laten uitvoeren). In de 

praktijk is het niet altijd mogelijk om, gegeven de beschikbare gegevens, de indirecte kosten 

zoals ondersteunend werk correct toe te wijzen aan een beheermaatregel of een doelstelling. 

Wanneer dit het geval is, dienen de indirecte kosten toegewezen te worden op basis van 

verdeelsleutels of rekenregels. Bijvoorbeeld, ondersteunend werk, zoals het opstellen van 

een planning, kan niet direct worden toegewezen aan een specifieke doelstelling. Gesteld dat 

de kost voor het opstellen van de planning gemaakt wordt op gebiedsniveau, dan kan deze 

kost indirect worden verdeeld over de verschillende doelstellingen binnen het gebied. Deze 

toewijzing kan gebeuren op basis van de verhouding van de oppervlakte waarover de 

verschillende doelstellingen worden nagestreefd tot de totale oppervlakte van het gebied of 

op basis van de tijdsbesteding van arbeiders per doelstelling tot de totale tijdsbesteding van 

arbeiders in het gebied. In functie van de toewijzing van de indirecte kosten zal dus bepaald 

moeten worden welke allocatiewijze het best de werkelijkheid weerspiegelt. Daarnaast zal 

moeten nagegaan worden of de beste allocatiewijze ook haalbaar is. Worden de gegevens 

die nodig zijn om de indirecte kosten toe te wijzen aan beheermaatregelen en doelstellingen 

actueel bijgehouden? Zoniet, moet er onderzocht worden hoe de benodigde gegevens 

verzameld en/of bijgehouden kunnen worden. In dit geval is er een afweging nodig tussen de 

extra inspanning die dit met zich meebrengt en de meerwaarde van accuratere 

kosteninschattingen.  
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Figuur 1–1 Vereenvoudigde voorstelling van een kostenmodel waarbij activiteiten hetzij direct, hetzij 

indirect kunnen toegekend worden aan de doelstellingen van een gebied in beheer.  

We zien het kostenmodel niet als één allesomvattend druk-op-de-knop model. Het moet 

eerder beschouwd worden als een set van rekenregels en assumpties die afhankelijk van de 

vraagstelling of functionaliteit zullen verschillen. Het is immers afhankelijk van de 

functionaliteit welke indirecte kosten en overhead moeten meegenomen worden (zie 

hoofdstuk 2). Bijvoorbeeld, om de kosten van werken in eigen regie te vergelijken met de 

kosten van werken door derden moet ook de overhead mee in rekening worden gebracht bij 

de berekening van de kosten voor werken in eigen regie, omdat deze kosten ook vervat 

zitten in de prijs die een aannemer aanrekent voor het uitvoeren van werken. Verder is het 

zo dat er een zekere hiërarchie zit in de functionaliteiten, waardoor we de kostenmodellen 

kunnen zien als modulaire bouwstenen. Bovenop de sets van rekenregels om eenvoudige 

vragen te beantwoorden zijn extra rekenregels en assumpties nodig om de meer complexe 

functionaliteiten te kunnen operationaliseren. 

Voor de managementfunctionaliteiten (e. en f.) moet er rekening gehouden worden met een 

aantal variabelen (milieukwaliteit, moeilijkheidsgraad van de werken, bereikbaarheid van 

percelen, grootte en homogeniteit van een gebied, afstand/reistijd van een gebied tot het 

depot, …) om zinvolle vergelijkingen van kosten te kunnen maken. De informatie over deze 

variabelen zal niet standaard gekoppeld worden aan de kosten, maar zal in functie van een 

concrete kostenvergelijking ad hoc verzameld of kwalitatief beoordeeld moeten worden. 

1.4 Plan van aanpak 

Het doel van deze opdracht is om de bij ANB beschikbare data, databanken en manieren 

waarop gegevens geregistreerd worden te toetsen en te evalueren in functie van de 

opvolging van de kosten van het terreinbeheer. Op basis van deze toetsing en evaluatie 

worden vervolgens aanbevelingen geformuleerd voor bijsturing van de data die ANB 

bijhoudt, de tools die ze hiervoor gebruikt en de manier waarop ze dit doet. De aanpak die 

hiertoe in deze studie wordt gevolgd, bestaat uit verschillende stappen. Deze stappen 

worden hier kort geschetst. 
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In een eerste stap gaan we na welke kosteninformatie er nodig is. Hiertoe vertrekken we van 

de verschillende vragen die ANB wenst te beantwoorden over de kosten van het 

terreinbeheer. Voor deze vragen bepalen we welke activiteiten en kostenposten beschouwd 

moeten worden om deze vragen correct te kunnen beantwoorden. We steunen hierbij op de 

processen die reeds door ANB worden gebruikt. Deze stap, die integraal wordt beschreven in 

hoofdstuk 2, focust uitsluitend op de vraag naar kosteninformatie en niet op het aanbod van 

kosteninformatie.  

Het aanbod van kosteninformatie bij ANB vormt het onderwerp van hoofdstuk 3. In dit 

hoofdstuk presenteren en bespreken we de informatiebronnen bij ANB die gebruikt kunnen 

worden bij het bepalen van de kosten van beheermaatregelen en -doelen. Deze informatie 

kan zeer divers zijn: tijdsbestedingsinformatie van ANB-werknemers, informatie over de 

inzet van machines bij beheerwerken, informatie over uitbestede werken en de aankoop van 

goederen en diensten, beheerplannen, enz. Voor alle informatiebronnen bespreken we zowel 

de gegevens zelf als hun bruikbaarheid. In functie van deze bespreking hanteren we het 

gebruik van deze gegevens in een kostenmodel voor de opvolging van de kosten van het 

beheer als maatstaf. Waar mogelijk gebeurt de bespreking van de gegevens en hun 

bruikbaarheid aan de hand van de beschikbare gegevens voor drie voorbeelddomeinen: 

Liedekerkebos, de Vallei van de Drie Beken en de Elsakker. Doorheen het hoofdstuk worden 

verschillende aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot het bijsturen van de data die 

ANB bijhoudt, de tools die ze hiervoor gebruikt en de manier waarop ze dit doet 

In hoofdstuk 4 wordt de beschikbare kosteninformatie verder getoetst en geëvalueerd. Dit 

gebeurt aan de hand van kostenmodellen voor het bepalen van de kosten van 

beheermaatregelen en -doelen. Door deze kostenmodellen te voeden met de 

kosteninformatie zijn we in staat de beschikbare gegevens verder te analyseren. Op deze 

manier verkrijgen we een beter inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de 

beschikbare gegevens. Net als in hoofdstuk 3 wordt er gewerkt met de beschikbare 

gegevens voor dezelfde drie voorbeelddomeinen. Omdat de gegevens wel degelijk hun 

beperkingen hebben, worden in functie van het bepalen van de totale kosten van het naakt 

terreinbeheer en het vergelijken van de kosten van de uitvoering van beheermaatregelen in 

eigen regie en door derden multiplicatoren afgeleid. Met behulp van deze multiplicatoren 

kunnen ontbrekende gegevens worden bijgeschat. Ook dit hoofdstuk bevat aanbevelingen 

voor bijsturing. 

Hoofdstuk 5 gaat in op de vraag hoe we de succesgraad van het uitgevoerde beheer kunnen 

bepalen en hoe we deze informatie over doelbereiking kunnen koppelen met de kosten van 

het beheer. Naast het ex-post koppelen van de kosten en de succesgraad wordt ook verkend 

hoe het ANB de kosteneffectiviteit van (een set van) beheermaatregelen voor eenzelfde 

doelstelling zou kunnen beoordelen. In dit hoofdstuk worden met andere woorden 

oplossingsrichtingen aangereikt voor de integratie van de kosten van beheer en de 

succesgraad van datzelfde beheer.  

Het 6de en laatste hoofdstuk brengt de verschillende inzichten en aanbevelingen uit de 

voorgaande hoofdstukken samen. De inzichten en aanbevelingen worden hier gestructureerd 

aan de hand van de vier evaluatievragen uit het bestek. 
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2 Beschrijving van de benodigde kosteninformatie 

In paragraaf 1.2 stelden we de vragen voor die ANB wenst te kunnen beantwoorden met 

behulp van een kostenmodel. In totaal gaat het om 6 vragen of functionaliteiten van het 

kostenmodel, vier basisfunctionaliteiten en twee managementfunctionaliteiten. Vooraleer de 

data en databanken waarover ANB beschikt te toetsen in hoofdstukken 3 en 4 gaan we in dit 

hoofdstuk op hoofdlijnen na welke informatie er nodig is. Concreet gaan we voor de 

verschillende functionaliteiten van het kostenmodel na welke activiteiten en kostenposten 

moeten meegenomen worden. 

Om met het kostenmodel de vragen te kunnen beantwoorden die aan de basis liggen van de 

zes functionaliteiten hebben we twee soorten informatie nodig. Alle functionaliteiten vereisen 

informatie over de kosten van het beheer. Daarnaast, is er ook informatie nodig over de 

mate waarin het beheer de vooropgestelde doelen realiseert. Dit hoofdstuk focust enkel op 

de kosteninformatie van beheer en niet op de informatie voor het bepalen van de 

doelbereiking. 

2.1 Welke activiteiten behoren tot het terreinbeheer en hoe 
verhouden ze zich tot elkaar en tot de doelstellingen? 

Samen met ANB werd, aan de hand van de processen die intern bij ANB gebruikt worden, 

een overzicht gemaakt van de terreinbeheer(gerelateerde) processen van ANB. In Tabel 2–1 

ziet u om welke processen of activiteiten het gaat. Het gaat dus niet alleen over het 

‘uitvoeren van werken’, de eigenlijke beheermaatregelen, maar ook over tal van activiteiten 

die het uitvoeren van werken of beheermaatregelen ondersteunen.  
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Tabel 2–1 Overzicht van de terreinbeheer(gerelateerde) processen van ANB. Voor elk proces wordt 

aangegeven of het al dan niet differentiërend is en of het al dan niet beschouwd moet 

worden bij het beoordelen of een activiteit beter zelf uitgevoerd wordt of uitbesteed. 

Terreinbeheer(gerelateerde) activiteiten Differentiërend? 

Te beschouwen 

i.f.v. beoordeling 

zelf uitvoeren of 

uitbesteden? 

Beheren van opmaak beheerplannen BEH3.1; BEH3.2; BEH3.3 neen neen 

Plannen en voorbereiden werken BEH4.2 neen neen 

Uitvoeren van werken BEH4.3 ja ja 

Opvolgen uitvoering van werken BEH4.4 ja ja 

Registeren van werken BEH4.5 neen neen 

Monitoren van beheer BEH5.1 ja neen 

Uitbesteden van de uitvoering van 

werken 

OND1.1; OND1.2; OND1.3; OND1.4; 

OND1.5 
ja ja 

Beheren van veiligheid en preventie 

op het werk 
OND2.1; OND2.2; OND2.3 ja ja 

Beheren van dienstgebouwen & 

machinepark 
OND3.1; OND3.2 ja ja 

Beheren van kuddes OND4.1 ja ja 

Beheren van houtverkoop PAT1.1 ja neen 

Beheren van erkenningsregeling voor 

exploitanten en kopers van hout 
PAT1.2 ja neen 

Beheren van biomassa en andere 

beheerproducten 
PAT1.3 ja ja 

Beheren van overeenkomsten en 

concessies 
PAT2.4 ja ja 

Coördinatie van de maatschappelijke 

promotie en exploitatie van ANB 

domeinen 

PAT4.1; PAT4.2 ja neen 

 

Met het kostenmodel wil ANB in eerste instantie de kosten van beheermaatregelen en -

doelen kunnen bepalen. Om te achterhalen welke kosteninformatie hiervoor nodig is, 

volstaat een overzicht met de terreinbeheer(gerelateerde) activiteiten van ANB niet. Er is 

ook inzicht nodig in de interacties tussen de verschillende, ondersteunende en uitvoerende, 

activiteiten onderling en tussen deze en de ecologische, economische en sociale 

doelstellingen. Tabel 2–2 geeft een schematisch overzicht van de interacties tussen de 

terreinbeheer(gerelateerde) activiteiten, de middelen (tijdsbesteding en diverse inkomsten 

en uitgaven) die hiervoor vereist zijn en de doelstellingen waarvoor de activiteiten worden 

uitgevoerd. Middelen worden toegewezen aan ondersteunende en uitvoerende activiteiten. 

De middelen die deze activiteiten direct consumeren kunnen nog verhoogd worden met de 

middelen die deze activiteiten indirect verbruiken. Deze indirecte middelen, ook wel 

overhead genoemd, besteedt ANB aan haar eigen organisatie en dragen niet rechtstreeks bij 

aan beheermaatregelen en/of doelstellingen. Het overgrote deel van de ondersteunende 

activiteiten wordt uitgevoerd ter ondersteuning van concrete beheermaatregelen. Er zijn 

echter een aantal ondersteunende activiteiten die rechtstreeks bijdragen aan sociale (bv. 

coördinatie van de maatschappelijke promotie en exploitatie van ANB domeinen - PAT4) 

en/of economische (bv. beheren van houtverkoop - PAT1.1) doelstellingen. De uitvoerende 

activiteiten of beheermaatregelen leveren evenwel de belangrijkste directe bijdrage aan de 

doelstellingen. Kortom, middelen kunnen toegewezen worden aan activiteiten en (de 

middelen verbonden aan) activiteiten kunnen op hun beurt toegewezen worden aan 

doelstellingen. 
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Tabel 2–2 Schematisch overzicht van de interacties tussen de terreinbeheer(gerelateerde) activiteiten, 

de middelen die hiervoor vereist zijn en de doelstellingen waarvoor de activiteiten worden 

uitgevoerd.  

Middelen 
Terreinbeheer(gerelateerde) activiteiten 

Doelstellingen 
Ondersteunend Uitvoerend 

Tijdsbesteding 

Inkomsten en 
uitgaven 

Beheren van 

opmaak 

beheerplannen 

Plannen en 

voorbereiden 

werken 

… 

Coördinatie van de 

maatschappelijke 

promotie en 

exploitatie van 

ANB domeinen 

Overhead: 

administratie; 

management; 

communicatie; 

logistiek; ICT; 

HRM; 

financiën; … 

Beheermaatregel 1 

Beheermaatregel 2 

Beheermaatregel 3 

Beheermaatregel 4 

Beheermaatregel 5 

Beheermaatregel 6 

Beheermaatregel 7 

… 

Beheermaatregel n 

Overhead: 

administratie; 

management; 

communicatie; 

logistiek; ICT; 

HRM; 

financiën; … 

Ecologisch 

Economisch 

Sociaal 

 

 

Voor de terreinbeheer(gerelateerde) processen van ANB wordt in Tabel 2–1 aangegeven of 

ze al dan niet differentiërend zijn. Een ondersteunende activiteit is differentiërend als de 

middelen die aan een activiteit worden gespendeerd, disproportioneel worden ingezet voor 

verschillende beheermaatregelen of doelen. Dit betekent dat de middelen verbonden aan een 

differentiërende activiteit in principe niet proportioneel aan alle beheermaatregelen kunnen 

worden toegekend. De ondersteunende activiteit ‘beheren van kuddes’ is een voorbeeld van 

een differentiërende activiteit. Het moet volledig worden toegerekend aan de 

beheermaatregel ‘begrazing’. Ook de ondersteunende activiteit ‘opvolgen uitvoering van 

werken’ is differentiërend. Omdat de uitvoering van alle beheermaatregelen opvolging 

vereist, moeten de kosten verbonden aan de activiteit ‘opvolgen uitvoering van werken’ 

toegewezen worden aan zo goed als alle beheermaatregelen, maar niet in gelijke mate. 

Sommige beheermaatregelen vergen immers meer opvolging door een boswachter voor 

eenzelfde oppervlakte of eenheid tijdsinzet door een arbeider dan andere activiteiten. 

2.2 Welke middelen worden voor welke activiteiten ingezet? 

De middelen die worden ingezet voor activiteiten kunnen we, naar analogie met Tabel 2–2, 

indelen in twee categorieën. Enerzijds is er de arbeidstijd die mensen van ANB spenderen 

aan het uitvoeren van activiteiten. De inzet van personeel is niet gratis en vertegenwoordigt 

een kost: de personeelskost. Anderzijds zijn er ook diverse andere uitgaven (en inkomsten) 

die ANB doet (realiseert), zie Tabel 2–3 voor een overzicht. De term ‘uitgaven’ duidt op het 

feit dat ANB naast vergoedingen aan eigen personeel ook tal van goederen en diensten dient 

aan te kopen of te huren en hiervoor geld moet uitgeven. Vanuit boekhoudkundig / 

kostencalculatie oogpunt is het echter beter om over ‘kosten’ te praten dan over ‘uitgaven’. 

Wanneer ANB een tractor aankoopt om beheerwerkzaamheden uit te voeren, zal zij deze 

tractor onmiddellijk betalen hoewel deze tractor nog vele jaren gebruikt zal worden. Terwijl 

de uitgave in een bepaald jaar wordt gedaan, worden de kosten van deze tractor via 

afschrijvingen gespreid over de economische levensduur van de tractor. Uitgaven voor de 

aankoop van investeringsgoederen dienen met andere woorden omgerekend te worden naar 

een jaarlijkse kost zodat deze uitgaven gespreid kunnen worden over de periode tijdens 
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dewelke deze goederen gebruikt worden. Naast de kosten bevat Tabel 2–3, voor de 

volledigheid, ook de opbrengsten uit de verkoop van hout en andere biomassa.  

Om de kosten van beheermaatregelen en doelstellingen te bepalen, dient voor de betrokken 

activiteiten na gegaan te worden welke middelen deze activiteiten consumeren. Voor de 

activiteit ‘uitvoeren van werken’ zijn dit bijvoorbeeld min of meer de kosten van het naakt 

terreinbeheer. De kosten van het naakt terreinbeheer omvatten (1) personeelskosten voor 

het uitvoeren van de werken door arbeiders (BEH4.3, OND1.3), (2) materiaal- en 

grondstofkosten (OND1.3), (3) afschrijvingskosten, huur en onderhoudskosten van 

gebouwen (loodsen), dienstvoertuigen, machines, materieel en gereedschap (OND3.1, 

OND3.2, LOG1.1) en (4) kosten van kledij (LOG1.1). 

Tabel 2–3 Generiek overzicht van de middelen (inkomsten en uitgaven) ingezet door ANB. 

Kosten en opbrengsten Opmerkingen 

Personeelskosten 
bezoldigingen allerlei, sociale lasten en pensioenen, 

woon-werkverkeer, voordelen bovenop het loon, … 

Materiaal- en grondstofkosten  
planten, veevoeder, bestrijdingsmiddelen, palen, draad, 

banken, borden, ... 

Afschrijvingskosten en huur van machines, materieel en 

gereedschap 
 

Afschrijvingskosten en huur van gebouwen (en terreinen) kantoren, loodsen, … 

Afschrijvingskosten en huur dienstvoertuigen  

Afschrijvingskosten en huur van kantoorinrichting en -

machines 
meubilair, pc, telefoon, … 

Onderhoudskosten van machines, materieel en 

gereedschap 
 

Onderhoudskosten van gebouwen (en terreinen) kantoren, loodsen, … 

Onderhoudskosten van dienstvoertuigen  

Kosten kledij  

Kosten kantoorbenodigdheden  

Kosten onderhoudsproducten   

Kosten gas, water, elektriciteit en brandstof (verwarming, 

voertuigen en machines) 
 

Verzekeringskosten  
brand, diefstal, dienstvoertuigen, burgerlijke 

aansprakelijkheid, … 

Transportkosten 
dienstreizen- en verplaatsingen personeel (excl. woon-

werkverkeer en gebruik dienstvoertuigen) 

(Tele)communicatiekosten telefoon, gsm, internet, postkosten 

Communicatiekosten 

drukwerk, advertenties, organisatie info- en 

persmomenten, organisatie evenementen, sensibilisatie, 

… 

Opleidingskosten (extern)  

Kosten erelonen dienstverleners sociale secretariaten, juridische advies, … 

Kosten studies  

Kosten uitvoering natuurbeheermaatregelen door derden  

Opbrengst verkoop van hout en andere biomassa  

 

2.3 Bepalen van de kosten van beheermaatregelen en 

doelstellingen: welke activiteiten meenemen? 

Als ANB de totale beheerkost van een maatregel of een doel wenst te kennen, volstaat het 

om (1) de middelen verbonden aan de differentiërende activiteiten te bepalen en specifiek 

toe te wijzen aan de beschouwde maatregel of doelstelling en (2) de middelen verbonden 
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aan de niet-differentiërende activiteiten te bepalen en met behulp van een bepaalde 

verdeelsleutel proportioneel toe te wijzen aan de beschouwde maatregel of doelstelling. De 

inschatting van de totale beheerkost kan dan bijvoorbeeld gebruikt worden om te ramen 

hoeveel middelen er voorzien moeten worden voor een gelijkaardige maatregel of 

doelstelling zodat de nodige budgetten gereserveerd of aangevraagd kunnen worden. Voor 

een dergelijke toepassing is het niet aangewezen om te werken met een partiële beheerkost, 

bijvoorbeeld enkel de kosten van het naakt terreinbeheer, omdat de werkelijke kosten van 

een beheermaatregel of doelstelling dan worden onderschat. Wanneer deze 

kosteninschatting dan wordt gebruikt bij de opmaak van budgetten heeft dit tot gevolg dat 

er minder middelen beschikbaar zullen zijn dan nodig. 

2.4 Vergelijken van de kosten van beheermaatregelen en 
doelstellingen: welke activiteiten meenemen? 

Naast het bepalen van de kosten van beheermaatregelen en doelstellingen wil ANB met het 

kostenmodel ook de kosten van zowel beheermaatregelen als doelstellingen kunnen 

vergelijken. Bij de vergelijking van maatregelen of doelstellingen volstaat het om enkel de 

kosten te bepalen voor de activiteiten die differentiërend zijn tussen de beschouwde 

maatregelen of doelstellingen onderling. Alleen de verschillen tussen maatregelen of 

doelstellingen zijn van belang. Wanneer om deze reden de overhead van de 

beheer(gerelateerde) activiteiten niet wordt beschouwd, omdat deze bijvoorbeeld wordt 

toegerekend a rato van het aandeel van de maatregel of doelstelling in de totale beheerkost 

en dus niet differentiërend is, moet er wel worden opgelet. Het is immers zo dat de overhead 

steeds differentiërend is wanneer de maatregelen of doelstellingen waarvan de kosten 

worden vergeleken geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd door derden. Het bedrag 

waarvoor derden werken uitvoeren voor ANB is immers een integrale kostprijs. Dit wil 

zeggen dat naast de kosten van het uitvoeren van werken ook de overeenkomstige overhead 

in de kostprijs vervat zit. Omdat ANB de werken uitbesteedt, hoeft zij deze overhead zelf niet 

nog eens te maken. De conclusie is dat ANB voor de werken die het zelf uitvoert de 

overeenkomstige overhead in rekening moeten brengen wanneer de maatregelen of 

doelstellingen waarvan de kosten worden vergeleken gedeeltelijk worden uitgevoerd door 

derden. Bovendien moet de kost van de uitbestede werken nog verhoogd worden met de 

kosten verbonden aan het uitbesteden van de uitvoering van werken. Ook voor deze 

activiteit dient de overeenkomstige overhead in rekening gebracht te worden. Tabel 2–4 

geeft schematisch weer dat de scope van de te beschouwden activiteiten uitbreidt (van groen 

naar groen + oranje) als de maatregelen of doelstellingen waarvan de kosten worden 

vergeleken gedeeltelijk worden uitgevoerd door derden. 

Tabel 2–4 Scope functionaliteiten ‘kosten beheermaatregelen vergelijken’ en ‘kosten doelstellingen 

vergelijken’ wanneer de maatregelen of doelstellingen waarvan de kosten worden 

vergeleken gedeeltelijk worden uitgevoerd door derden. 

Terreinbeheer(gerelateerde) activiteiten 

Overhead 

terreinbeheer(gerelateerde) 

activiteiten 

… …  

Uitvoeren van werken BEH4.3  

… …  

Uitbesteden van de uitvoering van werken OND1.1; OND1.2; OND1.4; OND1.5  

… …  

Opmerking: De scope dient nog uitgebreid te worden met alle andere activiteiten die differentiërend zijn 

tussen de beschouwde maatregelen of doelstellingen. 

Voor een en dezelfde beheermaatregel wenst ANB ook de kost te kunnen vergelijken tussen 

uitvoering van deze maatregel in eigen regie versus uitbesteding. Voor deze functionaliteit 

wordt in Tabel 2–1 voor de verschillende terrein(beheer)gerelateerde processen in de laatste 

Administratie; 

management; 

communicatie; 

logistiek; ICT; 

HRM; financiën; 

… 
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kolom aangegeven welke processen wel en niet beschouwd moeten worden bij de 

beoordeling of een maatregel beter zelf wordt uitgevoerd of uitbesteed. Bij het vergelijken 

van de kosten van eenzelfde beheermaatregel tussen werken in eigen regie en uitbestede 

werken moet, om de reden die in de voorgaande paragraaf werden aangehaald, ook de 

overhead verbonden aan het uitvoeren van een beheermaatregel in rekening worden 

gebracht. Tabel 2–5 geeft schematisch weer dat de kosten die een aannemer aanrekent voor 

het uitvoeren van een beheermaatregel reeds de overhead bevat (groen), maar wel nog 

moet verhoogd worden met de overeenkomstige kosten voor het uitbesteden van de 

uitvoering van die maatregel (oranje). Tabel 2–6 geeft schematisch weer dat de kosten van 

het uitvoeren van een beheermaatregel in eigen regie (groen) nog verhoogd moeten worden 

met de overeenkomstige overhead (oranje) om deze te kunnen vergelijken met de kosten 

van het uitvoeren van diezelfde beheermaatregel door een derde (groen + oranje in Tabel 2–

5). 

Tabel 2–5 Scope functionaliteit ‘kosten beheermaatregel vergelijken tussen werken in eigen regie en 

uitbestede werken’: perspectief uitvoering maatregel door derden. 

Terreinbeheer(gerelateerde) activiteiten 

Overhead 

terreinbeheer(gerelateerde) 

activiteiten 

… …  

Uitvoeren van werken BEH4.3  

… …  

Uitbesteden van de uitvoering van werken OND1.1; OND1.2; OND1.4; OND1.5  

… …  

Opmerking: De scope dient nog uitgebreid te worden met alle andere activiteiten die differentiërend zijn 

tussen de beschouwde maatregelen of doelstellingen. 

 

Tabel 2–6 Scope functionaliteit ‘kosten beheermaatregel vergelijken tussen werken in eigen regie en 

uitbestede werken’: perspectief uitvoering maatregel in eigen regie. 

Terreinbeheer(gerelateerde) activiteiten 

Overhead 

terreinbeheer(gerelateerde) 

activiteiten 

… …  

Uitvoeren van werken BEH4.3  

… …  

Uitbesteden van de uitvoering van werken OND1.1; OND1.2; OND1.4; OND1.5  

… …  

Opmerking: De scope dient nog uitgebreid te worden met alle andere activiteiten die differentiërend zijn 

tussen de beschouwde maatregelen of doelstellingen. 

2.5 Conclusie 

We weten welke activiteiten behoren tot het terreinbeheer en hoe de verschillende 

activiteiten zich verhouden tot elkaar en tot de doelstellingen. We hebben eveneens inzicht in 

welke middelen worden ingezet voor de verschillende activiteiten. Kortom, we bevatten het 

totaalplaatje. Echter, om middelen, en de kosten verbonden aan de inzet van deze middelen, 

te kunnen toewijzen aan activiteiten, waaronder het uitvoeren van beheermaatregelen, en 

vervolgens aan doelstellingen is er specifieke informatie nodig. Idealiter beschikt ANB voor 

elke beheergerelateerde uitgave en eenheid tijdsbesteding over informatie die toelaat om 

deze uitgaven en tijdsbesteding te linken aan een bepaalde activiteit (ANB-proces of 

beheermaatregel), locatie en datum. 

Administratie; 

management; 

communicatie; 

logistiek; ICT; 

HRM; financiën; 

… 

Administratie; 

management; 

communicatie; 

logistiek; ICT; 

HRM; financiën; 

… 
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De informatiebehoeften zijn behoorlijk groot. Afgezien of het voor ANB haalbaar is om deze 

informatie bij te houden, geldt dat het vanuit kostenbaten oogpunt misschien niet nodig of 

wenselijk is om alle kosteninformatie in detail te registeren. We weten inmiddels dat enkel 

gefocust moet worden op de kosten verbonden aan de differentiërende activiteiten. 

Daarnaast is het mogelijk dat de uitgaven en/of tijdsbesteding voor sommige van de 

(ondersteunende) differentiërende activiteiten (1) zeer gering zijn, (2) relatief weinig 

differentiërend zijn en/of (3) een relatief stabiele verdeling kennen over de 

beheermaatregelen en/of doelstellingen waardoor het misschien niet nodig is om deze 

activiteiten uitgebreid te registeren. In dit geval zou het kunnen volstaan om, onder andere 

op basis van assumpties of een tijdelijke meet-/registratiecampagne, vast te leggen volgens 

welke regel(s) de middelen die naar een ondersteunende activiteit gaan, worden toegewezen 

aan beheermaatregelen en/of doelstellingen. 
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3 Beschrijving en analyse van de beschikbare 

kosteninformatie 

In dit hoofdstuk identificeren en bespreken we de bij het ANB beschikbare informatiebronnen 

die kunnen bijdragen tot het bepalen van de kosten van beheermaatregelen en of 

beheerdoelen. Het gaat hierbij in de eerste plaats om databanken met kosten- en 

tijdsbestedingsinformatie, maar ook om informatiebronnen die gebruikt kunnen worden om 

de kosten- en tijdsbestedingsinformatie toe te wijzen aan beheermaatregelen en 

doelstellingen. Voor de geïdentificeerde informatiebronnen bespreken we welke gegevens 

deze bevatten en analyseren we de bruikbaarheid van deze gegevens in functie van het 

bepalen van de kosten van beheermaatregelen en doelstellingen met behulp van een 

kostenmodel. We doen dit onder meer door de bruikbaarheid te toetsen van de beschikbare 

gegevens voor drie voorbeelddomeinen: Liedekerkebos, de Vallei van de Drie Beken en de 

Elsakker. 

3.1 Databank Planning en Opvolging Beheerwerken (POBW) 

3.1.1 Wat voor gegevens? 

In de databank Planning en Opvolging Beheerwerken (POBW) worden de beheerwerken 

geregistreerd die worden uitgevoerd in de door ANB beheerde terreinen. De beheerwerken 

die in POBW worden geregistreerd omvatten zowel de beheerwerken uitgevoerd door 

arbeiders van ANB als de beheerwerken die worden uitbesteed aan derden. Momenteel bevat 

POBW nog geen planningsmodule. 

Bij een registratie van een beheerwerk worden volgende gegevens ingegeven: 

 Het type beheerwerk wordt gespecifieerd aan de hand van vaste categorieën 

gedefinieerd onder ‘Hoofdcategorie’ en ‘Activiteit’. Voor sommige beheerwerken is er 

naast hoofdcategorie en activiteit nog een verdere specificatie van het type 

beheerwerk mogelijk aan de hand van vaste categorieën (bv. ‘type 

infrastructuurbeheer’ maakt een verdere specificatie van de hoofdcategorie 

‘infrastuctuurbeheer’ mogelijk). Ten slotte laat POBW nog een verdere beschrijving 

toe van het type beheerwerk op basis van vrije tekst. 

 De locatie van het beheerwerk. Dit kan geregistreerd worden op verschillende 

schaalniveaus: de beheerregio, de loods, het domein, en (groepen van) percelen of 

beheereenheden. 

 Het aantal benodigde mandagen voor de uitvoering van een beheerwerk in eigen 

regie. 

 Voor beheerwerken uitgevoerd door derden wordt het contractnummer 

geregistreerd. Dit contractnummer verwijst naar het bestek waarin de uitbestede 

werken nader worden gespecifieerd. 

 De bewerkte oppervlakte. Dit is het aandeel van de oppervlakte van het perceel of 

de beheereenheid waar het beheerwerk werd uitgevoerd.  

 De gebruikte machines. Voor bepaalde hoofdcategorieën van beheerwerken kan 

aangevinkt worden welke machines werden gebruikt. 

 De begindatum en einddatum van de uitvoering van het beheerwerk. 

 De uitvoerder van het beheerwerk. 

3.1.2 Bruikbaarheid van gegevens i.f.v. kostenmodel 

POBW is een belangrijke bron van informatie om de kosten met betrekking tot de inzet van 

arbeiders, inzet van machines en uitbestede werken toe te wijzen aan beheermaatregelen en 

beheerdoelen in een bepaald domein. We bespreken hier de bruikbaarheid van de gegevens 

in functie van het bepalen van de kosten van beheermaatregelen en beheerdoelen met 

behulp van een kostenmodel. We toetsen de bruikbaarheid van de POBW-gegevens voor de 
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drie voorbeelddomeinen. Voor deze toetsing werd gebruik gemaakt van POBW-gegevens 

voor deze domeinen voor de periode februari 2011 - juni 2013.  

3.1.2.1 Specificatie type van beheerwerken 

De specificatie van het type beheerwerk via ‘Hoofdcategorie’ en ‘Activiteit’ laat toe om de (de 

tijdsbesteding en kosten verbonden aan) geregistreerde beheerwerken toe te wijzen aan 

beheermaatregelen. De hiërarchische structuur waarin de werken gespecifieerd worden, 

zorgt er eveneens voor dat de tijdsbesteding en de kosten verbonden aan 

beheermaatregelen berekend kunnen worden op niveau van de hoofdcategorie of meer in 

detail op niveau van de activiteit. Niet alle geregistreerde werken kunnen als 

beheermaatregelen (sensu stricto) beschouwd worden. Bijvoorbeeld, werken met betrekking 

tot het onderhoud van machines, paden of infrastructuur kunnen beschouwd worden als 

generieke activiteiten die noodzakelijk zijn om concrete beheermaatregelen te kunnen 

uitvoeren. Daarnaast zijn er werken zoals vergaderen die als overhead kunnen beschouwd 

worden.  

Om de kosten van doelen te berekenen, moeten we de geregistreerde werken kunnen 

toekennen aan doelen. De specificatie van de werken in POBW (op basis van hoofdcategorie 

en activiteit) in combinatie met de geplande beheermaatregelen vermeld in het beheerplan, 

geeft de mogelijkheid om het merendeel van de geregistreerde werken toe te wijzen aan 

doelen. 

Voor de drie voorbeelddomeinen wordt in Van Calster en Westra (2013) een overzicht 

gegeven van de verschillende concrete beheerdoelen. Op basis van de informatie in het 

beheerplan (Lambrechts et al., 2006), tonen we in Tabel 3–1 voor de Vallei van de Drie 

Beken welke beheermaatregelen (in termen van hoofdcategorieën) bijdragen tot het 

realiseren van de verschillende doelen. Voor de categorie ‘overige werken’ is er extra 

informatie nodig over het type activiteit om te kunnen bepalen of bepaalde werken bijdragen 

tot het realiseren van de beheerdoelen. In Tabel 3–2 geven we een overzicht van welke 

activiteiten onder de hoofdcategorie ‘overige werken’ er bijdragen tot de verschillende 

doelen. 
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Tabel 3–1 Overzicht van de verschillende ecologische beheerdoelen in de Vallei van de Drie Beken met 

aanduiding van de hoofdcategorieën van beheermaatregelen die bijdragen tot het realiseren 

van de doelen, uitgezonderd de categorieën overige werken en infrastructuurbeheer 

(1=draagt bij tot realiseren van doel; 0=draagt niet bij tot realiseren van doel) 

Doel Code 

A
a
n
p
la

n
ti
n
g
e
n
 

B
e
g
ra

z
in

g
 

B
e
s
tr

ij
d
in

g
 

B
o
o
m

b
e
h
e
e
r 

G
ra

a
fw

e
rk

e
n
 

M
a
a
ib

e
h
e
e
r 

Droge graslanden A1 1 1 0 0 0 1 

Glanshavergraslanden A2 0 0 0 0 0 1 

Alluviale rivierbegeleidende bossen en arm 

Eiken-Haagbeukenbos 
AP 1 0 0 1 0 0 

Kamgraslanden C1 1 1 0 1 0 1 

Grote-vossestaart en zilverschoongraslanden C2 1 1 0 1 0 1 

Dotterbloemgraslanden D 0 1 0 1 1 1 

Natte heischrale graslanden D/Hn 0 1 0 1 1 1 

Verlandingsvegetaties G 0 0 0 1 1 1 

Elzenbroekbos H 0 0 1 1 1 0 

Eiken-Berkenbos en Eiken-Beukenbos L 1 0 1 1 0 0 

Droge heide M 0 1 1 1 0 1 

Vennen Open water 0 0 0 1 1 0 

Vochtige heide VH/DH 0 0 0 1 1 1 

Akkerkruidenvegetaties Z 1 1 0 1 0 0 
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Tabel 3–2 Overzicht van de verschillende ecologische beheerdoelen in de Vallei van de Drie Beken met 

aanduiding van de verschillende activiteiten onder hoofdcategorie ‘overige werken’ die 

bijdragen tot het realiseren van de doelen (1=draagt bij tot realiseren van doel; 0=draagt 

niet bij tot realiseren van doel) 

Doel Code 

A
k
k
e
rb

e
h
e
e
r 

A
n
d
e
re

 

te
rr

e
in

w
e
rk

e
n
 

V
is

s
ta

n
d
b
e
h
e
e
r 

O
p
h
a
le

n
 &

 

o
p
ru

im
e
n
 a

fv
a
l 

Droge graslanden A1 0 1 0 0 

Glanshavergraslanden A2 0 1 0 0 

Alluviale rivierbegeleidende bossen en arm 

Eiken-Haagbeukenbos 
AP 0 1 0 0 

Kamgraslanden C1 0 1 0 0 

Grote-vossestaart en zilverschoongraslanden C2 0 1 0 0 

Dotterbloemgraslanden D 0 1 0 0 

Natte heischrale graslanden D/Hn 0 1 0 0 

Verlandingsvegetaties G 0 1 1 0 

Elzenbroekbos H 0 1 0 0 

Eiken-Berkenbos en Eiken-Beukenbos L 0 1 0 0 

Droge heide M 0 1 0 0 

Vennen Open water 0 1 1 0 

Vochtige heide VH/DH 0 1 0 0 

Akkerkruidenvegetaties Z 1 1 0 0 

Recreatie R 0 0 0 1 

 

Voor de hoofdcategorie ‘infrastructuurbeheer’ is bijkomende informatie geregistreerd onder 

‘type infrastructuur’. Dit is nodig om een onderscheid te kunnen maken tussen ecologische, 

sociale en economische doelen. Tabel 3–3 geeft weer aan welke doelen de verschillende 

categorieën infrastructuurbeheer toegekend worden. 

Tabel 3–3 Verschillende types infrastructuurbeheer met aanduiding van de doelen waaraan deze worden 

toegekend 

Doelen 

Categorieën infrastructuurbeheer 

Andere 
Begrazings-

infrastructuur 

Ecologische 

infrastructuur 
Gebouwen 

Paden en 

verhardingen 

Recreatieve 

infrastructuur 

Ecologische doelen 

waarvoor begrazing 

wordt toegepast 

X X X X X  

Ecologische doelen –

anderen 
X  X X X  

Economisch X   X X  

Sociaal X   X X X 

 

Samenvattend kunnen we stellen dat de informatie over het type beheerwerk in POBW het 

mogelijk maakt om de koppeling te maken met de geplande werken in de beheerplannen. 

Een aandachtspunt is echter wel dat in de beheerplannen (nog) geen gebruik gemaakt wordt 

van dezelfde categorieën van beheerwerken als in POBW. 
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Aanbeveling: Stem de naamgeving van de beheerwerken in de beheerplannen en POBW op 

elkaar af. 

3.1.2.2 Schaalniveau registratie 

Het schaalniveau van een registratie bepaalt in hoeverre (de tijdsbesteding en kosten 

verbonden aan) geregistreerde beheerwerken rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan 

beheermaatregelen of beheerdoelen in een domein. Om werken te kunnen toekennen aan 

beheermaatregelen moet de registratie minstens op niveau van het domein gebeuren. De 

inzet van arbeiders en machines boven domeinniveau (regio of loods) moeten versleuteld 

worden tot op het niveau van het domein. Om beheerwerken te kunnen toekennen aan 

beheerdoelen moeten registraties gebeuren op niveau van een perceel of beheereenheid. Het 

is immers op dit schaalniveau dat doelen worden vastgelegd in het beheerplan. Werken 

geregistreerd op niveau van het domein, de loods of de regio, moeten versleuteld worden om 

ze te kunnen verdelen over de doelen. 

Tabel 3–4 geeft een overzicht van het aantal geregistreerde mandagen per hoofdcategorie 

voor werken in eigen regie voor de volledige periode (februari 2011 – juni 2013). Tabel 3–5 

geeft de registraties weer voor 2012. Het overzicht voor de volledige periode laat toe om een 

volledig beeld te krijgen van de verschillende manieren waarop mandagen werden 

geregistreerd en is dus een goede basis om de mogelijke knelpunten te identificeren. Het 

overzicht voor het kalenderjaar 2012 is minder volledig, maar vormt een betere basis om de 

geregistreerde mandagen te vergelijken tussen verschillende hoofcategorieën en/of 

domeinen. 

We maken onderscheid tussen vier schaalniveaus waarop werken werden geregistreerd: de 

beheereenheid (of het perceel), het domein, de loods en de regio. Als we de drie domeinen 

vergelijken, valt het op dat voor Liedekerkebos er nauwelijks op niveau van de 

beheereenheid is geregistreerd. Daardoor zijn de gegevens voor Liederkebos weinig of niet 

bruikbaar om een goed zicht te krijgen op kosten van beheerdoelen. In de Vallei van de Drie 

Beken is er het meest geregistreerd op niveau van de beheereenheid. Als we kijken naar de 

registraties op niveau van de regio, dan zien we het hoogste aantal mandagen voor de regio 

Groene gordel waarin Liedekerkebos gelegen is. De registraties op niveau van een regio 

gebeuren hoofdzakelijk voor de hoofdcategorie ‘overige werken’. In Tabel 3–6 geven we een 

overzicht van de geregistreerde werken voor de verschillende activiteiten onder ‘overige 

werken’. De meeste mandagen worden geregistreerd onder de activiteiten ‘andere 

activiteiten’ (vergaderingen, opleidingen, enz.), ‘ondersteuning’ en ‘onderhoud materiaal, 

voertuigen en machines’. Dit zijn vaak activiteiten die overkoepelend gebeuren voor 

verschillende domeinen in een regio. De werken die onder de andere hoofdcategorieën vallen 

worden meestal wel in een bepaald domein uitgevoerd. Toch zien we in Tabel 3–4 dat in de 

regio Groene Gordel (Liedekerkebos) ook voor deze andere hoofdcategorieën een groot 

aantal mandagen wordt geregistreerd op niveau van de regio, zeker in vergelijking met de 

andere regio’s. 

Aanbeveling: Registreer de uitgevoerde beheerwerken in POBW zo veel mogelijk op het 

niveau van het perceel of de beheereenheid. 
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Tabel 3–4 Aantal mandagen inzet arbeiders voor werken in eigen regie onderverdeeld per hoofdcategorie 

en schaalniveau voor de volledige registratieperiode 

Domein Schaalniveau 

A
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T
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De Elsakker Beheereenheid 8,6 0,0 9,9 41,0 59,5 0,0 38,2 75,3 36,1 6,0 274,6 

De Elsakker Domein 0,0 0,0 39,2 12,5 0,0 0,0 16,7 0,0 57,5 0,0 125,8 

De Elsakker Loods 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 43,2 0,0 136,8 0,0 181,0 

De Elsakker Regio 0,0 7,5 0,0 4,0 1,0 0,0 7,2 4,8 334,6 0,0 359,0 

Liedekerkebos Beheereenheid 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 

Liedekerkebos Domein 52,0 0,0 21,0 298,5 0,0 156,3 102,0 143,5 77,5 0,0 850,8 

Liedekerkebos Regio 15,0 0,0 13,5 98,0 0,0 85,0 144,8 8,0 1.184,5 0,0 1.548,8 

Vallei van de 

Drie Beken 
Beheereenheid 26,5 0,0 28,9 43,6 2,0 0,0 68,9 278,1 27,8 0,0 475,7 

Vallei van de 

Drie Beken 
Domein 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,5 18,7 48,5 0,0 147,7 

Vallei van de 

Drie Beken 
Loods 1,0 12,8 0,0 3,3 0,0 0,0 23,5 4,6 181,6 0,0 226,8 

Vallei van de 

Drie Beken 
Regio 0,0 15,0 0,0 3,8 0,0 0,0 5,3 2,0 153,3 0,0 179,4 

 

Tabel 3–5 Aantal mandagen inzet arbeiders voor werken in eigen regie onderverdeeld per hoofdcategorie 

en schaalniveau voor geregistreerde werken in 2012 

Domein Schaalniveau 
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De Elsakker Beheereenheid 1,3 0,0 6,5 4,5 27,5 0,0 22,7 22,5 16,9 102,0 

De Elsakker Domein 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 24,5 33,7 

De Elsakker Loods 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4,0 0,0 55,2 60,2 

De Elsakker Regio 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 1,8 143,9 155,1 

Liedekerkebos Beheereenheid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Liedekerkebos Domein 21,5 0,0 16,0 137,0 0,0 0,0 8,0 87,0 4,5 274,0 

Liedekerkebos Regio 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 40,0 0,0 447,5 504,5 

Vallei van de 

Drie Beken 
Beheereenheid 11,5 0,0 4,4 7,3 2,0 0,0 23,4 119,7 11,8 180,1 

Vallei van de 

Drie Beken 
Domein 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,2 18,0 21,5 59,7 

Vallei van de 
Drie Beken 

Loods 0,0 11,6 0,0 3,3 0,0 0,0 12,4 3,6 89,2 120,1 

Vallei van de 

Drie Beken 
Regio 0,0 8,5 0,0 3,8 0,0 0,0 3,0 2,0 58,1 75,4 
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Tabel 3–6 Aantal mandagen inzet arbeiders voor werken in eigen regie voor de verschillende activiteiten 

onder de hoofdcategorie ‘overige werken’ voor de volledige registratieperiode 

Domein Schaalniveau 
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De Elsakker Beheereenheid 6,6 3,5 25,4 0,5 0,0 0,0 0,0 

De Elsakker Domein 0,0 8,0 0,0 0,0 45,5 4,0 0,0 

De Elsakker Loods 0,0 22,7 0,0 104,6 9,5 0,0 0,0 

De Elsakker Regio 0,0 132,3 0,0 154,1 44,2 4,0 0,0 

Liedekerkebos Domein 0,0 1,0 36,0 7,0 33,0 0,5 0,0 

Liedekerkebos Regio 0,0 263,5 71,5 153,5 675,0 21,0 0,0 

Vallei van de Drie Beken Beheereenheid 0,2 0,0 15,8 0,0 0,0 3,3 8,5 

Vallei van de Drie Beken Domein 0,0 0,0 0,0 3,0 42,5 1,0 2,0 

Vallei van de Drie Beken Loods 0,0 53,1 9,9 87,8 9,7 21,1 0,0 

Vallei van de Drie Beken Regio 0,0 69,4 6,0 61,0 14,4 2,5 0,0 

 

3.1.2.3 Registratie bewerkte oppervlakte 

De bewerkte oppervlakte kan gebruikt worden als gemeenschappelijke noemer om de kosten 

van beheermaatregelen onderling te vergelijken.  

De bewerkte oppervlakte wordt enkel ingegeven voor werken geregistreerd op niveau van 

een perceel of beheereenheid. De registratie van de bewerkte oppervlakte is echter 

optioneel. De default-waarde is 100%. Bij een registratie van 100% is het dus onduidelijk of 

men de bewerkte oppervlakte niet heeft ingevoerd of men werkelijk de volledige oppervlakte 

bewerkt heeft. 

Voor een aantal activiteiten is de bewerkte oppervlakte geen relevante maat. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor infrastructuurwerken of het onderhoud van machines. Het is niet evident 

om voor dergelijke maatregelen een zinvolle gemeenschappelijke noemer te vinden om 

vergelijking mogelijk te maken. In dat geval is het beter om de kosten in zijn geheel te 

vergelijken. 

Aanbeveling: Maak de registratie van de bewerkte oppervlakte verplicht voor alle 

hoofdcategorieën/activiteiten waarvoor dit relevant is. 

3.1.2.4 Registratie machines 

In functie van de geregistreerde hoofdcategorie/activiteit kunnen bepaalde machines 

aangevinkt worden die werden gebruikt bij de uitvoering van de werken. Er is echter geen 

aparte tijdsregistratie voor machines. Het aantal gepresteerde mandagen door arbeiders 

voor een bepaald beheerwerk komt overeen met de maximaal mogelijke tijdsinzet van een 

machine voor dat beheerwerk. In de situatie waarin een beheerwerk van bijvoorbeeld 5 

mandagen wordt uitgevoerd door 1 persoon over 5 dagen wordt de machine maximaal 5 

dagen ingezet. Wanneer datzelfde beheerwerk wordt uitgevoerd door 5 personen gedurende 

1 dag wordt de machine dus slechts maximaal 1 dag ingezet.  

Aanbeveling: Creëer een aparte tijdsregistratie voor machines. 
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In de verdere analyses stelen we de tijdsinzet voor machines steeds gelijk aan het aantal 

geregistreerde mandagen gepresteerd door arbeiders. Indien voor een beheerwerk twee 

machines worden gebruikt dan stellen we de tijdsinzet per machine gelijk aan de helft van 

het aantal geregistreerde mandagen voor arbeiders. We gaan we er dus vanuit dat het werk 

door twee arbeiders wordt uitgevoerd en dat elke arbeider één machine bedient. Als 

alternatief kan de inzet van machines gekwantificeerd worden als de som van de bewerkte 

oppervlaktes. 

Hieronder geven we een overzicht van de inzet van machines in de drie voorbeelddomeinen 

uitgedrukt in aantal dagen (Tabel 3–7) en bewerkte oppervlakte (Tabel 3–8) voor de 

volledige registratieperiode. In Tabel 3–9 en Tabel 3–10 wordt deze informatie getoond voor 

de registraties in 2012. We zien dat vooral voor werken die onder maaibeheer vallen de inzet 

van machines werd geregistreerd. Voor Liedekerkebos lijkt de registratie van machines te 

ontbreken voor boombeheer en groenbeheer, waar nochtans heel wat mandagen inzet van 

arbeiders op werd geregistreerd. 

Aanbeveling: Maak de registratie van de inzet van machines verplicht. 

Tabel 3–7 Aantal mandagen tijdsinzet van machines voor werken in eigen regie per domein en per 

hoofdcategorie voor de volledige registratieperiode  

Domein Hoofdcategorie 
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De Elsakker Aanplantingen 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

De Elsakker Boombeheer 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 

De Elsakker Graafwerken 1,0 0,0 0,0 50,5 0,0 0,0 0,0 

De Elsakker Maaibeheer 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 

Liedekerkebos Maaibeheer 1,0 79,5 19,0 0,0 0,0 0,0 21,0 

Vallei van de Drie Beken Aanplantingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,9 

Vallei van de Drie Beken Maaibeheer 6,8 31,1 0,0 0,0 0,0 44,3 126,6 

 

Tabel 3–8 Som bewerkte oppervlakte door machines voor werken in eigen regie per domein en per 

hoofdcategorie voor de volledige registratieperiode 

Domein Hoofdcategorie 
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De Elsakker Aanplantingen 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

De Elsakker Boombeheer 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 

De Elsakker Graafwerken 0,8 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 

De Elsakker Maaibeheer 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 

Vallei van de Drie Beken Aanplantingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 

Vallei van de Drie Beken Maaibeheer 0,5 2,5 0,0 0,0 0,0 47,8 222,2 
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Tabel 3–9 Aantal mandagen tijdsinzet van machines voor werken in eigen regie per domein en per 

hoofdcategorie voor geregistreerde werken in 2012 

Domein Hoofdcategorie 
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De Elsakker Aanplantingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

De Elsakker Boombeheer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

De Elsakker Graafwerken 0,0 0,0 24,5 0,0 0,0 

De Elsakker Maaibeheer 0,0 7,5 0,0 0,0 9,8 

Liedekerkebos Maaibeheer 0,0 63,5 0,0 0,0 8,0 

Vallei van de Drie Beken Aanplantingen 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 

Vallei van de Drie Beken Maaibeheer 6,8 13,1 0,0 44,3 49,6 

 

Tabel 3–10 Som bewerkte oppervlakte door machines voor werken in eigen regie per domein en per 

hoofdcategorie voor de geregistreerde werken in 2012 

Domein Hoofdcategorie 
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De Elsakker Aanplantingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

De Elsakker Boombeheer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

De Elsakker Graafwerken 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 

De Elsakker Maaibeheer 0,0 1,0 0,0 0,0 8,5 

Vallei van de Drie Beken Aanplantingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 

Vallei van de Drie Beken Maaibeheer 0,5 0,9 0,0 47,8 56,5 

 

3.1.2.5 Contractnummer uitbestede werken 

Bij alle registraties van beheerwerken uitgevoerd door derden wordt er steeds een 

contractnummer geregistreerd in POBW of wordt ‘nvt’ (niet van toepassing) geregistreerd 

indien de werken gratis werden uitgevoerd onder de vorm van een beheerovereenkomst. Het 

contractnummer verwijst naar het bestek waarin de werken nader worden gespecifieerd. Met 

dit contractnummer kan eveneens een link gemaakt worden met de databank 

‘budgetopvolgingssysteem (BOS)’ waarin onder andere de uitgaven voor de uitvoering van 

beheerwerken door derden worden bijgehouden (zie paragraaf 3.2) of naar de offerte van de 

aannemer die de werken uitvoert en waarin de eenheidskosten van de werken worden 

aangegeven (zie paragraaf 3.3). 

In Tabel 3–11 vergelijken we voor de Vallei van de Drie Beken de bewerkte oppervlaktes 

tegen betaling met de gratis bewerkte oppervlaktes voor de volledige registratieperiode. 
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Tabel 3–11 Geregistreerde bewerkte oppervlakte (ha) voor uitbestede werken in de Vallei van de Drie 

Beken met onderscheid tussen gratis uitgevoerde werken en werken uitgevoerd tegen 

betaling 

Type uitbesteding Begrazing Maaibeheer 

Betalend 52,8 12,0 

Gratis 46,4 102,4 

 

3.1.2.6 Registratie van beheerwerken 

Op basis van bovenstaande toetsing van de gegevens die we in POBW terugvinden over de 

uitvoering van beheerwerken kunnen we stellen dat zowel de registratierichtlijnen als de 

eigenlijke registratiepraktijk beter kunnen. Wat de toetsing aan de hand van de drie 

voorbeelddomeinen echter niet aan het licht brengt, is de mate waarin beheerwerken 

überhaupt worden geregistreerd in POBW. ANB geeft aan dat niet alle uitgevoerde 

beheerwerken in POBW worden geregistreerd. Deze conclusie geldt zowel voor de werken in 

eigen regie als de werken die uitgevoerd worden door derden. De onderregistratie van de 

werken in eigen regie is volgens ANB kleiner dan de onderregistratie van de werken die 

worden uitgevoerd door derden. Voor de werken in eigen regie kan, op het niveau van een 

beheerregio, de mate van onderregistratie relatief eenvoudig bepaald worden en dus worden 

bijgeschat. Voor de werken uitgevoerd door derden heeft ANB op dit ogenblik geen goed 

zicht op de mate van onderregistratie. Sowieso geldt dat de onderregistratie van 

beheerwerken in POBW problematisch is voor detailanalyses waarbij de onderregistatie van 

de beheerwerken, en de bijhorende beheerkosten, niet uitgemiddeld of bijgeschat kan 

worden. 

Aanbeveling: Registreer alle uitgevoerde beheerwerken in POBW. 

3.2 Budgetopvolgingssysteem (BOS) 

3.2.1 Wat voor gegevens? 

In het budgetopvolgingssyteem (BOS) worden alle uitgaven door ANB geregistreerd. Elke 

registratie wordt toegewezen aan een ANB-proces en vervolgens aan een of meer provincies 

en/of de centrale diensten. Een registratie bevat ook het bedrag van de uitgave in euro en, 

met uitzondering van de zaken die worden aangekocht via ‘vereffenaar kort’, steeds een 

beschrijving van de uitgave. Aan registraties in BOS kan eveneens een ordonnancerings-, 

bestek- en factuurnummer toegevoegd worden. We geven hieronder een overzicht van de 

processen waarop veel uitgaven met betrekking tot de uitvoering van beheerwerken 

geregistreerd worden. 

 Proces OND 1.3: Beheren van overheidsopdrachten in functie van het beheer van 

eigen domeinen - Opvolgen uitvoering van aanbestedingsdossiers. Hieronder worden 

de uitgaven voor uitbestede beheerwerken geregistreerd. Bij de registratie van deze 

beheerwerken in BOS wordt in een afzonderlijk veld vermeld om welk beheerwerk 

het precies gaat. Hiervoor worden dezelfde hoofdcategorieën van beheerwerken 

gebruikt als in POBW. De registratie van de uitbestede werken bevat ook het 

ordonnanceringsnummer waarmee de link gelegd kan worden naar de registratie van 

de uitbestede werken in POBW. Onder OND 1.3 worden ook aankopen van materiaal 

(bv. plantgoed, veerasters of weidepalen) geregistreerd en de huur van machines of 

materiaal. Ook de huur van loodsen wordt (deels) onder dit proces geregistreerd. 

 Proces OND 3.1: Beheren van dienstgebouwen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de 

uitgaven met betrekking tot het onderhoud en de huur van loodsen. De uitgaven 

voor de huur van loodsen worden dus deels onder het proces OND 1.3 en deels 

onder het proces OND 3.1 geregistreerd. 
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 Proces OND 3.2: Onderhouden en beheren van machinepark. Hieronder vallen de 

uitgaven voor de aankoop en het onderhoud van machines. 

 Proces LOG 1.1: Aankopen en beheren van gebruiksgoederen. Dit omvat onder 

andere ‘Aankopen en beheren van werk- en beschermingskledij en uniformen’ 

(LOG1.1.1), ‘Aankopen en beheren personenwagens, terreinwagens, lichte 

bestelwagens’ (LOG1.1.2) en ‘Aankopen en beheren van uitrustingsgoederen’ 

(LOG1.1.3). 

 Andere, ondersteunende terreinbeheergerelateerde processen onder andere met 

betrekking tot het plannen, voorbereiden, opvolgen, monitoren, registeren, 

uitbesteden, … van beheerwerken. 

 Processen die ANB aan haar eigen organisatie weidt (en die de 

terreinbeheergerelateerde processen indirect verbruiken). 

3.2.2 Bruikbaarheid gegevens i.f.v. kostenmodel 

BOS bevat alle uitgaven van ANB. Het is echter niet eenvoudig om hieruit kosten van beheer 

af te leiden op niveau van een domein. We bespreken hieronder verschillende soorten kosten 

waarvoor BOS gegevens bevat. Daarbij maken we een onderscheid tussen de kosten met 

betrekking tot het uitvoeren van beheerwerken, kosten met betrekking tot het plannen, 

voorbereiden, opvolgen, monitoren, registreren, uitbesteden, … van beheerwerken en kosten 

verbonden aan processen die ANB aan haar interne organisatie weidt: overhead. 

Algemeen geldt dat uitgaven tot 5.000 euro in BOS geregistreerd kunnen worden onder de 

noemer ‘vereffenaar kort’. Concreet betekent dit dat het voor deze uitgaven niet of moeilijk 

te bepalen is waarvoor deze precies worden aangewend. Onder andere voor de aankoop van 

plantgoed, materiaal, kleinere machines, enz. wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van 

‘vereffenaar kort’. Deze manier van werken bij de registratie van uitgaven maakt de 

inschatting van de kosten van beheermaatregelen en doelstellingen met behulp van een 

kostenmodel er niet gemakkelijker op. 

Aanbeveling: Registreer niet meer in BOS onder een algemene noemer zoals ‘vereffenaar 

kort’, maar voorzie, tenminste voor de uitgaven verbonden met het naakt terreinbeheer, in 

een omschrijving van de uitgaven en dit minstens ten dele op basis van voorgedefinieerde 

categorieën. 

3.2.2.1 Uitgaven m.b.t. het naakt terreinbeheer 

3.2.2.1.1 Kosten voor uitbestede beheerwerken  

Kosten voor uitbestede beheerwerken kunnen gelinkt worden aan een domein via het 

contractnummer dat geregistreerd wordt in POBW. Dit contractnummer zou moeten 

overeenkomen met het ordonnanceringsnummer in BOS. In Tabel 3–12 toetsen we voor de 

drie voorbeelddomeinen de overeenkomst tussen de contractnummers in POBW en de 

ordonnanceringsnummers in BOS. Voor de Elsakker vinden we geen enkel contractnummer 

terug in BOS. Voor de Vallei van de Drie Beken vinden we de geregistreerde 

contractnummers wel terug in BOS, al zijn er waarschijnlijk tikfouten gebeurd bij het ingeven 

ervan. 
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Tabel 3–12 Overzicht van de contractnummers voor uitbestede werken in POBW met aanduiding of deze 

contractnummers teruggevonden kunnen worden in BOS 

Jaar Domein Schaalniveau Contractnr. POBW 

Contractnr. 

teruggevonden 

in BOS 

Opmerking 

2011 De Elsakker Beheereenheid 
bestelbon nr, 

ANB/TK/vvt/2011/190 
Nee 

 

2011 Vallei van de Drie Beken Regio nihil Nee 
 

2012 De Elsakker Beheereenheid 1 Nee 
 

2012 De Elsakker Beheereenheid 2 Nee 
 

2012 De Elsakker Beheereenheid 3 Nee 
 

2012 De Elsakker Beheereenheid ANB/TK/vvt/2012/62 Nee 
 

2012 Vallei van de Drie Beken Beheereenheid ANB/VB/RH/2011/5 Ja 
 

2012 Vallei van de Drie Beken Beheereenheid ANB/VB/RH/2012/01 Nee 

Wel 

'ANB/VB/RH/2012/1' 

teruggevonden 

2012 Vallei van de Drie Beken Beheereenheid nvt Nee Gratis beheerwerk 

2012 Vallei van de Drie Beken Domein ANB/VB/2011/1 Nee 

Wel 

'ANB/VB/RH/2011/1' 

teruggevonden 

2012 Vallei van de Drie Beken Domein ANB/VB/RH/2011/4 Ja 
 

2012 Vallei van de Drie Beken Regio ANB/VB/RH/2011/4 Ja 
 

2013 Vallei van de Drie Beken Beheereenheid ANB/VB/RH/2011/5 Ja 
 

 

De uitbestede werken in BOS hebben vaak betrekking op een bepaalde beheerregio of zelfs 

een hele provincie. Op basis van de beschrijving in BOS is het meestal niet te achterhalen in 

welke specifieke domeinen de werken werden uitgevoerd. In dat geval moeten dus de 

registraties in POBW van alle domeinen in de betrokken regio of provincie geanalyseerd 

worden om na te gaan over welke oppervlakte de in BOS gespecifieerde bedragen 

uitgesmeerd mogen worden. Zoals aangegeven in paragraaf 3.1.2.6 worden de uitgevoerde 

beheerwerken bovendien niet steeds geregistreerd in POBW. Een eerste alternatief voor het 

bepalen van de kosten van uitbestede werken op basis van de bedragen in BOS bestaat erin 

te werken met de eenheidskosten die de aannemer voor het beheerwerk in kwestie heeft 

gespecifieerd in zijn offerte (zie ook paragraaf 3.3). Een tweede alternatief zou erin kunnen 

bestaan dat vanuit POBW via BOS de link naar de factuur wordt gelegd. Elke factuur bevat 

doorgaans een beschrijving van de aard en de locatie van de uitgevoerde werken. Een 

ordonnancering in BOS kan echter gelinkt zijn naar meerdere facturen. Vandaag vereist het 

bepalen van de kosten van uitbestede werken met andere woorden sowieso manueel 

opzoekingswerk. 

Aanbeveling: Vraag aannemers bij het facturatie van een beheerwerk een bepaalde code te 

noteren op hun factuur. Op basis van deze code moet ANB in staat zijn om af te leiden op 

welk(e) werk(en) het gefactureerde bedrag betrekking heeft en waar deze exact werden 

uitgevoerd. Deze code kan gegeneerd (en automatisch doorgestuurd) worden bij de 

registratie in POBW van werken die door derden werden uitgevoerd. Deze manier van 

werken (waarbij er in POBW een code wordt gegenereerd) heeft meerdere voordelen. Het is 

niet alleen een stok achter de deur om de volledige registratie van werken uitgevoerd door 

derden in POBW af te dwingen, maar het maakt de controle van de facturen bovendien ook 

eenvoudiger en performanter. Dit komt dus de kwaliteit van verschillende ANB-processen ten 

goede. 

Aanbeveling: Registreer bij de controle van de facturen de (eenheids)kosten in POBW. Dit 

moet toelaten om op eenvoudige wijze, zonder hiervoor manueel offertes of facturen te 
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hoeven raadplegen, de kosten van uitbestede werken te bepalen en toe te wijzen aan 

beheereenheden. 

3.2.2.1.2 Kosten van materiaal 

Onder het proces OND 1.3 worden naast de uitgaven voor de uitvoering van beheerwerken 

door derden ook de uitgaven voor de aankoop van materiaal, zoals plantgoed of weidepalen, 

geregistreerd. Het onderscheid tussen deze uitgaven kan echter enkel gemaakt worden op 

basis van de (vrije) beschrijving bij de uitgaven die geregistreerd worden op het proces OND 

1.3. Dit heeft als gevolg dat elk record afzonderlijk gescreend moet worden om de uitgaven 

voor materiaal te detecteren. Verondersteld dat uit de vrije beschrijving steeds kan worden 

opgemaakt wanneer het de aankoop van materiaal betreft, kunnen in principe de totale 

kosten voor materiaal dus wel bepaald worden per hoofdcategorie van beheerwerken en per 

provincie. Dit vraagt echter een manuele screening van de databank. In de huidige vorm zijn 

de gegevens dan ook niet bruikbaar in functie van het bepalen van de kosten van 

beheermaatregelen en doelstellingen met behulp van een kostenmodel. 

POBW biedt de mogelijkheid om bij de registratie van de beheerwerken ook de gebruikte 

materialen te registreren. Dit laat in principe toe om de kosten van materiaal uit BOS toe te 

kennen aan bepaalde domeinen of beheereenheden. Het is echter onduidelijk in hoeverre het 

gebruik van materialen bij beheerwerken systematisch in POBW geregistreerd wordt. 

Gegevens hierover waren niet beschikbaar voor deze studie.  

Aanbeveling: Registreer de uitgaven voor de aankoop van materiaal in BOS op een 

afzonderlijk proces of gebruik in de beschrijving een vast trefwoord (bv. ‘aankoop materiaal’) 

waarop gezocht kan worden. Registreer de inzet van materiaal en plantgoed ook in POBW. 

Gebruik hiervoor in BOS en POBW dezelfde voorgedefinieerde keuzelijst met type materialen. 

3.2.2.1.3 Werkingskosten arbeiders 

Onder werkingskosten van arbeiders, zoals geregistreerd onder het proces LOG 1.1, 

beschouwt ANB de kosten van dienstwagens, kosten van kledij en uitrusting en kosten van 

loodsen. Zowel voor dienstwagens als voor kledij kunnen de totale kosten uit BOS gehaald 

worden per provincie, maar kan er niet afgeleid worden welk deel ervan betrekking heeft op 

de werking van arbeiders. Uitgaven voor loodsen kunnen enkel afgeleid worden uit de 

beschrijving van de uitgaven onder de categorie OND 3.1. 

3.2.2.1.4 Kosten machines 

Onder het proces OND 3.2 worden de uitgaven van de aankoop en het onderhoud van het 

machinepark geregistreerd. In sommige gevallen kan het type machine waarvoor de uitgave 

gebeurd is, afgeleid worden uit de beschrijving in BOS. In andere gevallen bevat de 

beschrijving enkel een code (bv. VKO 210311). Om een goed inzicht te bekomen van de 

kosten van beheerwerken is het belangrijk om de uitgaven per type machine te kennen. 

Deze uitgaven zouden dan gelinkt kunnen worden aan de registratie van het gebruik van 

deze machines in POBW. 

Aanbeveling: Registreer in BOS steeds het type machine waarvoor er uitgaven gebeuren. 

Gebruik hiervoor dezelfde voorgedefinieerde keuzelijst met type machines als in POBW.  

3.2.2.2 Uitgaven m.b.t. het plannen, voorbereiden opvolgen, monitoren, 

registeren, uitbesteden, … van beheerwerken 

Naast de uitgaven ten behoeve van het naakt terreinbeheer, waartoe we de uitgaven met 

betrekking tot het uitvoeren van beheerwerken die in paragraaf 3.2.2.1 werden besproken, 

rekenen, registreert ANB ook nog op andere terreinbeheergerelateerde processen uitgaven in 

BOS: beheren van opmaak beheerplannen (BEH3.1), plannen en voorbereiden werken 

(BEH4.2), opvolgen uitvoering van werken (BEH4.4), monitoren van beheer (BEH5.1), 

beheren van erkenningsregeling voor exploitanten en kopers van hout (PAT1.2) en 

coördinatie van de maatschappelijke promotie en exploitatie van ANB- domeinen (PAT4.1). 
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Op twee processen na zijn deze ondersteunende activiteiten allemaal differentiërend. Dit wil 

zeggen dat deze activiteiten (en dus ook de daaraan verbonden uitgaven) niet in gelijke 

mate bijdragen aan alle beheermaatregelen en doelen. Bij het vergelijken van de kosten 

voor het uitvoeren van verschillende beheermaatregelen dienen deze differentiërende 

activiteiten in principe meegenomen te worden. BOS bevat echter geen informatie op basis 

waarvan de uitgaven m.b.t. plannen, voorbereiden opvolgen, monitoren, registeren, 

uitbesteden, … van beheerwerken toegewezen kunnen worden aan beheermaatregelen en/of 

doelen. 

Aanbeveling: Bepaal de belangrijkste uitgaven aan differentiërende activiteiten en schat in 

welke mate deze uitgaven bijdragen aan de verschillende beheermaatregelen. Onderbouw 

deze inschatting waar nodig met bestaande gegevens of zet een meetcampagne op om de 

benodigde gegevens te verzamelen. 

3.2.2.3 Uitgaven m.b.t. processen die ANB aan haar interne organisatie weidt: 

overhead 

BOS bevat ook uitgaven op algemene bedrijfsprocessen zoals administratie, management, 

communicatie, logistiek, ICT, HRM en financiën. Dit zijn middelen die ANB aan haar eigen 

organisatie weidt en die de terreinbeheergerelateerde processen indirect verbruiken. Deze 

middelen worden ook wel overhead genoemd. Om de kosten van beheermaatregelen of 

doelstellingen te vergelijken wanneer deze maatregelen of doelstellingen gedeeltelijk worden 

uitgevoerd door derden is het nodig om deze overhead mee in rekening te brengen. Het is 

wel zo dat het terreinbeheer, en de hieraan gerelateerde processen, niet voor alle processen 

die tot de overhead gerekend worden een evenredig aandeel van de uitgaven toekomt. Zo 

zullen de ICT-uitgaven bijvoorbeeld minder dan proportioneel toegewezen moeten worden 

aan het terreinbeheer. BOS bevat echter geen informatie waarop de verdeling van de 

uitgaven aan algemene bedrijfsprocessen gebaseerd kan worden. 

Aanbeveling: Bepaal welke de belangrijkste uitgaven aan algemene bedrijfsprocessen zijn en 

schat in welke mate deze uitgaven bijdragen aan de generieke ANB-procescategorieën zoals 

gedefinieerd in paragraaf 4.3. Onderbouw deze inschatting waar nodig met bestaande 

gegevens of zet een meetcampagne op om de benodigde gegevens te verzamelen. 

3.2.2.4 Niet-procesgebonden uitgaven 

In BOS worden aanzienlijke uitgaven geregistreerd op projecten in plaats van ANB-processen 

(in 2013 werd voor meer dan 4,5 miljoen euro, of bijna 7% van alle uitgaven in BOS voor 

dat jaar, geboekt op 39 verschillende projecten). Uit de beschrijving van deze uitgaven in 

BOS blijkt dat deze vaak betrekking hebben op de aankoop van diensten. Deze beschrijving 

volstaat vaak niet om deze uitgaven correct toe te wijzen aan ANB-processen en dus mee te 

nemen bij het bepalen van de kosten van beheermaatregelen en doelen. 

Aanbeveling: Registreer alle uitgaven op processen of beoordeel de bijdrage van deze 

projecten aan het terreinbeheer met de betrokkenen. 

3.3 Bestekken en offertes uitbestede werken 

3.3.1 Wat voor gegevens? 

De bestekken bevatten een inventaris van de uit te voeren werken met per onderdeel een 

vermoedelijke hoeveelheid uitgedrukt in bijvoorbeeld oppervlakte, tijd of aantal stuks. In de 

offerte van de aannemer wordt per onderdeel van de inventaris een eenheidsprijs 

weergegeven. Deze eenheidsprijs (exclusief BTW) wordt gebruikt bij de facturatie van de 

werken. Als voorbeeld geven we in Tabel 3–13 een deel van de inventaris uit de offerte voor 

het bestek ANB/VB/RH/2011/5. Deze inventaris bevat zowel eenheidskosten per hectare 

(voor begrazing door runderen) als eenheidskosten per uur (voor begrazing door schapen).  
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Tabel 3–13 Deel van de inventaris uit de offerte voor het bestek ANB/VB/RH/2011/5 met eenheidskosten 

per prestatie 

Post nr. Beschrijving van de prestaties 
Vermoedelijke 

hoeveelheid (VH) 
Eenheidskost 

1 

Uitvoeren van begrazing binnen de 

begrazingspercelen gelegen in de 

Demerbroeken -voorjaarsbegrazing april 

VH in hectare 

5,71 110 

2 

Uitvoeren van begrazing binnen de 

begrazingspercelen gelegen in de 

Demerbroeken -najaarsbegrazing sept -

oktober VH in hectare 

10,67 110 

3 

Uitvoeren van begrazing binnen de 

begrazingspercelen gelegen Luienberg te 

Bekkenvoort -zomerbegrazing aug -

september VH in hectare 

3,24 95 

4 

Uitvoeren van begrazing binnen de 

begrazingspercelen gelegen in de Vallei 
van de Drie Beken -deel Asdonk -

voorjaarsbegrazing april VH in hectare 

9,78 95 

5 

Uitvoeren van begrazing binnen de 

begrazingspercelen gelegen in de Vallei 

van de Drie Beken -deel Asdonk -

najaarsbegrazing sept-okt VH in hectare 

10,6 95 

6 

Uitvoeren van begrazing binnen de 

begrazingspercelen gelegen in de Vallei 

van de Drie Beken -deel Asdonk -

winterbegrazing okt-maart VH in hectare 

38,97 115 

… 

   

12 

Uitvoeren van begrazing binnen de 

beherderingspercelen gelegen in 

Webbekoms Broek -nazomerbegrazing 

15aug- 15 september VH in uren 

100 28 

 

3.3.2 Bruikbaarheid gegevens i.f.v. kostenmodel 

De eenheidskosten uit offertes kunnen gebruikt worden om de kosten van de uitbestede 

werken te bepalen per domein. De bedragen in BOS die betaald worden aan derden voor de 

uitvoering van beheerwerken hebben vaak betrekking op werken die werden uitgevoerd in 

meerdere domeinen. Zoals blijkt uit bijvoorbeeld Tabel 3–13 kunnen de eenheidskosten voor 

dezelfde beheerwerken in eenzelfde offerte tussen domeinen verschillen. De kosten van 

uitbestede werken kunnen per domein bepaald worden door de geregistreerde bewerkte 

oppervlaktes in POBW te vermenigvuldigen met de overeenkomstige eenheidskost per 

oppervlakte-eenheid uit de offerte. Dit kan uiteraard enkel als de eenheidskost wordt 

uitgedrukt per oppervlakte-eenheid. Ook is het belangrijk dat de geregistreerde bewerkte 

oppervlakte in POBW overeenkomt met de gefactureerde oppervlakte door de aannemer. 

Voor de Vallei van de Drie Beken hebben we dit gecontroleerd voor winterbegrazing en 

vonden we in de factuur (factuur 2012/21) een oppervlakte van 7,89 ha en in POBW een 

totale bewerkte oppervlakte van 13,20 ha (beheerwerk ID 22119 en 22138). 

3.4 Beheerplannen 

3.4.1 Wat voor gegevens? 

De beheerplannen bevatten een planning (op domeinniveau) van de beheermaatregelen die 

men zal uitvoeren om de in het plan vooropgestelde beheerdoelen te realiseren. In principe 

zouden alle doelen ruimtelijk gespecifieerd moeten zijn en zou een beheerplan een 

doelenkaart moeten bevatten (of zou er uit het beheerplan een doelenkaart moeten kunnen 

afgeleid worden) waarin per beheereenheid het doel wordt weergegeven. De beheerplannen 

worden als afzonderlijke documenten bewaard. Er bestaat (voorlopig) nog geen 
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overkoepelende databank met de beheerdoelen en geplande maatregelen voor alle 

domeinen. 

3.4.2 Bruikbaarheid gegevens i.f.v. kostenmodel 

Met behulp van een beheerplan kan bepaald worden welke beheerwerken meegenomen 

moeten worden om de kosten van doelen te bepalen. Deze analyse gebeurde reeds voor de 

Vallei van de Drie Beken in paragraaf 3.1.2.1 (zie Tabel 3–1 en Tabel 3–2). Daarnaast 

kunnen we beheerwerken, die in POBW geregistreerd werden op niveau van een 

beheereenheid (of perceel), met een doelenkaart rechtsreeks koppelen aan doelen. 

In Van Calster en Westra (2013) werden voorde drie voorbeelddomeinen de verschillende 

beheerdoelen afgelijnd op basis van de beheerplannen en werd er een doelenkaart 

opgesteld. Het bleek niet altijd eenvoudig om op een eenduidige manier de doelen te 

identificeren en ruimtelijk toe te wijzen aan (een groep van) beheereenheden. In Tabel 3–14 

geven we een overzicht van het aantal geregistreerde mandagen voor de verschillende 

ecologische beheerdoelen in de Vallei van de Drie Beken. De tabel bevat enkel de 

geregistreerde werken op niveau van de beheereenheid omdat enkel deze rechtstreeks 

toegekend kunnen worden aan een beheerdoel via de doelenkaart. Vermits in dit domein 

heel wat beheereenheden twee beheerdoelen bevatten, toont de tabel ook registraties voor 

combinaties van doelen. Ten slotte toont de tabel ook het aantal geregistreerde mandagen 

voor werken op niveau van een beheereenheid die niet terug te vinden is in de doelenkaart. 

De voornaamste reden hiervoor is dat de doelenkaart werd afgeleid uit het beheerplan van 

2007 en dat er sindsdien al heel wat nieuwe percelen werden aangekocht. Een actuele 

doelenkaart kon niet gemaakt worden vermits de doelen die op nieuw aangekochte percelen 

worden nagestreefd niet systematisch worden bepaald. Het is dus belangrijk dat de 

doelenkaart regelmatig geupdate wordt wanneer er doelen gewijzigd worden of als er nieuwe 

percelen worden aangekocht. Zonder een correcte doelenkaart is het niet mogelijk om (de 

tijdsbesteding en kosten verbonden aan) de geregistreerde beheerwerken aan (de juiste, 

meest recente) doelen toe te wijzen. 

Aanbeveling: Update de doelenkaarten op regelmatige basis.  
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Tabel 3–14 Aantal geregistreerde mandagen op niveau van de beheereenheid voor de verschillende 

hoofdcategorieën per beheerdoel of combinatie van beheerdoelen voor de volledige 

registratieperiode 

Doel of combinatie 

van doelen* 

A
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A1  0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,6 0,0 0,8 

AP  15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 22,0 

C1  0,0 2,5 3,8 0,0 16,9 24,2 0,0 47,4 

C1 + D 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 14,3 0,0 26,5 

C1 + H 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 1,3 

C2  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 0,0 7,3 

C2 + C1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 2,7 

D  0,0 0,0 0,7 2,0 5,2 39,6 2,3 49,8 

D + AP 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 6,3 0,0 11,4 

D + C2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,6 

D + H 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8 0,0 20,8 

D + M 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 7,2 

D + Open water 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 1,3 

D/Hn  0,0 0,0 1,7 0,0 2,0 11,5 0,0 15,1 

D/Hn + A2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 0,0 7,3 

G  0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 15,0 6,4 33,4 

G + Open water 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 16,0 10,7 35,2 

H  0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 7,5 0,0 8,7 

H + G 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 0,7 8,6 

L  9,7 17,9 7,4 0,0 1,5 0,0 0,0 36,6 

M  1,7 7,5 2,1 0,0 9,3 20,6 0,0 41,2 

Z  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,2 1,2 

Z + A1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 4,8 

Totaal doel gekend 26,5 27,9 42,4 2,0 47,2 217,7 27,4 391,2 

Doel ongekend 0,0 1,0 1,2 0,0 21,7 60,3 0,3 84,5 

* A1 Droge graslanden; A2 Glanshavergraslanden; AP Alluviale rivierbegeleidende bossen en arm Eiken-

Haagbeukenbos; C1 Kamgraslanden; C2 Grote-vossestaart en zilverschoongraslanden; D 

Dotterbloemgraslanden; D/Hn Natte heischrale graslanden; G Verlandingsvegetaties; H Elzenbroekbos; L 

Eiken-Berkenbos en Eiken-Beukenbos; M Droge heide; Open water Vennen; VH/DH Vochtige heide; Z 

Akkerkruidenvegetaties 

In Tabel 3–15 (volledige registratieperiode) en Tabel 3–16 (geregistreerde werken in 2012) 

wordt per beheerdoel een overzicht gegeven van de geregistreerde beheerwerken die 

bijdragen tot het realiseren van de doelstelling op basis van de geplande beheermaatregelen 

zoals samengevat in Tabel 3–1, Tabel 3–2 en Tabel 3–3. In deze tabellen worden de werken 

die niet bijdragen tot een beheerdoel niet meegerekend en worden de geregistreerde 

mandagen voor beheereenheden met twee doelen opgesplitst. De opsplitsing gebeurt als 

volgt: (1) indien het beheerwerk kan bijdragen tot het realiseren van beide doelen in de 

beheereenheid, dan wordt de geregistreerde tijd voor dit beheerwerk verdeeld over beide 
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doelen a rato van de oppervlakte per doel; (2) indien het beheerwerk slechts tot één doel 

bijdraagt, dan wordt de geregistreerde tijd voor dit beheerwerk volledig aan dit doel 

toegekend.    

In de tabel worden ook de geregistreerde mandagen voor het doel ‘recreatie’ weergegeven. 

Het doel recreatie wordt ruimtelijk niet toegewezen aan een specifieke beheereenheid, maar 

geldt voor het volledige domein en overlapt met de ecologische doelen. Het is mogelijk om 

de geregistreerde mandagen voor recreatie in POBW te onderscheiden via de specificatie van 

het type beheerwerk: mandagen geregistreerd onder ‘recreatieve infrastructuur’ en ‘overige 

werken – Ophalen & opruimen afval’ worden exclusief toegewezen aan het doel recreatie. 

Het economische doel houtverkoop is overlappend met de ecologische bosdoelstellingen. 

Geregistreerde werken voor deze doelstellingen kunnen we niet uit elkaar halen. De 

activiteiten onder boombeheer dragen immers zowel bij tot de ecologische als de 

economische doelen. Daarom wordt in de tabel houtverkoop niet apart als doelstelling 

vermeld. Ten slotte vat de tabel de oppervlakte per doelstelling en het aantal mandagen per 

hectare samen voor elke doelstelling. De oppervlakte van een beheermaatregel of 

doelstelling kan dus gebruikt worden om de kosten van die beheermaatregel of doelstelling 

terug te voeren tot een referentie-eenheid (bv. euro per hectare). Zo kunnen de kosten van 

beheermaatregelen en doelstellingen bijvoorbeeld vergeleken worden binnen en tussen 

domeinen. 

Tabel 3–15 Overzicht per doelstelling in de Vallei van de Drie Beken van het aantal mandagen 

gepresteerd door arbeiders voor werken in eigen regie die rechtstreeks gelinkt kunnen 

worden aan een doelstelling (voor de volledige registratieperiode) 

Doel* 
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A1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 5,4 0,0 5,5 29,3 0,19 

A2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 2,2 1,2 1,84 

AP 15,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 6,0 21,5 20,2 1,06 

C1 0,0 0,0 3,8 0,0 24,2 34,6 0,0 62,6 63,6 0,99 

C2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 0,0 9,6 6,7 1,44 

D 0,0 0,0 5,2 2,0 9,6 80,7 1,0 98,5 43,7 2,26 

D/Hn 0,0 0,0 1,7 0,0 2,0 16,6 0,0 20,3 10,5 1,94 

G 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 38,8 16,2 74,6 51,3 1,45 

H 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 78,1 0,02 

L 9,7 17,9 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 35,1 43,7 0,80 

M 0,0 7,5 2,1 0,0 4,3 21,3 0,0 35,2 22,2 1,58 

Open water 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,7 1,5 3,2 0,48 

R 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 5,5 11,0 374,8 0,03 

Z 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 1,2 0,16 

TOTAAL 24,7 25,4 42,4 2,0 45,7 209,3 29,6 379,1 

* A1 Droge graslanden; A2 Glanshavergraslanden; AP Alluviale rivierbegeleidende bossen en arm Eiken-

Haagbeukenbos; C1 Kamgraslanden; C2 Grote-vossestaart en zilverschoongraslanden; D 

Dotterbloemgraslanden; D/Hn Natte heischrale graslanden; G Verlandingsvegetaties; H Elzenbroekbos; L 

Eiken-Berkenbos en Eiken-Beukenbos; M Droge heide; Open water Vennen; R recreatie; VH/DH Vochtige 

heide; Z Akkerkruidenvegetaties 
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Tabel 3–16 Overzicht per doelstelling in de Vallei van de Drie Beken van het aantal mandagen 

gepresteerd door arbeiders voor werken in eigen regie die rechtstreeks gelinkt kunnen 

worden aan een doelstelling (voor 2012) 

Doel* 
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A1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 5,4 29,3 0,18 

A2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,2 0,87 

AP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,2 0,00 

C1 0,0 0,0 0,5 0,0 9,0 13,5 0,0 23,0 63,6 0,36 

C2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 0,0 5,7 6,7 0,85 

D 0,0 0,0 0,5 2,0 2,4 36,5 1,0 42,4 43,7 0,97 

D/Hn 0,0 0,0 1,7 0,0 2,0 7,3 0,0 11,0 10,5 1,05 

G 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4 7,8 25,2 51,3 0,49 

H 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,1 0,00 

L 9,7 1,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 43,7 0,09 

M 0,0 1,5 2,1 0,0 3,4 7,7 0,0 14,6 22,2 0,66 

Open water 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 3,2 0,21 

R 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 10,0 379,0 0,03 

Z 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,00 

TOTAAL 9,7 2,9 7,3 2,0 21,8 94,5 14,5 152,7 

* A1 Droge graslanden; A2 Glanshavergraslanden; AP Alluviale rivierbegeleidende bossen en arm Eiken-

Haagbeukenbos; C1 Kamgraslanden; C2 Grote-vossestaart en zilverschoongraslanden; D 

Dotterbloemgraslanden; D/Hn Natte heischrale graslanden; G Verlandingsvegetaties; H Elzenbroekbos; L 

Eiken-Berkenbos en Eiken-Beukenbos; M Droge heide; Open water Vennen; R recreatie; VH/DH Vochtige 

heide; Z Akkerkruidenvegetaties 

 

Aanbeveling: Maak gebruik van een databanksysteem waarmee beheerwerken (en de 

registratie van de inzet van tijd en andere middelen op deze beheerwerken) rechtstreeks aan 

beheerdoelen gekoppeld kan worden.  

3.5 Inventaris loodsen 

3.5.1 Wat voor gegevens? 

De databank ‘Arbeidsmiddelen’ bevat een inventaris van al het materiaal per loods, variërend 

van een Engelse sleutel tot een tractor. 

3.5.2 Bruikbaarheid gegevens i.f.v. kostenmodel 

De databank bevat geen gegevens over de aankoopprijs van het materiaal en is daarom 

weinig bruikbaar in functie van het bepalen van de kosten van beheermaatregelen en 

doelstellingen met behulp van een kostenmodel. 

3.6 IVANHO 

3.6.1 Wat voor gegevens? 

De IVANHO–databank van ANB centraliseert de gegevens over de houtverkoop in de domein- 

en andere openbare bossen. Hieruit kunnen onder meer de jaarlijkse volumes verkocht hout 
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afgeleid worden. De meest recente versie van de IVANBO-databank bevat ook de 

mogelijkheid om de verkoopprijzen te registreren. 

3.6.2 Bruikbaarheid gegevens i.f.v. kostenmodel 

Op basis van de gegevens uit de IVANHO-databank kunnen per domein de opbrengsten uit 

houtverkoop bepaald worden. Deze informatie kan geïntegreerd worden in een kostenmodel.  

3.7 ANB-tijdsbestedingsgegevens arbeiders en niet-arbeiders 

3.7.1 Wat voor gegevens 

In het kader van de PLOEGplanningsgesprekken voor het jaar 2010 hebben alle werknemers 

van ANB voor het jaar 2009 een inschatting gemaakt van hun tijdsbesteding aan de 

verschillende ANB-processen. Op niveau van individuele medewerkers is dus gekend hoeveel 

tijd ze in 2009 naar schatting spendeerden aan de verschillende ANB-processen. Voor elke 

medewerker is ook gekend wat zijn/haar standplaats is, voor welke entiteit hij/zij werkt en 

welk personeelsstatuut hij/zij heeft. 

Naast de tijdsbestedingsgegevens voor 2009 beschikt ANB ook nog over een recente 

werklastmeting. In het kader van deze ‘meting’ werd door de leidinggevenden een 

inschatting gemaakt van de tijd die de ANB-medewerkers spenderen aan activiteiten. Deze 

activiteiten zijn een clustering van ANB-processen. Bruikbaarheid gegevens i.f.v. 

kostenmodel 

De tijdsbestedingsgegevens voor 2009 geven een indicatie van de feitelijke tijdsbesteding 

aan processen in 2009. De tijdsbestedingsgegevens zijn niet het resultaat van een algemene 

meetcampagne waarbij gebruik gemaakt werd van een tijdsregistratiesysteem, maar van 

een eenmalige ex-post schatting door alle medewerkers naar aanleiding van hun 

PLOEGplanningsgesprek. Een bijkomend element dat de kwaliteit van de inschatting van de 

tijdsbesteding aan processen heeft beïnvloed, is de afwijkende interpretatie van de ANB-

processen door de medewerkers. Zo werd ‘hameren’ door sommige boswachters onder het 

proces ‘beheren houtverkoop’ geplaatst terwijl anderen dit bij het proces ‘plannen en 

voorbereiden van werken’ plaatsten. Omwille van deze redenen moet er voorzichtig 

omgesprongen worden met de tijdsbestedingsgegevens voor 2009. Hoewel het gebruik van 

‘oude’ en niet erg accurate tijdsbestedingsdata voor het bepalen en vergelijken van de 

kosten van beheermaatregelen en doelstellingen zijn beperkingen heeft, mag het belang van 

deze gegevens toch niet onderschat worden. De tijdsbestedingsgegevens voor 2009, samen 

met gegevens over de uitgaven voor diezelfde processen, laten wel toe om een idee te 

vormen van de grootteorde of het belang van de verschillende ondersteunende 

terreinbeheergerelateerde activiteiten en overhead. 

De tijdsregistratie is gebeurd op de proceslijst die toen werd gebruikt. Deze proceslijst 

vertoont belangrijke gelijkenissen met de huidige lijst met ANB-processen, maar desondanks 

zijn er redelijk wat punten waarop de toenmalige proceslijst afwijkt van de huidige lijst. 

Omdat we naast een procescode en een procesnaam niet beschikken over een meer 

uitgebreide beschrijving van de feitelijke procesinhoud is het vaak niet eenvoudig, en soms 

onmogelijk, om de toenmalige processen te linken aan de huidige ANB-processen. 

Er werd 26,5 VTE of meer dan 3,5% van de tijdsbesteding in 2009 geregistreerd op 

projecten in plaats van ANB-processen. De naamgeving van deze projecten volstaat vaak 

niet om de aan deze projecten verbonden tijdsbesteding toe te wijzen aan processen. 

De beschikbare inschatting van de tijdsbesteding van ANB-medewerkers aan activiteiten op 

basis van een recente werklastmeting wordt niet gebruikt voor de ontwikkeling van 

kostenmodellen voor het terreinbeheer. In afwezigheid van een tijdsregistratiesysteem voor 

niet-arbeiders kan een werklastmeting een alternatief zijn om de tijdsbesteding op bepaalde 

terreinbeheergerelateerde processen (benaderend) te gaan bepalen. De clustering van ANB-
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processen in de huidige werklastmeting is een werkpunt. Door deze clustering gaat er 

immers informatie verloren waardoor de tijdsbestedingsinformatie minder bruikbaar wordt 

voor de kostenevaluatie van het terreinbeheer. Ook dienen er betere afspraken gemaakt te 

worden, onder andere over wat er precies met een bepaalde activiteit of proces bedoeld 

wordt, zodat de toewijzing van tijdsbesteding door alle betrokken op dezelfde manier 

gebeurt. 

Aanbeveling: Voer een algemeen tijdschrijfsysteem in. Als dit niet haalbaar is, stuur dan het 

huidige werklastmetingssysteem bij. Upgrade het werklastmetingssysteem (eventueel 

periodiek, bv. om de 4 jaar) zodat de inschatting van de tijdsbesteding aan processen niet 

alleen juistere, maar ook meer gedetailleerde gegevens oplevert, en dit op maat van de 

behoeften van de kostenevaluatie van het beheer. Dit wil zeggen dat er tijd toegekend wordt 

aan alle voor het terreinbeheer relevante processen, zonder clustering.  
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4 Analyse van de beschikbare kosteninformatie: 

ontwikkelen en toepassen van kostenmodellen 

In dit hoofdstuk wordt de beschikbare kosteninformatie verder getoetst. We doen dit door 

kostenmodellen te ontwikkelen voor de verschillende functionaliteiten waarin ANB 

geïnteresseerd is. De bedoeling hiervan is om de beschikbare gegevens verder te analyseren 

door deze in de kostenmodellen te stoppen. Op deze manier verkrijgen we een beter inzicht 

in de mogelijkheden en beperkingen van de beschikbare gegevens. 

Zoals gesteld, is de ontwikkeling van de kostenmodellen geen doel op zich, maar een middel 

om de beschikbare gegevens, en de manier waarop deze worden verzameld en bijgehouden, 

verder te analyseren. De kostenmodellen die in dit hoofdstuk worden gebruikt, hebben 

verschillende functionaliteiten: (1) ex post bepalen van de kosten voor het uitvoeren van een 

(set van) beheermaatregel(en) in eigen beheer en door derden (functionaliteiten a. en b.), 

(2) ex post vergelijken van de kosten voor het uitvoeren van een (set van (alternatieve)) 

beheermaatregel(en) in eigen beheer (functionaliteit e.), (3) ex post (of tussentijds) bepalen 

van de kosten voor het bereiken van een doelstelling (functionaliteit c.) en (4) ex post 

vergelijken van de kosten voor het uitvoeren van een (set van (alternatieve)) 

beheermaatregel(en) in eigen beheer versus door derden (functionaliteit f.). 

De scope van de kostenmodellen is echter beperkt in die zin dat hun focus ligt op de kosten 

van het naakt terreinbeheer en (een deel van) de overhead van het naakt terreinbeheer en 

dus niet op de totale kosten van het terreinbeheer. De kostenposten die beschouwd worden 

in het kostenmodel voor het bepalen en vergelijken van de kosten van het naakt 

terreinbeheer van beheermaatregelen enerzijds en beheerdoelen anderzijds, worden 

weergegeven in Tabel 4–1. 

Tabel 4–1 Kostenposten beschouwd in de kostenmodellen voor het bepalen en vergelijken van de kosten 

van het naakt terreinbeheer van beheermaatregelen en beheerdoelen 

Uitvoering van 
beheermaatregelen 

Kostenposten Procescategorie 

In eigen regie Loon arbeiders voor de uitvoering 
van beheerwerken 

Naakt terreinbeheer 

Machinekosten Overhead van het naakt 
terreinbeheer 

Kosten van loodsen en de 
dienstvoertuigen, kledij en 
uitrusting van arbeiders 

Overhead van het naakt 
terreinbeheer 

Kosten van materiaal Overhead van het naakt 
terreinbeheer 

Door derden Kosten van uitbestede werken Naakt terreinbeheer en overhead 
van het naakt terreinbeheer 

 

Voor een beheerder volstaat de focus op de kosten van het naakt terreinbeheer niet altijd om 

zijn keuzes te onderbouwen. In functie van bijvoorbeeld de opmaak van budgetten kan een 

beheerder geïnteresseerd zijn in de totale beheerkost van doelen, en dus ook 

beheermaatregelen. De beoordeling of ANB een beheermaatregel beter zelf uitvoert of laat 

uitvoeren door derden vergt nog een andere scope. Kortom, niet alle vragen kunnen met een 

kostenmodel voor het bepalen en vergelijken van de kosten van het naakt terreinbeheer van 

beheermaatregelen en beheerdoelen beantwoord worden. Daarnaast beschikt ANB 

momenteel ook niet over tijdsbestedingsgegevens van niet-arbeiders en andere 

kosteninformatie om de kosten van ondersteunende terreinbeheergerelateerde activiteiten 

en overhead correct te bepalen en toe te wijzen aan beheermaatregelen en -doelen. Om dit 
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gebrek te ondervangen, worden een aantal multiplicatoren afgeleid waarmee de kosten van 

de ondersteunende terreinbeheergerelateerde activiteiten en overhead bijgeschat kunnen 

worden. Ook deze oefening laat toe om de toepassingsmogelijkheden en beperkingen van de 

beschikbare gegevens beter te leren kennen. 

In dit hoofdstuk presenteren we eerste een kostenmodel voor het bepalen en vergelijken van 

de kosten van beheermaatregelen (paragraaf 4.1) en daarna een kostenmodel voor het 

bepalen en vergelijken van de kosten van beheerdoelen (paragraaf 4.2). In paragraaf 4.3 

worden vervolgens multiplicatoren afgeleid voor het bijschatten van de kosten van 

ondersteunende terreinbeheergerelateerde activiteiten en overhead. De multiplicatoren voor 

het vergelijken van de kosten van werken in eigen regie en werken door derden worden in 

paragraaf 4.4 onmiddellijk toegepast. Net als in hoofdstuk 3 wordt er gewerkt met de 

beschikbare gegevens voor de drie voorbeelddomeinen: Liedekerkebos, de Vallei van de Drie 

Beken en de Elsakker 

4.1 Bepalen en vergelijken van de kosten van het naakt 

terreinbeheer van beheermaatregelen 

Figuur 4–1 biedt een schematische voorstelling van een kostenmodel voor het bepalen en 

vergelijken van de kosten van beheermaatregelen op basis van de beschikbare ANB-data. In 

deze paragraaf wordt de beschikbare ANB-data getoetst door deze in het onderstaande 

kostenmodel te stoppen. De procedure die hierbij wordt gevolgd, staat hieronder beschreven 

en wordt voor de drie voorbeelddomeinen in het Excel-document 

‘Kostenmodel_naaktTerreinbeheer.xlsm’ geïllustreerd met de gegevens voor 2012.  

 

Figuur 4–1 Schematische voorstelling van een kostenmodel voor het bepalen en vergelijken van de 

kosten van het naakt terreinbeheer van beheermaatregelen op basis van de beschikbare 

ANB-data 
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 Specifieke activiteiten: dit zijn de activiteiten die we gericht inzetten om een bepaald 

beheerdoel te realiseren, m.a.w. de eigenlijke beheermaatregelen. 

 Generieke activiteiten: dit zijn de activiteiten die bijdrage tot verschillende 

beheerdoelen, zoals het onderhoud van machines, de aanleg of het onderhoud van 

paden en verhardingen. 

 Andere activiteiten: hieronder vallen voornamelijk allerlei activiteiten die 

geregistreerd worden onder ‘andere activiteiten’ zoals vergaderingen en opleidingen. 

Ook weerverlet en ziekte vallen hieronder. 

4.1.1 Loonkosten arbeiders 

We beschrijven hieronder de stappen om de loonkosten van arbeiders verbonden met 

beheermaatregelen te bepalen. Deze stappen worden geïllustreerd in het Excel-werkblad 

‘Kosten_activiteiten_arbeiders’. 

STAP 1: Basisgegevens uit POBW halen 

De in POBW geregistreerde mandagen worden per schaalniveau gesommeerd over de 

verschillende beheerwerken, gespecifieerd door de combinatie hoofdcategorie & activiteit. De 

hoofdcategorie ‘infrastructuurbeheer’ en de combinatie hoofdcategorie & activiteit ‘overige 

werken & ondersteuning’ worden elk nog verder gespecifieerd. Aan de hand van de matrix 

met enerzijds de beheerwerken en anderzijds het schaalniveau waarop de beheerwerken 

worden geregistreerd, wordt nog een derde dimensie toegevoegd. In functie van zowel de 

beheerwerken als het schaalniveau waarop deze werken worden geregistreerd, 

onderscheiden we drie types activiteiten: specifieke activiteiten, generieke activiteiten en 

andere activiteiten. 

Het kostenmodel behandelt deze activiteiten op verschillende manieren. De tijdsbesteding 

aan specifieke activiteiten vormt de basis om de kosten van beheermaatregelen te 

berekenen. De tijdsbesteding aan generieke activiteiten wordt gesommeerd op domeinniveau 

en vervolgens verdeeld over de specifieke activiteiten. De tijd gespendeerd aan andere 

activiteiten wordt verrekend in de kost van een eenheid arbeid. 

Monitoringsactiviteiten worden niet meegerekend. 

STAP 2: Versleutelen van tijdsinzet op niveau loods en regio naar niveau domein 

De geregistreerde mandagen op niveau van de loods en de regio moeten versleuteld worden 

naar het domeinniveau. In de regio Groene gordel (domein Liedekerkebos) en de regio 

Hageland (domein Vallei van de Drie Beken) is er telkens een loods die alle domeinen in de 

regio bedient. In de regio Turnhoutse Kempen (domein Elsakker) zijn er meerdere loodsen 

en kan een bepaald domein door meerdere loodsen bedient worden. 

We bespreken eerst de meest eenvoudige situatie waarbij alle domeinen in de regio bedient 

worden door dezelfde loods . De versleuteling kan op verschillende manieren, op basis van 

verschillende verdeelsleutels, gebeuren. 

 Verdeelsleutel op basis van de oppervlakte. Voorbeeld: een domein van 100 ha is 

gelegen in een regio met in totaal 1.000 ha aan domeinen en krijgt dus 10% van de 

geregistreerde mandagen op niveau van de loods en regio toegewezen. Dit is de 

meest eenvoudig werkwijze, maar kan een vertekend beeld geven omdat niet alle 

(delen van) domeinen even intensief beheerd worden. 

 Verdeelsleutel op basis van tijdsinzet. Voorbeeld: er worden 100 mandagen 

geregistreerd op domein X. Dit domein is gelegen in een regio waar in totaal 1.000 

mandagen worden geregistreerd op niveau van het domein of specifieker en 50 

mandagen op niveau van de loods of regio. In dit voorbeeld wordt 10% van de 50 

mandagen die geregistreerd werden op niveau van de loods of regio (of 5 mandagen) 

toegekend aan domein X.  
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 Verdeelsleutel op basis van de oppervlakte van de beheervormen. Voor de specifieke 

activiteiten kan er een versleuteling op maat bepaald worden en verkrijgen we een 

verdeelsleutel per beheervorm. Voorbeeld: in domein X wordt op een oppervlakte 

van 20 ha aan begrazingbeheer gedaan terwijl in de regio 400 ha wordt begraasd. 

Als er op niveau van de loods of regio 10 mandagen geregistreerd worden voor 

begrazingsbeheer (bv. transporteren van vee) dan zal er 5% daarvan (of een halve 

dag) toegekend worden aan domein X. Om een nog accuratere inschatting te maken, 

zou er daarnaast ook nog rekening gehouden kunnen worden met de frequentie van 

begrazing. 

In het rekenvoorbeeld in Excel wordt de versleuteling op basis van de oppervlakte van de 

domeinen en op basis van de geregistreerde mandagen berekend. Voor de Vallei van de Drie 

Beken leiden beide werkwijzen tot bijna een identiek resultaat. Voor Liedekerkebos 

verkrijgen we een hoger percentage voor de verdeelsleutel op basis van oppervlakte van de 

domeinen dan deze op basis van het aantal geregistreerde mandagen. Hieruit kan worden 

afgeleid dat Liedekerkebos dus gemiddeld minder intensief beheerd wordt dan de andere 

domeinen in de regio, tenminste als de registratie van de werken in POBW er niet danig lager 

ligt dan in de andere domeinen. Anderzijds kan het ook zijn dat in Liedekerkebos minder 

werken werden geregistreerd dan in de andere domeinen in de regio. 

Er waren onvoldoende gegevens beschikbaar om het derde type versleuteling, op basis van 

de oppervlakte van de beheervormen, te berekenen. Hiervoor zijn immers gegevens nodig 

uit de beheerplannen van alle domeinen binnen een bepaalde regio. Een databank met alle 

beheervormen over de verschillende domeinen (zoals bv. CMSi) zou dergelijke berekeningen 

sterk vereenvoudigen. In het rekenvoorbeeld wordt verder gewerkt met de versleuteling op 

basis van de oppervlakte van de domeinen.  

Voor de registraties op niveau van de loods Elsakker moet er een andere rekenwijze gevolgd 

worden. Er zijn immers verschillende loodsen in de regio en de loods Elsakker ‘bedient’ 

slechts een deel van de domeinen in de regio. In de regio Turnhoutse Kempen is er aan elke 

loods een ANB-ploeg gekoppeld. We moeten dus onderscheid maken tussen de ‘loods 

Elsakker – locatie’ en de ‘loods Elsakker – ploeg’. Het is de tijdsinzet op de ‘loods Elsakker –

locatie’ die we wensen te verdelen over de verschillende domeinen. Dit kunnen we doen op 

basis van de gegevens over de inzet van de ‘loods Elsakker – ploeg’ over de verschillende 

domeinen. Deze verdeling kan gebeuren a rato van de oppervlakte (verhouding van de 

oppervlakte van het domein tot de totale oppervlakte van de ‘bediende’ domeinen) of a rato 

van de tijdsinzet (verhouding van de tijdsinzet ‘loods Elsakker – ploeg’ in de Elsakker tot de 

totale tijdsinzet in de ‘bediende’ domeinen). Op die manier kunnen verdeelsleutels voor elke 

loods in de regio worden opgesteld. Het domein Elsakker wordt enkel bediend door de ‘loods 

Elsakker-ploeg’ en niet door de ploegen van de andere loodsen. In het rekenvoorbeeld 

hebben we dus enkel de verdeelsleutel voor loods Elsakker nodig. 

In Tabel 4–2 wordt een overzicht gegeven van alle domeinen die bediend worden door de 

‘loods Elsakker – ploeg’, met de oppervlaktes en het aantal registraties (ongeacht het aantal 

mandagen per registratie) per domein. Om de verdeelsleutel op basis van de oppervlakte te 

berekenen, nemen we enkel de domeinen met minstens 10 registraties mee. Voor de 

verdeelsleutel op basis van de tijdsinzet gebruiken we als proxy het aantal registraties. Een 

preciezere verdeelsleutel wordt bekomen als we ook het aantal mandagen per registratie in 

rekening brengen. Deze gegevens waren echter niet beschikbaar.  

In het rekenvoorbeeld wordt verder gewerkt met de versleuteling op basis van de 

oppervlakte. 



 

www.inbo.be INBO.R.2014.6467243 47 

Tabel 4–2 Overzicht van de domeinen die bediend worden door de ‘Loods Elsakker – ploeg’ op basis van 

de gegevens uit POBW (februari 2011 – juni 2013) 

Domein Domein Opp. (ha) Aantal Registraties 

Wortel Kolonie 401 266 

De Elsakker 155 243 

Bolkse Beek 21 54 

Loods Elsakker 0 48 

Moer 45 44 

Put Den Aerd 29 41 

Vallei van het Merkske 10 41 

Graafsbos 140 31 

Vallei van de Mark - Grote 

Markmeander 
5 17 

Vallei van de Mark - Drie 

Gezusters 
1 11 

Merksplas Kolonie 274 10 

Eksterheide 163 5 

Turnhouts Vennengebied 8 2 

De Pomp-Poelberg 31 2 

Gewestbos Ravels 832 2 

Flaesheide 42 2 

Litse Heide 11 1 

Luysterborg 26 1 

Vallei van de Mark 3 1 

Loods Hoge Rielen 0 1 

Totaal (voor oppervlakte 

enkel de domeinen met 

minstens 10 registraties) 

1.081 823 

Verhouding 

Elsakker/totaal 
0,14 0,30 

 

Stap 3: Bewerkte oppervlakte uit POBW halen voor de specifieke activiteiten 

De bewerkte oppervlakte kan als gemeenschappelijke noemer gebruikt worden om de kosten 

van beheermaatregelen onderling te vergelijken. In het rekenvoorbeeld in Excel is de 

bewerkte oppervlakte enkel weergegeven voor De Elsakker en De Vallei van de Drie Beken. 

In Liedekerkebos is er enkel geregistreerd op domeinniveau en is steeds de volledige 

oppervlakte van het domein ingevuld als bewerkte oppervlakte. Deze gegevens zijn dus niet 

bruikbaar.  

Zoals eerder gesteld, is niet voor alle activiteiten de bewerkte oppervlakte een zinvolle 

maatstaf. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de activiteiten onder infrastructuurbeheer. 

Stap 4: Berekenen van de eenheidskost per mandag arbeider 

Deze eenheidskost geeft aan hoeveel een mandag inzet van een arbeider voor een generieke 

of specifieke activiteit gemiddeld kost. Deze eenheidskost komt overeen met de verhouding 

tussen (1) de totale loonkost voor arbeiders binnen ANB en (2) het totaal aantal 

geregistreerde mandagen voor generieke en specifieke activiteiten. De tijd gespendeerd aan 
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andere activiteiten (vergaderingen, opleidingen, ziekte, enz.) worden dus impliciet mee 

verrekend in de eenheidskost.  

In het rekenvoorbeeld in Excel werken we met de totale VTE-inzet van arbeiders voor 

beheerwerken in eigen regie en de bijhorende personeelskost. Deze gegevens werden 

afgeleid voor het bijschatten van de kosten van ondersteunende terreinbeheergerelateerde 

activiteiten (zie paragraaf 4.3). Van de totale VTE-inzet wordt vervolgens de VTE-inzet voor 

andere activiteiten afgetrokken. In het rekenvoorbeeld veronderstellen we dat de andere 

activiteiten 20% van de totale VTE-inzet uitmaakt. Als we ten slotte de totale VTE-inzet voor 

specifieke en generieke activiteiten omzetten naar mandagen (we veronderstellen 200 

mandagen per VTE) en vervolgens delen door de totale personeelskost komen we tot een 

eenheidskost van 257,87 euro per mandag. 

Eenheidskosten veranderen in de tijd. Ze kunnen per jaar berekend worden of als een 

gemiddelde over verschillende jaren. 

Stap 5: Berekenen van de kosten van de tijdsinzet van arbeiders voor 

beheermaatregelen 

De kosten van de tijdsbesteding van arbeiders aan generieke en specifieke activiteiten 

worden berekend door het aantal mandagen die aan een activiteit worden gespendeerd te 

vermenigvuldigen met de kost van een eenheid arbeid. De kosten van de generieke 

activiteiten kunnen verdeeld worden over de specifieke activiteiten via een verdeelsleutel op 

basis van het aantal mandagen per specifieke activiteit. Voorbeeld: er worden in een domein 

100 mandagen geregistreerd op specifieke activiteiten, waaronder 20 mandagen op het 

beheerwerk maaien & afvoeren. Wanneer in ditzelfde domein in totaal ook nog eens 50 

mandagen worden geregistreerd voor alle generieke activiteiten, kan 20% hiervan (zijnde 10 

mandagen of een kost van 2.579 euro) toegekend worden aan de specifieke beheeractiviteit 

maaien & afvoeren. De kosten van de beheermaatregel maaien & afvoeren omvat dus zowel 

de loonkosten gerelateerd aan het maaien zelf (specifieke activiteit) als een deel van de 

loonkosten gerelateerd aan onderhoud van machines, onderhoud en aanleg van wegen, enz… 

(generieke activiteiten). 

4.1.2 Kosten machines 

We overlopen de verschillende stappen (zoals geïllustreerd in het Excel-werkblad 

‘Kosten_activiteiten_machines’). 

Stap 1 Geregistreerde tijdsinzet per machine uit POBW halen 

In een eerste stap wordt voor alle beheerwerken waaraan in POBW het gebruik van een 

machine werd gekoppeld, per domein en per schaalniveau het aantal machinedagen per type 

machine bepaald. Het aantal machinedagen wordt niet apart geregistreerd. Daarom stellen 

we het aantal machinedagen gelijk aan het aantal geregistreerde mandagen. Dit komt neer 

op een maximale inschatting zoals reeds besproken in paragraaf 3.1.2.4.  

Stap 2 Bewerkte oppervlakte per machine uit POBW halen 

Wanneer voor de beheerwerken waarvoor een machine werd ingezet de bewerkte 

oppervlakte uit POBW wordt gehaald, kan de tijdsinzet (aantal machinedagen) per bewerkte 

oppervlakte berekend worden voor elk type machine. Deze stap is niet noodzakelijk voor het 

berekenen van de kosten van de inzet van machines, maar laat wel toe om de tijdsinzet per 

bewerkte hectare te vergelijken tussen verschillende machines (bv. bosmaaier en maai-

opraapcombinatie) voor eenzelfde activiteit (bv. maaien & afvoeren). Het rekenvoorbeeld 

voor de Vallei van de Drie Beken geeft aan dat maaien & afvoeren via een maai-

opraapcombinatie ongeveer 10 maal sneller wordt uitgevoerd dan met een bosmaaier.  

Stap 3 Bepalen van de eenheidskost per type machine 
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Er zijn twee mogelijkheden om kosten van machines te bepalen. 

 Een top-down benadering waarbij de totale kosten van machines op 

organisatieniveau of per provincie verdeeld worden over de domeinen a rato van de 

tijdsinzet van machines voor werken in eigen beheer. Het probleem hierbij is dat in 

BOS de kosten van onderhoud en aankoop van machine niet per type machine wordt 

geregistreerd. Hierdoor kan er dus geen onderscheid gemaakt worden tussen 

bijvoorbeeld de machinekost van een bosmaaier en een tractor.  

 Een bottom-up benadering waarbij een eenheidskost berekend wordt per type van 

machine, rekening houdend met: levensduur, aankoopprijs, totale tijdsinzet van een 

machine, brandstofgebruik, onderhoudskosten (exclusief loonkosten van arbeiders) 

en verzekeringen. De berekening van dergelijke eenheidskosten is een studie op 

zich.  

In het rekenvoorbeeld wordt gebruik gemaakt van eenheidskosten. De gebruikte 

eenheidskosten zijn zeer ruwe schattingen.  

Stap 4 Berekenen van de totale kost van machines per hoofdcategorie/activiteit 

Op basis van de eenheidskosten van machines kan de kost per machine berekend worden. 

Vervolgens wordt per hoofdcategorie/activiteit de kosten van de verschillende type machines 

gesommeerd.  

4.1.3 Werkingskosten arbeiders  

Onder de werkingskosten van arbeiders rekenen we de kosten van dienstvoertuigen, 

kledij/uitrusting en loodsen. We opteren voor een top-down benadering waarbij de totale 

werkingskosten van arbeiders verdeeld worden over de domeinen a rato van de tijdsinzet 

van arbeiders. 

Voor dienstvoertuigen en kledij/uitrusting bestaan er aparte categorieën in BOS. Hiervoor 

kunnen dus de totale kosten voor de organisatie of per provincie berekend worden. Welke 

fractie hiervan bestemd is voor de arbeiders kan niet uit BOS worden afgeleid. In het 

rekenvoorbeeld in Excel gebruiken we de uitgaven uit BOS voor 2013. We kennen de 

uitgaven voor dienstvoertuigen en kleding/uitrusting respectievelijk voor 50% en 60% toe 

aan het naakt terreinbeheer. Deze gegevens en assumpties worden ook gebruikt voor het 

bijschatten van de kosten van ondersteunende terreinbeheergerelateerde activiteiten, zie 

paragraaf 4.3. 

Aanbeveling: Registreer de werkingskosten van arbeiders apart in BOS. Indien dit niet 

haalbaar is, moet er een verdeelsleutel bepaald worden die aangeeft welke fractie van de 

totale kosten voor dienstvoertuigen en kledij/uitrusting er voor de arbeiders bestemd is. 

Onderbouw deze inschatting waar nodig met bestaande gegevens of zet een meetcampagne 

op om de benodigde gegevens te verzamelen. 

De kosten met betrekking tot loodsen vallen onder het proces OND3.1 (beheren van 

dienstgebouwen) in BOS. Deze categorie bevat ook andere soorten dienstgebouwen (bv. 

boswachterswoningen). In BOS kunnen de kosten voor loodsen onderscheiden worden op 

basis van de beschrijving. In functie van het gebruik van kostenmodellen voor het 

terreinbeheer is het evenwel aangewezen om de registratie van de kosten van 

dienstgebouwen in BOS verder te ontwikkelen. In het rekenvoorbeeld in Excel gebruiken we 

de uitgaven uit BOS voor 2013. De uitgaven voor dienstgebouwen kennen we voor 70% toe 

aan het naakt terreinbeheer. Daarnaast werden in 2013 ook uitgaven geboekt op het proces 

OND4.2 voor de ‘renovatie van het Rijksstation Groenendaal’ en ‘de studie en de opvolging 

der werken van de uitbouw van de beheerboerderij 'Koekuithof'’. Deze uitgaven op proces 

OND4.2 kennen we respectievelijk voor 70% en 100% toe aan het naakt terreinbeheer. Deze 

gegevens en assumpties worden ook gebruikt voor het bijschatten van de kosten van 

ondersteunende terreinbeheergerelateerde activiteiten, zie paragraaf 4.4. 
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Aanbeveling: Voeg een extra categorie toe onder proces OND 3.1 waar het type 

dienstgebouw kan gespecifieerd worden.  

Om de totale werkingskosten van het naakt terreinbeheer te verdelen over de domeinen 

maken we gebruik van eenheidskosten. Deze aanpak is analoog aan de berekening van de 

eenheidskosten van een mandag arbeid (zie paragraaf 4.1.1). De eenheidskost wordt 

berekend als de verhouding tussen (1) de som van de werkingskosten van arbeiders afgeleid 

uit BOS en (2) het totaal aantal geregistreerde mandagen voor generieke en specifieke 

activiteiten. Voor elke mandag dat een arbeider wordt ingezet op het terrein dient er dus een 

bepaalde kost voor werking aangerekend te worden aangerekend. In het Excel-werkblad 

‘Kosten_activiteiten_werking’ illustreren we de berekening van de werkingskost voor een 

eenheid (mandag) arbeid.  

De eenheidskosten voor werking worden best als een gemiddelde over een bepaalde periode 

berekend aangezien investeringsgoederen zoals dienstwagens en loodsen meerdere jaren 

ingezet worden.  

4.1.4 Kosten materiaal 

In principe kunnen de totale kosten van materiaal per hoofdcategorie van beheerwerken uit 

BOS afgeleid worden. Deze kosten kunnen dan toegekend worden aan beheermaatregelen 

door de inzet van materiaal in te voeren bij de registratie van beheerwerken in POBW. 

Momenteel is het echter zeer omslachtig om de kosten van materiaal uit BOS af te leiden 

omdat er geen aparte categorie voor materiaal bestaat. De kosten van materiaal kunnen dus 

enkel onderscheiden worden op basis van de vrije omschrijving. Daarnaast vormt ook de 

registratie van de gegevens over de inzet van materiaal bij beheerwerken in POBW een 

werkpunt.  

Als alternatief kan gebruik gemaakt worden van normkosten voor de inzet van materiaal per 

bewerkte oppervlakte of per tijdsinzet van arbeiders. Deze normkosten worden dan berekend 

voor die beheerwerken, die in POBW onderscheiden worden, waarbij typisch materialen 

worden ingezet. Op basis van historische gegevens kunnen we normkosten berekenen. 

Wanneer we bijvoorbeeld een normkost hebben bepaald voor bosplantsoen (in euro/ha) 

kunnen we deze, om de kosten te van een bepaalde aanplanting te bepalen, 

vermenigvuldigen met de in POBW geregistreerde bewerkte oppervlakte onder de 

hoofdcategorie ‘aanplanting’ en de activiteit ‘aanplanten’. 

Door gebrek aan bruikbare gegevens werden de kosten van materiaal niet opgenomen in het 

rekenvoorbeeld.  

4.1.5 Opbrengst houtverkoop 

Er waren geen gegevens beschikbaar over houtverkoop voor de voorbeelddomeinen, zodat 

dit niet opgenomen is in het rekenvoorbeeld. De houtopbrengsten kunnen echter eenvoudig 

meegenomen worden in het kostenmodel door op domeinniveau de opbrengsten uit 

houtverkoop af te trekken van de berekende kosten van de uitvoer van beheermaatregelen 

onder de hoofdcategorie boombeheer. 

4.1.6 Totale kosten naakt terreinbeheer (vergelijken) 

In het Excel-werkblad ‘Kosten_activiteiten_totaal’ worden de totale kosten en de kost per 

bewerkte hectare van het naakt terreinbeheer weergegeven voor de verschillende 

beheermaatregelen. Als we de kost per bewerkte hectare vergelijken tussen de Elsakker en 

de Vallei van de Drie Beken zien we voor bepaalde beheermaatregelen zoals ‘bestrijding 

Amerikaanse vogelkers’ en ‘verwijderen boomopslag’ zeer grote verschillen. Deze kosten zijn 

gebaseerd op een beperkt aantal registraties in POBW. Inconsistenties bij de registratie van 

bijvoorbeeld de bewerkte oppervlakte kunnen daardoor sneller doorwegen. We bevelen 

daarom aan om de vergelijking te maken op basis van kostengegevens voor verschillende 
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jaren. Ook moet voldoende rekening gehouden worden met objectieve verschillen tussen de 

domeinen zoals bereikbaarheid, grootte, terreincondities, afstand tot de loods, enz. 

Voor ‘maaien & afvoeren’ zijn de kosten voor beide domeinen gelijkaardig. Deze kosten zijn 

gebaseerd op een groter aantal registraties waardoor eventuele meet- en registratiefouten 

uitgemiddeld worden en de resultaten betrouwbaarder en beter vergelijkbaar zijn.  

4.2 Bepalen en vergelijken van de kosten van het naakt 

terreinbeheer van beheerdoelen 

Figuur 4–2 biedt een schematische voorstelling van een kostenmodel voor het bepalen en 

vergelijken van de kosten van beheerdoelen op basis van de beschikbare ANB-data. In deze 

paragraaf wordt de beschikbare ANB-data getoetst door deze in het onderstaande 

kostenmodel te stoppen. De procedure die hierbij wordt gevolgd, staat hieronder beschreven 

en wordt voor het domein Vallei van de Drie Beken in Excel-document 

‘Kostenmodel_naaktTerreinbeheer.xlsm’ geïllustreerd met de gegevens voor 2012.  

 

Figuur 4–2 Schematische voorstelling van een kostenmodel voor het bepalen en vergelijken van de 

kosten van het naakt terreinbeheer van beheerdoelen op basis van de beschikbare ANB-

data 

Ook in functie van het kostenmodel voor het bepalen en vergelijken van de kosten van 

beheerdoelen delen we de in POBW geregistreerde werken op in specifieke activiteiten, 

generieke activiteiten en andere activiteiten. 

4.2.1 Loonkosten arbeiders 

We beschrijven hieronder de stappen om de loonkosten van arbeiders verbonden met doelen 

te bepalen. Deze stappen worden geïllustreerd in het Excel-werkblad 

‘Kosten_doelen_arbeiders’. 
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STAP 1 Koppelen POBW en doelenkaart: aantal mandagen per (combinatie van) 

doel(en) 

De registraties op niveau van een beheereenheid kunnen gekoppeld worden aan een doel of 

combinatie van doelen op basis van de doelenkaart (zie Tabel 3–14). Dit kan echter enkel 

voor beheereenheden die zowel in POBW als in de doelenkaart zijn opgenomen. Zoals eerder 

al vermeld, is dit voor de Vallei van de Drie Beken niet steeds het geval. We voeren deze 

koppeling enkel uit voor specifieke activiteiten en dus niet voor de generieke activiteiten 

gezien deze verschillende doelstellingen dienen.  

STAP 2 Bepalen welke activiteiten bijdragen tot de verschillende doelen op basis 

van het beheerplan 

Op basis van het beheerplan kan voor elk doel bepaald worden welke specifieke activiteiten 

bijdragen tot het doel. Voor de Vallei van de Drie Beken wordt dit weergegeven in Tabel 3–1 

en Tabel 3–2. Deze stap is niet nodig wanneer de planning van de geplande beheerwerken 

en de registratie van de uitgevoerde beheerwerken, net zoals in CMSi, rechtstreeks 

gekoppeld worden aan de doelstellingen. 

STAP 3 Berekenen van de oppervlakte van beheerdoelen 

Op basis van de doelenkaart kan de oppervlakte van de verschillende doelen berekend 

worden. De oppervlakte van deze doelen gebruiken we als gemeenschappelijke noemer om 

de kosten van doelen te vergelijken. 

STAP 4 Berekenen van de mandagen die rechtstreeks toewijsbaar zijn aan doelen 

Op basis van de gegevens uit STAP 1 en STAP 2 kunnen we per beheermaatregel het aantal 

geregistreerde mandagen bepalen die rechtsreeks toewijsbaar zijn aan doelen. Dit zijn de 

werken die gelinkt kunnen worden aan een doel via de doelenkaart én die bijdragen tot het 

realiseren van het doel. Via deze stap kunnen we: 

 Geregistreerde mandagen voor een combinatie van doelen opsplitsen over de 

verschillende doelen. Dit gebeurt als volgt: indien een beheerwerk bijdraagt tot het 

realiseren van een van beide doelen worden de mandagen toegekend aan dat doel; 

indien het beheerwerk bijdraagt aan beide doelen worden de mandagen verdeeld 

over de doelen a rato van de oppervlakte van de verschillende doelen in de 

beheereenheid.  

 Vermijden dat kosten van geregistreerde werken die niet bijdragen tot een bepaald 

doel (bv. plagwerken in een boshabitat) worden meegerekend voor dat doel. 

Dergelijke anomalieën kunnen zich voordoen in geval van fouten in de tijdsregistratie 

of fouten in de doelenkaart. 

Deze stap is overbodig wanneer de planning van de geplande beheerwerken en de registratie 

van de uitgevoerde beheerwerken, net zoals in CMSi, rechtstreeks gekoppeld worden aan de 

doelstellingen.  

STAP 5 Berekenen, per hoofdcategorie/activiteit, van het verschil tussen het totaal 

aantal geregistreerde mandagen en het totaal aantal mandagen die rechtstreeks 

toewijsbaar zijn aan doelen 

Voor alle specifieke activiteiten wordt eerst het totaal aantal geregistreerde mandagen 

berekend, inclusief de versleuteling van de geregistreerde mandagen op niveau van de loods 

of de regio (op dezelfde manier als in het kostenmodel voor beheermaatregelen, zie 

paragraaf 4.1.1 stap 2). Van deze totalen wordt per activiteit het aantal mandagen uit de 

vorige stap afgetrokken. Dit verschil omvat alle registraties die we niet rechtstreeks kunnen 

toekennen aan doelen: 

 Registraties op niveau van een domein, loods of regio. 
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 Registraties op beheereenheden die niet terug te vinden zijn in de doelenkaart. 

 Registraties van beheerwerken die niet bijdragen tot de doelen in de beheereenheid 

waarop deze werden geregistreerd. 

STAP 6 Verschil uit STAP 5 verdelen over de verschillende doelen a rato van de 

oppervlakte waarbinnen de verschillende beheermaatregelen worden toegepast 

We illustreren deze stap aan de hand van een voorbeeld. Stel dat er 20 mandagen 

geregistreerd werden voor maaien en dat deze niet rechtstreeks aan doelen kunnen 

toegekend worden. Deze 20 mandagen moeten we verdelen over alle doelen waar maaien 

onderdeel uitmaakt van de geplande beheermaatregelen. Dit doen we door de totale 

oppervlakte te berekenen van doelen met maaibeheer, bijvoorbeeld 100 ha. Als doel T (met 

maaibeheer) een oppervlakte heeft van 10 ha dan kennen we 10% (2 mandagen) van de te 

verdelen mandagen toe aan dit doel. Als we nog een preciezere verdeelsleutel willen 

gebruiken dan kunnen we ook nog rekening houden met de frequentie waarmee er op 

bepaalde locaties gemaaid wordt. 

Deze stap is overbodig indien de registraties steeds op niveau van een beheereenheid 

gebeuren en indien de doelenkaart steeds up to date wordt gehouden. 

STAP 7 Verdelen van de mandagen gespendeerd aan generieke activiteiten over 

doelen 

Het aantal mandagen dat geregistreerd wordt voor generieke activiteiten wordt verdeeld 

over de doelen a rato van het aantal mandagen die per doel aan specifieke activiteiten wordt 

gespendeerd. Voorbeeld: in een domein worden 40 mandagen geregistreerd voor generieke 

activiteiten en 200 mandagen voor specifieke activiteiten. Wanneer aan doel T 20 mandagen 

voor specifieke activiteiten worden toegekend, kennen we 10 % van de mandagen die 

ingezet werden voor generieke activiteiten (4 mandagen) toe aan doel T. 

STAP 8 Berekenen van de kosten per doel 

Het totaal aantal mandagen per doel wordt vermenigvuldigd met de kost van een eenheid 

arbeid, de inzet van een arbeider gedurende een dag. De eenheidskost van arbeid is dezelfde 

als deze die reeds werd afgeleid in functie van het bepalen van de loonkosten van arbeiders 

verbonden met beheermaatregelen, zie paragraaf 4.1.1. 

4.2.2 Kosten machines 

De werkwijze is analoog aan deze voor het bepalen van de loonkosten van arbeiders 

verbonden met beheerdoelen. Zie het Excel-werkblad ‘Kosten_doelen_machines’. 

4.2.3 Werkingskosten arbeiders 

De werkwijze is analoog aan deze voor het bepalen van de werkingskosten van arbeiders 

verbonden met beheermaatregelen. Er wordt gewerkt met dezelfde werkingskost per 

mandag. Het aantal mandagen waarmee gerekend wordt, is uiteraard het aantal mandagen 

per doelstelling. Zie het Excel-werkblad ‘Kosten_doelen_werking’. 

4.2.4 Kosten materiaal 

Door gebrek aan bruikbare gegevens werden de kosten van materiaal werden niet 

meegenomen in het rekenvoorbeeld. Voor meer duiding ter zake zie de bespreking in 

paragraaf 4.1.4. 

4.2.5 Opbrengsten houtverkoop 

Zoals eerder vermeld waren er geen gegevens beschikbaar over houtverkoop in de drie 

voorbeelddomeinen. De opbrengsten werden dus niet opgenomen in het rekenvoorbeeld. 

Gezien in de IVANHO-databank de gegevens over houtverkoop worden bijgehouden tot op 
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het niveau van de beheereenheid, kunnen we eenvoudig de opbrengsten berekenen voor alle 

bosdoelen. 

4.2.6 Kosten uitbestede werken 

We beschrijven hieronder de stappen om de kosten van uitbestede werken te bepalen per 

doelstelling. Deze stappen worden geïllustreerd in het Excel-werkblad 

‘Kosten_doelen_uitbesteding’. 

STAP 1 Koppelen POBW en doelenkaart: bewerkte oppervlakte van uitbestede 

werken per (combinatie van) doel(en) 

Zoals vermeld in paragraaf 3.3 kunnen de kosten van uitbestede werken bepaald worden op 

basis van de eenheidskosten die vermeld worden in de offerte van de uitvoerder. Indien deze 

eenheidskosten uitgedrukt worden per oppervlakte-eenheid, kunnen de kosten van een 

beheerwerk bepaald worden aan de hand van de geregistreerde bewerkte oppervlakte in 

POBW. Een aandachtspunt daarbij is dat de geregistreerde oppervlaktes in POBW moeten 

overeenstemmen met de oppervlaktes vermeld op de factuur van de uitvoerder. Zoals 

vermeld in paragraaf 3.3 bleek dit niet altijd het geval te zijn.  

Om de kosten van uitbestede werken te berekenen per doel, maken we een koppeling tussen 

POBW en de doelenkaart en berekenen we per doel of combinatie van doelen de oppervlakte 

waarover de uitbestede beheerwerken werden uitgevoerd. Deze analyse gebeurt afzonderlijk 

voor elk contract, omdat bij elk contract specifieke eenheidskosten horen. 

STAP 2 Bepaal aan welke doelen de uitgevoerde werken bijdragen 

De koppeling tussen POBW en de doelenkaart is niet voor alle geregistreerde uitgevoerde 

werken mogelijk. Dit komt doordat er registraties gebeuren op beheereenheden die niet 

opgenomen zijn in de doelenkaart. Waarschijnlijk gaat dit om recent aangekochte terreinen 

en is de doelenkaart niet actueel. Een andere reden is het ontbreken van een beheerplan. 

Op basis van het beheerplan en de beschrijving in de offerte kan achterhaald worden aan 

welke beheerdoelen de uitgevoerde werken bijdragen. Zo leert het beheerplan van de Vallei 

van de Drie Beken dat voor alle graslanddoelen maaibeheer wordt gepland. In POBW vinden 

we registraties terug van maaibeheer uitgevoerd door derden gelinkt aan contractnummer 

ANB/VB/RH/2012/01. De offerte die overeenkomt met dit contractnummer vermeldt dat het 

enkel om maaien van natte graslanden gaat. De uitgevoerde werken dragen dus bij tot de 

doelstellingen Dotterbloemgraslanden en Natte heischrale graslanden. 

Deze stap is niet nodig als, zoals in CMSi, beheermaatregelen rechtstreeks gepland en 

geregistreerd worden onder de doelstellingen. 

STAP 3 Berekenen van de bewerkte oppervlakte van uitgevoerde werken die 

rechtstreeks toewijsbaar zijn aan doelen 

De werkwijze is analoog aan STAP 4 bij het bepalen van de loonkosten van arbeiders 

verbonden met beheerdoelen, zie paragraaf 4.2.1. 

STAP 4 Berekenen van het verschil tussen de totaal geregistreerde bewerkte 

oppervlakte en de rechtstreeks aan doelen toewijsbare bewerkte oppervlakte 

De werkwijze is analoog aan STAP 5 bij het bepalen van de loonkosten van arbeiders 

verbonden met beheerdoelen, zie paragraaf 4.2.1. 

STAP 5 Verdelen van het verschil uit STAP 4 over de doelen a rato van de 

oppervlakte waarin een bepaald beheerwerk wordt uitgevoerd 
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De werkwijze is analoog aan STAP 6 bij het bepalen van de loonkosten van arbeiders 

verbonden met beheerdoelen, zie paragraaf 4.2.1. 

STAP 6 Eenheidskosten uit offertes 

In de offerte van de aannemer die de beheerwerken uitvoert, kunnen de eenheidskosten per 

type beheerwerk teruggevonden worden. Voor begrazing bevat de offerte met 

contractnummer ANB/VB/RH/2011/5 verschillende eenheidsprijzen in functie van het seizoen 

(najaar, voorjaar, winter). Het seizoen waarin een beheerwerk werd uitgevoerd, kan uit 

POBW afgeleid worden op basis van de start- en einddatum van een beheerwerk. Voor de 

Vallei van de Drie Beken werd in 2012 enkel begrazing (contractnummer 

ANB/VB/RH/2011/5) in de winterperiode geregistreerd in POBW.  

De beheerwerken uitgevoerd door derden zonder contractnummer zijn kosteloos en 

gebeuren in het kader van een beheerovereenkomst. 

STAP 7 Berekenen van de totale kosten per doel 

Ten slotte worden de eenheidskosten vermenigvuldigd met de overeenkomstige bewerkte 

oppervlaktes om per doel de totale kost van de uitbestede werken te bepalen.  

4.2.7 Totale kosten en vergelijking van kosten van beheerdoelen 

Tabel 4–3 geeft een overzicht van de totale kosten van het naakt terreinbeheer in de Vallei 

van de Drie Beken voor 2012. Gemiddeld genomen, bedraagt de kost van het naakt 

terreinbeheer in 2012 223 euro/ha. Ongeveer 60% daarvan gaat naar het loon van ANB-

arbeiders. De uitbestede werken zijn goed voor 17% van de kosten van het naakt 

terreinbeheer in het domein, terwijl de kosten van machines en de werkingskosten elk 12% 

uitmaken van de totale kosten van het naakt terreinbeheer.  

Met een gemiddelde kostprijs van boven de 600 euro/ha zijn de kosten van het naakt 

terreinbeheer van de aan de natte graslanden gerelateerde beheerdoelen het hoogst. 

De kosten van materiaal en de opbrengsten uit houtverkoop werden niet meegenomen in de 

berekeningen. 
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Tabel 4–3 Overzicht van de kosten van het naakt terreinbeer per doelstelling in de Vallei van de Drie 

Beken voor 2012 met onderscheid tussen de verschillende kostenposten; kosten van 

materiaal en opbrengsten uit houtverkoop werden niet meegerekend 
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A1 4.005 769 533 181 5.488 29,3 188 73,0 14,0 9,7 3,3 

A2 376 9 50 0 434 1,2 363 86,5 2,0 11,5 0,0 

AP 55 113 7 0 176 20,2 9 31,5 64,3 4,2 0,0 

C1 12.155 1.851 1.617 1.340 16.963 63,6 267 71,7 10,9 9,5 7,9 

C2 2.278 622 303 186 3.389 6,7 507 67,2 18,3 8,9 5,5 

D 16.061 3.206 2.136 10.522 31.925 43,7 731 50,3 10,0 6,7 33,0 

D/Hn 4.569 610 608 1.651 7.439 10,5 712 61,4 8,2 8,2 22,2 

G 10.230 1.923 1.361 0 13.514 51,3 263 75,7 14,2 10,1 0,0 

H 204 0 27 0 231 78,1 3 88,3 0,0 11,7 0,0 

L 4.422 237 588 0 5.247 43,7 120 84,3 4,5 11,2 0,0 

M 6.261 938 833 554 8.585 22,2 386 72,9 10,9 9,7 6,5 

Open water 329 0 44 0 373 3,2 117 88,3 0,0 11,7 0,0 

Z 31 1 4 0 36 1,2 30 86,9 1,5 11,6 0,0 

Recreatie 2.849 0 379 0 3.229 379,0 9 88,3 0,0 11,7 0,0 

TOTAAL 63.827 10.278 8.491 14.434 97.029 379,0 256 65,8 10,6 8,8 14,9 

* A1 Droge graslanden; A2 Glanshavergraslanden; AP Alluviale rivierbegeleidende bossen en arm Eiken-

Haagbeukenbos; C1 Kamgraslanden; C2 Grote-vossestaart en zilverschoongraslanden; D 

Dotterbloemgraslanden; D/Hn Natte heischrale graslanden; G Verlandingsvegetaties; H Elzenbroekbos; L 

Eiken-Berkenbos en Eiken-Beukenbos; M Droge heide; Open water Vennen; R recreatie; VH/DH Vochtige 

heide; Z Akkerkruidenvegetaties 

4.3 Bijschatten van de kosten van ondersteunende 
terreinbeheergerelateerde activiteiten en overhead 

4.3.1 Probleemstelling en doelstelling 

Om haar beleid en keuzes te onderbouwen volstaat het voor ANB niet altijd om uitsluitend de 

kosten van het naakt terreinbeheer te kennen. Voor budgetteringsdoeleinden, bijvoorbeeld 

om te ramen hoeveel extra middelen er nodig zijn om de instandhoudingsdoelstellingen te 

realiseren, moet de totale beheerkost van doelen, en dus ook beheermaatregelen, bepaald 

kunnen worden. Dit houdt in dat ook de kosten van de ondersteunende 

terreinbeheergerelateerde activiteiten en de overhead van het terreinbeheer gekend moeten 

zijn. Zoals aangetoond in paragraaf 2.4 geldt eveneens dat het meestal niet volstaat om bij 

het vergelijken van de kosten van beheermaatregelen en -doelen enkel en alleen de kosten 

van het naakt terreinbeheer te beschouwen. Ondersteunende terreinbeheergerelateerde 

activiteiten, en de bijhorende overhead, worden immers lang niet altijd in dezelfde mate 

ingezet voor beheermaatregelen en doelen. Ook de (gedeeltelijke) uitvoering van 

beheermaatregelen en doelen door derden heeft een impact op de scope van de te 

beschouwen activiteiten en de daaraan verbonden kosten. 

Het is vandaag niet echter mogelijk om de kosten van overhead en ondersteunende 

terreinbeheergerelateerde activiteiten correct toe te wijzen aan beheermaatregelen en 
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doelen. Dit komt door een gebrek aan zowel tijdsbestedingsgegevens van niet-arbeiders op 

proces- en activiteitniveau als aan gegevens en/of kennis over de inzet van ondersteunende 

activiteiten voor de uitvoering van specifieke beheerwerken. Omwille van het belang van de 

kosten van ondersteunende terreinbeheergerelateerde activiteiten en overhead voor de 

vragen die ANB met een kostenmodel voor het terreinbeheer wenst te kunnen 

beantwoorden, presenteren we in deze paragraaf een alternatief voor deze ontbrekende 

informatie. Dit alternatief bestaat uit de afleiding van een aantal multiplicatoren waarmee 

(delen van) de kosten van de ondersteunende terreinbeheergerelateerde activiteiten en 

overhead op een pragmatische manier bijgeschat kunnen worden. Voor de afleiding van deze 

multiplicatoren wordt gebruik gemaakt van de ‘ANB-tijdsbestedingsgegevens arbeiders en 

niet-arbeiders’ voor 2009 en de uitgaven die in 2013 in BOS werden geregistreerd. Om de 

multiplicatoren te kunnen afleiden, worden de beschikbare tijdsbestedingsgegevens per 

proces eerst gecorrigeerd en vervolgens omgerekend naar de overeenkomstige 

personeelskost. De uitgaven en gecorrigeerde tijdsbesteding (en personeelskost) per proces 

worden daarna ook nog geclusterd in procescategorieën. Deze bewerkingen lichten we 

beknopt toe in paragraaf 4.3.2. De multiplicatoren zelf worden voorgesteld in paragraaf 

4.3.3. 

4.3.2 Bewerken van de beschikbare gegevens over tijdsbesteding en 
uitgaven op processen 

In functie van het gebruik van de ‘ANB-tijdsbestedingsgegevens arbeiders en niet-arbeiders’ 

voor 2009 werden eerst een aantal correcties uitgevoerd op de data. Het betreft hier 

correcties van registratiefouten door ANB-werknemers. Zo werd de tijdsbesteding van een 

boswachter teruggebracht van 90 VTE naar 1 VTE. Ook werd de registratie van 57,3 VTE, 

waarvan 54,5 VTE met de graad van arbeider en 2,8 VTE met de graad van technisch 

assistent, op het hoofdproces BEH4 ‘uitwerken, uitvoeren en opvolgen van beheer in eigen 

domeinen’ integraal overgeboekt op het deelproces BEH4.4 ‘uitvoeren van werken’. 

Vervolgens werd voor het personeelscontingent uit 2009, en onder andere uitgaande van het 

totale ANB-personeelsbudget voor 2013 (ANB, 2014), voor alle graden (van ‘groenarbeider’ 

over ‘adjunct van de directeur’ tot ‘afdelingshoofd’) berekend wat een jaar voltijdse 

tewerkstelling het ANB in 2013 kostte.1 Op basis van de gecorrigeerde ‘ANB-

tijdsbestedingsgegevens arbeiders en niet-arbeiders’ voor 2009 en de geschatte 

personeelskost per graad werd, voor de ANB-proceslijst die in de periode 2009-2010 

gebruikt werd, de personeelskost per proces bepaald. 

Vervolgens werden alle ANB-processen waaraan voor 2009 tijdsbestedingsgegevens, en nu 

dus ook geschatte personeelskosten voor 2013, werden toegekend en waarop in 2013 in 

BOS uitgaven werden geregistreerd, beoordeeld. Concreet betekent dit dat elk proces aan 

                                                

1 Aan alle graden (van ‘groenarbeider’ over ‘adjunct van de directeur’ tot ‘afdelingshoofd’) werd een bepaalde 

salarisschaal en anciënniteit toegekend. Hierbij hebben we maximaal gebruik gemaakt van de gegevens in het 

‘Rekenblad beheerskosten’ ontwikkeld door de Dienst Wetsmatiging van de het Departement Bestuurszaken, zie 

http://www.bestuurszaken.be/beheerskosten. Voor die graden waarvoor het Rekenblad beheerskosten geen informatie 

bevatte, werden eigen assumpties gemaakt met betrekking tot de salarisschaal en anciënniteit, gebruik makend van de 

informatie over salarisschalen bij de Vlaamse overheid op http://www.bestuurszaken.be/salarisschalen. Op basis van 

de salarisschalen en anciënniteit werd met behulp van het Rekenblad beheerskosten en de tabel met de geldende 

salarisschalen, zie 

http://www.bestuurszaken.be/sites/bz.vlaanderen.be/files/documenten/personeel/regelgeving/vps_raamstatuut/Bijlage

5_Bijw13_naBVR01022013.pdf voor 2009 de feitelijke budgettaire weerslag berekend van een personeelslid met een 

bepaalde graad in voltijds dienstverband en dit zowel voor een statutair als een contractueel. Vervolgens wordt voor het 

personeelscontingent uit 2009 bottom-up de totale ANB-personeelskost bepaald, waarbij er verondersteld wordt dat de 

helft van de personeelsleden van elke graad statutair zijn en de andere helft contractueel. De berekende personeelskost 

voor 2009 is ongeveer 29% lager dan het totale ANB-personeelsbudget voor 2013 (ANB, 2014). De kostprijs van een 

jaar voltijdse tewerkstelling van een personeelslid van een bepaalde graad, waarbij er verondersteld wordt dat de helft 

van de personeelsleden van elke graad statutair zijn en de andere helft contractueel, wordt met 29% verhoogt. Zo 

wordt voor alle graden bepaald wat een jaar voltijdse tewerkstelling het ANB in 2013 koste. 

http://www.bestuurszaken.be/beheerskosten
http://www.bestuurszaken.be/salarisschalen
http://www.bestuurszaken.be/sites/bz.vlaanderen.be/files/documenten/personeel/regelgeving/vps_raamstatuut/Bijlage5_Bijw13_naBVR01022013.pdf
http://www.bestuurszaken.be/sites/bz.vlaanderen.be/files/documenten/personeel/regelgeving/vps_raamstatuut/Bijlage5_Bijw13_naBVR01022013.pdf
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een van de procescategorieën uit Tabel 4–4 werd toegewezen.2 Het aantal procescategorieën 

werd strikt beperkt tot diegene die functioneel zijn in het licht van de focus van de studie: 

het terreinbeheer in ruime zin. De clustering van de uitgaven en de 

tijdsbestedingsgegevens/personeelskosten volgens deze procescategorieën is de basis voor 

het ontwikkelen van de multiplicatoren. 

Tabel 4–4 Overzicht met procescategorieën waaraan processen, en de middelen ingezet voor deze 

processen, worden toegewezen 

Activiteiten i.v.m. 
beheer, beleid en 
natuurinspectie 

Overhead 

Geen beheer Overhead geen beheer 

Overhead 
algemeen 

Beheer, geen 
terreinbeheer 

Overhead beheer, geen terreinbeheer 

Overhead 
beheer 

Beheer, 
terreinbeheer, 
differentiërend Overhead beheer, 

terreinbeheer, geen 
naakt terreinbeheer Overhead beheer, 

terreinbeheer 

Beheer, 
terreinbeheer, niet-
differentiërend 

Beheer, naakt 
terreinbeheer * 

Overhead beheer, 
naakt terreinbeheer 

** 

* Gecoverd door de kostenmodellen voor het berekenen van de kosten van beheermaatregelen en 

beheerdoelen, zie paragrafen 4.1 en 4.2. 

** Deels gecoverd door de kostenmodellen voor het berekenen van de kosten van beheermaatregelen 

en beheerdoelen, zie paragrafen 4.1 en 4.2. 

Deze procescategorieën worden ingedeeld in twee grote blokken: de ‘activiteiten in verband 

met het beheer, beleid en natuurinspectie’, ofwel de kernactiviteiten van ANB, enerzijds en 

de ‘overhead’, ofwel de activiteiten die ANB aan haar eigen organisatie weidt zodat ze haar 

kernactiviteiten zou kunnen uitvoeren, anderzijds. Deze twee blokken worden elk nog verder 

onderverdeeld volgens een gradiënt gaande van ‘Geen beheer’, zijnde alle activiteiten in 

verband met beleid en natuurinspectie en die dus niets vandoen hebben met het ((naakt) 

terrein)beheer, tot ‘Beheer, naakt terreinbeheer’, zijnde de eigenlijke uitvoering van de 

beheerwerken op het terrein. De procescategorieën ‘Beheer, terreinbeheer, differentiërend’ 

en ‘Beheer, terreinbeheer, niet-differentiërend’ omvatten de activiteiten in verband met 

beheer die het terreinbeheer ondersteunen. 

De toewijzing van processen aan procescategorieën gebeurde op basis van de combinatie 

van de procescode en de procesnaam. In veel gevallen is het duidelijk aan welke 

procescategorie een proces moet worden toegewezen. Zowat alle processen waarvan de 

procescode start met ‘AVES’, ‘FF’, ‘GGB’ en ‘HH’ zijn activiteiten in verband met beleid en 

natuurinspectie en wijzen we toe aan de procescategorie ‘Geen beheer’. De meeste 

processen waarvan de procescode start met ‘BEH’ en ‘PAT’ en in mindere mate ook deze die 

starten met ‘OND’ hebben betrekking op activiteiten in verband met beheer. Samen met ANB 

werden alle processen in verband met beheer beoordeeld en toegewezen aan de 

procescategorieën ‘Beheer, geen terreinbeheer’, ‘Beheer, terreinbeheer, differentiërend’, 

‘Beheer, terreinbeheer, niet-differentiërend’ en ‘Beheer, naakt terreinbeheer’. De processen 

waarvan de procescode start met ‘CO’, ‘COB’, ‘COM’, ‘FIN’, ‘HRM’, ‘ICT’, ‘LOG’, ‘SEC’ en 

‘STAF’ worden quasi integraal als overhead beschouwd. De processen waarvan de 

procescode start met ‘OND’ worden niet allemaal als overhead beschouwd. Wat de toewijzing 

                                                
2 Een deel van de geschatte personeelskosten en uitgaven is niet geregistreerd op ANB-processen, maar op projecten. 

Omdat de naamgeving van deze projecten niet toelaat om deze toe te wijzen aan een van de procescategorieën uit 

Tabel 4–4 is dit ook niet gebeurd.  
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van deze processen aan procescategorieën betreft, geldt dat niet alle processen rechtstreeks 

toegewezen konden worden aan de procescategorieën ‘Overhead geen beheer’, ‘Overhead 

beheer, geen terreinbeheer’, ‘Overhead beheer, terreinbeheer, geen naakt terreinbeheer’ of 

‘Overhead beheer, naakt terreinbeheer’. Bepaalde processen ondersteunen het 

terreinbeheer, het beheer of de ganse organisatie en kunnen, tenminste op basis van hun 

procescode en de procesnaam, niet specifieker toegewezen worden. Bijvoorbeeld, de 

processen waarvan de procescode begint met ‘HRM’ en ‘ICT’ ondersteunen de werking van 

de ganse organisatie en worden daarom toegewezen aan de procescategorie ‘Overhead 

algemeen’. De processen waarvan de procescode begint met ‘COB’ hebben bijvoorbeeld dan 

weer enkel betrekking op coördinatie van de beheeractiviteiten binnen ANB en worden 

daarom toegewezen aan de procescategorie ‘Overhead beheer’. 

Een aantal processen, zoals ‘Aankopen en beheren van werk- en beschermingskledij en 

uniformen’ en ‘Aankopen en beheren personenwagens, terreinwagens, lichte bestelwagens’, 

gebeurt hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, voor het (naakt) terreinbeheer. Voor dergelijke 

activiteiten worden de uitgaven en personeelskosten die geboekt worden op deze processen 

dan ook toegewezen aan verschillende procescategorieën. De verdeling van de middelen 

over de verschillende procescategorieën is doorgaans een benaderende inschatting en is 

vatbaar voor verbetering. Waar mogelijk hebben we ons laten leiden door de gegevens en 

assumpties die ANB zelf hanteert voor de bepaling van haar gemiddelde beheerkost. 

In de ‘ANB-tijdsbestedingsgegevens arbeiders en niet-arbeiders’ voor 2009 werd tijd 

geregistreerd op zowel hoofd- als deelprocessen. Voor die hoofdprocessen waarvan de 

deelprocessen aan verschillende procescategorieën uit Tabel 4–4 werden toegewezen, werd 

de tijdsbesteding en de personeelskost die op dit hoofdproces geregistreerd werd evenredig 

verdeeld over de deelprocessen a rato van respectievelijk de tijdsbesteding en 

personeelskost op deze deelprocessen. 

Het resultaat van de zonet beschreven stappen zijn twee tabellen. Een tabel met per proces 

de geschatte personeelskost voor 2013 en toewijzing van deze processen en de bijhorende 

personeelskosten aan procescategorieën. Een tabel met per proces de uitgaven voor 2013 en 

toewijzing van deze processen en de bijhorende uitgaven aan procescategorieën. In beide 

tabellen wordt voor elke lijn (dit is een unieke combinatie van een ANB-proces, een 

procescategorie en de overeenkomstige personeelskost of uitgave) aangegeven of de hieraan 

verbonden personeelskosten of uitgaven reeds gecoverd worden door de kostenmodellen 

voor het berekenen van de kosten van beheermaatregelen en beheerdoelen, zie paragrafen 

4.1 en 4.2. Bij de ontwikkeling van de multiplicatoren dient er immers abstractie gemaakt te 

worden van de kosten die met de in paragrafen 4.1 en 4.2 voorgestelde kostenmodellen 

bepaald worden. Dit is nodig opdat er bij het bijschatten van de kosten van het naakt 

terreinbeheer (en een deel van de overhead van het naakt terreinbeheer) met behulp van de 

multiplicatoren geen dubbeltelling zou gebeuren. Deze tabellen (zie Excel-werkbladen 

‘Tijdsbesteding beoordeeld’ en ‘Uitgaven beoordeeld’), en de bewerkingen om van de 

bronbestanden tot deze tabellen te komen, vindt u terug in het Excel-document 

‘Multiplicatoren_naaktTerreinbeheer.xlsx’. 

4.3.3 Multiplicatoren voor de totale kost van het terreinbeheer en het 
vergelijken van de kosten van werken in eigen regie en werken 

door derden 

Tabel 4–5 en Tabel 4–6 geven respectievelijk een inzicht in de verdeling van de 

personeelsinzet door ANB, en de hieraan verbonden kosten, en de ANB-uitgaven per 

procescategorie. Uit de vergelijking van het totaal van de ANB-personeelskosten en het 

totaal van de ANB-uitgaven blijkt dat de directe uitgaven bijna dubbel zo belangrijk zijn in 

het totale ANB-budget dan de personeelsuitgaven. 
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Tabel 4–5 Overzicht van de relatieve VTE-inzet in 2009 en de overeenkomstige geschatte absolute en 

relatieve personeelskost voor 2013 per procescategorie 

Clustering van ANB activiteiten en processen 
Aandeel in de 

ANB VTE-inzet 

ANB-

personeelskost 

Aandeel in de 

ANB-

personeelskost 

Activiteiten i.v.m. beheer, 

beleid en natuurinspectie 

Geen beheer 23,31% 9.462.889 25,70% 

Beheer, geen terreinbeheer 3,42% 1.470.515 3,99% 

Beheer, terreinbeheer, 

differentiërend 
10,43% 3.800.044 10,32% 

Beheer, terreinbeheer, niet 

differentiërend 
6,13% 2.200.878 5,98% 

 Beheer, naakt terreinbeheer * 34,60% 10.640.522 28,90% 

Overhead Algemeen 14,62% 5.988.754 16,27% 

Geen beheer 0,68% 312.919 0,85% 

Beheer 0,71% 337.436 0,92% 

Beheer, geen terreinbeheer 0,08% 29.029 0,08% 

Beheer, terreinbeheer 0,04% 17.576 0,05% 

Beheer, terreinbeheer, geen naakt 

terreinbeheer 
0,27% 94.959 0,26% 

Beheer, naakt terreinbeheer 2,09% 695.720 1,89% 

Niet toegewezen activiteiten 3,62% 1.762.760 4,79% 

TOTAAL  100,00% 36.814.000 100,00% 

* Reeds gecoverd door de kostenmodellen voor het berekenen van de kosten van beheermaatregelen en 

beheerdoelen, zie paragrafen 4.1 en 4.2. 

Op basis van de cijfers uit Tabel 4–5 en Tabel 4–6 leiden we multiplicatoren af om (1) de 

totale kost van het terreinbeheer van doelen en beheermaatregelen te bepalen en (2) de 

kosten van werken in eigen regie en werken door derden te vergelijken. Een multiplicator is 

een factor waarmee de kosten van het naakt terreinbeheer en (een deel van) de overhead 

van het naakt terreinbeheer verhoogd kunnen worden. De toepassingsbasis van deze 

multiplicatoren zijn de kosten van het naakt terreinbeheer en (een deel van) de overhead 

van het naakt terreinbeheer, zoals deze met de in paragrafen 4.1 en 4.2 van dit rapport 

voorgestelde kostenmodellen berekend kunnen worden. Voor de berekening van de 

multiplicatoren zie het Excel-werkblad ‘Multiplicatoren’ in het Excel-document 

‘Multiplicatoren_naaktTerreinbeheer.xlsx’. 
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Tabel 4–6 Overzicht van de absolute en relatieve ANB-uitgaven in 2013 per procescategorie 

Clustering van ANB activiteiten en processen ANB-uitgaven 
Aandeel in de 

ANB-uitgaven 

Activiteiten i.v.m. beheer, 

beleid en natuurinspectie 

Geen beheer 25.674.298 38,92% 

Beheer, geen terreinbeheer 17.593.797 26,67% 

Beheer, terreinbeheer, differentiërend 628.291 0,95% 

Beheer, terreinbeheer, niet differentiërend 1.011.778 1,53% 

 Beheer, naakt terreinbeheer * 10.096.404 15,30% 

Overhead Algemeen 1.842.993 2,79% 

Geen beheer 158.058 0,24% 

Beheer   

Beheer, geen terreinbeheer 158.058 0,24% 

Beheer, terreinbeheer   

Beheer, terreinbeheer, geen naakt 

terreinbeheer 
528.206 0,80% 

Beheer, naakt terreinbeheer * 2.485.466 3,77% 

Niet toegewezen activiteiten 5.792.218 8,78% 

TOTAAL  65.969.566 100,00% 

* Reeds gecoverd door de kostenmodellen voor het berekenen van de kosten van beheermaatregelen en 

beheerdoelen, zie paragrafen 4.1 en 4.2. 

4.3.3.1 Multiplicatoren voor de totale kost van het terreinbeheer 

Voor het bijschatten van de personeelskosten en uitgaven voor de ondersteunende 

terreinbeheergerelateerde activiteiten en overhead verbonden aan het naakt 

terreinbeheer werden, op basis van de cijfers in Tabel 4–5 en Tabel 4–6, twee 

multiplicatorwaarden afgeleid: 1,5207 en 1,6061. Om de totale kost van het terreinbeheer 

(van een of meerdere beheermaatregelen en -doelen) te bepalen vermenigvuldig je de 

kosten van het naakt terreinbeheer en (een deel van) de overhead van het naakt 

terreinbeheer, zoals deze met de in paragrafen 4.1 en 4.2 van dit rapport voorgestelde 

kostenmodellen berekend kunnen worden, met een van beide multiplicatorwaarden. 

Het verschil tussen de twee multiplicatorwaarden zit in de toekenning van de overhead op de 

procescategorieën ‘Overhead algemeen’ en ‘Overhead beheer’ aan het terreinbeheer. De 

eerste multiplicatorwaarde (1,5207) werd berekend door de overhead aan het terreinbeheer 

toe te kennen op basis van zowel de personeelskosten als de uitgaven. De tweede 

multiplicatorwaarde (1,6061) werd berekend door de procescategorieën ‘Overhead 

algemeen’ en ‘Overhead beheer’ aan het terreinbeheer toe te kennen op basis van uitsluitend 

de personeelskosten. De reden waarom deze tweede of alternatieve multiplicatorwaarde 

wordt voorgesteld, zijn de grote uitgaven op de procescategorieën ‘Geen beheer’ (bv., 

inbreng verzekeren in het integraal waterbeleid en vertalen naar het beleid van het ANB – 

Lotto) en ‘Beheer, geen terreinbeheer’ (bv., aankoop van terreinen). Deze uitgaven nemen 

weliswaar een belangrijke hap uit het budget van ANB, maar vereisen geen overeenkomstig 

groot aandeel van de middelen die het ANB aan overhead weidt. De tweede 

multiplicatorwaarde voorziet daarom in een correctie, een alternatieve, meer 

waarheidsgetrouwe toewijzing van de overhead. 

Tabel 4–7 biedt een beknopt overzicht van de toepassing, multiplicatorwaarde en 

toepassingsbasis van de multiplicator voor het vergelijken van de kosten van werken in eigen 

regie en werken door derden. 
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Tabel 4–7 Multiplicator voor de totale kost van het terreinbeheer 

Toepassing Opmerking Multiplicator Toepassingsbasis 

Bijschatten van de 
ondersteunende 
activiteiten van het 
terreinbeheer en de 
overhead van het 
terreinbeheer 

Toewijzing 
procescategorieën 
'Overhead algemeen' 
en 'Overhead beheer' 
obv personeelskost 
(waarde 2) ipv obv som 
personeelskost en 
uitgaven (waarde 1) 

Waarde 1: 1,5207 Kosten van het naakt 
terreinbeheer en (een 
deel van) de overhead 
van het naakt 
terreinbeheer * Waarde 2: 1,6061 

* Zoals bepaald met de kostenmodellen voor het berekenen van de kosten van 

beheermaatregelen en beheerdoelen, zie paragrafen 4.1 en 4.2. 

Bij de afleiding van beide multiplicatoren werd abstractie gemaakt van de personeelskosten 

en uitgaven voor ‘niet toegewezen activiteiten’. Deze ‘niet toegewezen activiteiten’ zijn 

activiteiten waarvan de tijdsregistratie voornamelijk op projecten is gebeurd die, gegeven de 

beschikbare informatie, niet toegewezen konden worden aan een bepaalde procescategorie. 

De toepassing van de voorgestelde multiplicatoren resulteert dus in een onderschatting. 

Deze onderschatting bedraagt maximaal 7,35% van de som van de ANB-personeelskosten 

en –uitgaven. In de mate dat deze ‘niet toegewezen activiteiten’ weinig vandoen hebben met 

het terreinbeheer daalt ook de mogelijke onderschatting. 

4.3.3.2 Multiplicatoren voor het vergelijken van de kosten van werken in eigen 

regie en werken door derden 

Op basis van de cijfers uit Tabel 4–5 en Tabel 4–6 worden multiplicatoren afgeleid om de 

kosten te vergelijken van het uitvoeren van werken in eigen regie en werken door derden. 

Zoals beschreven in paragraaf 2.4 en geïllustreerd in Tabel 2–5 en Tabel 2–6 volstaat het om 

de kosten van het naakt terreinbeheer en (een deel van) de overhead van het naakt 

terreinbeheer gericht bij te schatten. Het is hierbij niet nodig om de totale kost van het 

terreinbeheer te berekenen. Concreet zijn er drie multiplicatoren nodig om de kosten van 

werken in eigen regie en van werken door derden te kunnen vergelijken. 

De kosten van het uitvoeren van een beheermaatregel in eigen regie moeten nog verhoogd 

worden met de overeenkomstige overhead om deze te kunnen vergelijken met de kosten 

van het uitvoeren van diezelfde beheermaatregel door een derde. De kost die een aannemer 

aanrekent voor het uitvoeren van een beheermaatregel bevat in principe reeds de integrale 

overhead van het naakt terreinbeheer (bv. kosten van personeelsadministratie, verzekering 

arbeiders, …). Een eerste multiplicator is daarom gericht op het bijschatten van de 

overhead van het naakt terreinbeheer voor de uitvoering van een maatregel in 

eigen regie. Voor deze multiplicator werden twee mogelijke waarden becijferd, namelijk: 

1,1555 en 1,3064.3 De basis waarop deze multiplicator toegepast dient te worden, zijn de 

kosten van het naakt terreinbeheer en (een deel van) de overhead van het naakt 

terreinbeheer in eigen regie, zoals deze berekend worden met het kostenmodel voor het 

berekenen van de kosten van beheermaatregelen, zie paragraaf 4.1.  

                                                
3 Het verschil tussen de twee multiplicatorwaarden zit in de toekenning van de overhead op de procescategorieën 

‘Overhead algemeen’ en ‘Overhead beheer’ aan het terreinbeheer. De eerste multiplicatorwaarde (1,1555) werd 

berekend door de overhead aan het terreinbeheer toe te kennen op basis van zowel de personeelskosten als de 

uitgaven. De tweede multiplicatorwaarde (1,3064) werd berekend door de procescategorieën ‘Overhead algemeen’ en 

‘Overhead beheer’ aan het terreinbeheer toe te kennen op basis van uitsluitend de personeelskosten. De reden waarom 

deze tweede of alternatieve multiplicatorwaarde wordt voorgesteld, zijn de grote uitgaven op de procescategorieën 

‘Geen beheer’ (bv., inbreng verzekeren in het integraal waterbeleid en vertalen naar het beleid van het ANB – Lotto) en 

‘Beheer, geen terreinbeheer’ (bv., aankoop van terreinen). Deze uitgaven nemen weliswaar een belangrijke hap uit het 

budget van ANB, maar vereisen geen overeenkomstig groot aandeel van de middelen die het ANB aan overhead weidt. 

De tweede multiplicatorwaarde voorziet daarom in een correctie, een alternatieve, meer waarheidsgetrouwe toewijzing 

van de overhead. 
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De kosten die een aannemer aanrekent voor het uitvoeren van een beheermaatregel moeten 

nog verhoogd worden met de overeenkomstige kosten voor het uitbesteden van de 

uitvoering van die maatregel. Pas dan kunnen de kosten van een beheermaatregel 

uitgevoerd door een derde vergeleken worden met de kosten van de uitvoering van die 

maatregel in eigen regie. Met behulp van een multiplicator voor de kosten van het 

uitbesteden van werken en een multiplicator voor de overhead verbonden aan het 

uitbesteden van werken kunnen de kosten van het naakt terreinbeheer door derden, zoals 

berekend met het kostenmodel voor het berekenen van beheermaatregelen, zie paragraaf 

4.1, worden bijgeschat. De multiplicator voor het uitbesteden van werken bedraagt 1,0601 

en de multiplicator voor het de overhead van het uitbesteden van werken 1,0112. De basis 

waarop beide multiplicatoren toegepast dienen te worden, zijn de kosten van het naakt 

terreinbeheer door derden, zoals berekend met het kostenmodel. 

Tabel 4–8 biedt per multiplicator voor het vergelijken van de kosten van werken in eigen 

regie en werken door derden een beknopt overzicht van de toepassing, de 

multiplicatorwaarde en de toepassingsbasis. 

Tabel 4–8 Multiplicatoren voor het vergelijken van de kosten van werken in eigen regie en werken door 

derden 

Toepassing Opmerking Multiplicator Toepassingsbasis 

Bijschatten van de 
overhead van het naakt 
terreinbeheer voor de 
uitvoering van een 
maatregel in eigen 
regie 

Toewijzing 
procescategorieën 
'Overhead algemeen' 
en 'Overhead beheer' 
obv personeelskost 
(waarde 2) ipv obv som 
personeelskost en 
uitgaven (waarde 1) 

1,1555 
Kosten van het naakt 
terreinbeheer en (een 
deel van) de overhead 
van het naakt 
terreinbeheer in eigen 
regie * 

1,3064 

Bijschatten van de 
kosten van het 
uitbesteden van werken 

- 1,0601 
Kosten van het naakt 
terreinbeheer door 
derden * 

Bijschatten van de 
overhead verbonden 
aan het uitbesteden 
van werken 

- 1,0112 
Kosten van het naakt 
terreinbeheer door 
derden * 

* Zoals bepaald met het kostenmodel voor het berekenen van de kosten van 

beheermaatregelen, zie paragraaf 4.1. 

Voor een toepassing van de multiplicatoren voor het vergelijken van de kosten van werken in 

eigen regie en werken door derden verwijzen we naar Paragraaf 4.4. 

4.3.4 Aandachts- en verbeterpunten 

De multiplicatoren voor het berekenen van de totale kost van het terreinbeheer en het 

vergelijken van de kosten van werken in eigen regie en werken door derden zijn vatbaar 

voor verbetering. De marge voor verbetering situeert zich op verschillende niveaus: de 

registratie van de tijdsbesteding van niet-arbeiders en uitgaven op ANB-processen en het 

toewijzen van ANB-processen aan procescategorieën. Daarnaast is het zo dat multiplicatoren 

een middel zijn, maar geen doel. Het doel is een correcte toewijzing van de kosten aan 

beheermaatregelen en doelen. Uiteraard kunnen betere multiplicatoren hierbij helpen, maar 

er is ook een alternatief: de uitbreiding van de kostenmodellen. Onder de uitbreiding van de 

kostenmodellen verstaan we het verruimen van de scope van deze kostenmodellen, of 

anders gezegd, het toevoegen van extra kostenposten en bijbehorende rekenregels. Dit zou 

betekenen dat een kleiner aandeel van de kosten(posten) ingeschat zal dienen te worden 

met behulp van multiplicatoren. Of een kostenpost beter ingeschat wordt met behulp van 

een kostenmodel dan wel via een multiplicator hangt af van verschillende elementen. Een 

van deze elementen is de mate waarin een proces of activiteit differentiërend is, en dus 
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disproportioneel wordt ingezet voor verschillende beheermaatregelen of doelen. Voor 

differentiërende activiteiten kan het zinvol zijn om deze specifieke te gaan toewijzen met 

behulp van een kostenmodel. Dit is niet het geval voor de kosten verbonden aan niet-

differentiërende activiteiten. 

In het kader van deze opdracht werd samen met ANB bepaald welke van haar 

ondersteunende terreinbeheergerelateerde activiteiten of processen differentiërend zijn (zie 

paragraaf 2.1 en Tabel 2–1). Om verbeteracties te prioriteren, is het nuttig te weten hoe 

belangrijk de kosten verbonden van deze differentiërende processen of activiteiten zijn. 

Tabel 4–9 bevat hiertoe een overzicht met onder meer de tijdsbesteding, en de 

overeenkomstige personeelskost, aan de ondersteunende terreinbeheergerelateerde 

activiteiten die we als differentiërend bestempelen. Van de uitgaven kan een gelijkaardig 

overzicht gemaakt worden. Dit hebben we hier evenwel niet opgenomen omdat totale kosten 

van de uitgaven voor differentiërende activiteiten slechts een zesde bedragen van de kosten 

van de personeelskosten voor differentiërende activiteiten (zie Tabel 4–5 en Tabel 4–6). 
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Tabel 4–9 Overzicht van het belang van de differentiërende, ondersteunende terreinbeheergerelateerde 

activiteiten in functie van de tijdsbesteding aan deze processen. 

Procescode Procesnaam 
Aandeel in 

VTE-inzet 

Overeenkomstige 

personeelskost 

Aandeel in 

personeelskost 

BEH4.2 Behandelen van aanvragen voor allerhande 

activiteiten in domeinen in beheer bij ANB 
6,63% 242.301 6,38% 

BEH4.5 Opvolgen van werken 22,12% 788.578 20,75% 

BEH5.1 Voeren van participatie 3,74% 153.058 4,03% 

BEH6.1.1 Coördineren beheermonitoring 0,67% 37.557 0,99% 

BEH6.1.2 Uitvoeren beheermonitoring 4,98% 169.193 4,45% 

BEH6.1.3 Analyseren en rapporteren van gegevens m.b.t. 

beheermonitoring 
0,51% 21.449 0,56% 

LOG1.7.2 Graveren infoplaatjes voor ANB en openbare diensten 0,99% 29.591 0,78% 

LOG1.7.4 Drukken van affiches voor infoborden 0,30% 10.456 0,28% 

OND1.1 Opmaken van de technische aspecten van bestekken 6,24% 257.405 6,77% 

OND1.2 Beheren van administratieve en financiële aspecten 

verbonden aan werken, leveringen en diensten via 

vastlegging 

5,26% 202.761 5,34% 

OND1.3 Beheren van administratieve en financiële aspecten 

verbonden aan werken, leveringen en diensten via 

bestelbon 

4,85% 179.449 4,72% 

OND1.4 Behandelen van aanvragen voor vergunningen 

allerhande in het kader van uitvoering van werken 
1,63% 67.957 1,79% 

OND2.1 Opvolgen van de uitvoering van 

aanbestedingsdossiers 
8,16% 338.187 8,90% 

OND2.2 Beoordelen van aanbestedingsdossiers 1,30% 63.229 1,66% 

OND3.1 Beheren van indienststellingsverslagen 0,36% 14.077 0,37% 

OND3.2 Beheren van instructiekaarten 0,34% 12.716 0,33% 

OND3.5 Beheren van veiligheid op het werk (risicoanalyses en 

treffen van nodige maatregelen) 
0,98% 39.070 1,03% 

OND6.1 Beheren van administratieve aspecten verbonden aan 

kuddes 
0,76% 30.768 0,81% 

OND6.2 Onderhouden en beheren van de kuddes 7,37% 238.839 6,29% 

PAT 1.2.2. Opvolgen van de exploitatie op het terrein 4,74% 177.776 4,68% 

PAT1.1.1 Coördineren van de houtverkoop 

(verkoopsvoorwaarden, invoeren IVANHO, catalogi, 

publicatie, afleveren kapvergunning) 

6,07% 233.035 6,13% 

PAT1.1.2 Rapportering van de houtverkoop : opmaak 

statistieken 
0,63% 22.803 0,60% 

PAT1.3 Beheren van biomassa en andere beheerproducten 1,38% 51.532 1,36% 

PAT2.4.1 Beheer pachtovereenkomsten (landbouw en jacht) 0,69% 30.520 0,80% 

PAT2.4.2 Beheer van gebruiksovereenkomsten 1,76% 71.320 1,88% 

PAT2.4.3 In beheer nemen van gronden van derden 0,44% 21.782 0,57% 

PAT2.4.4 Beheren van huur, erfpacht of andere 

overeenkomsten 
0,62% 28.719 0,76% 

PAT4.1 Beheren en coördineren van de maatschappelijke 

promotie, exploitatie en toegankelijkheid van ANB 

domeinen 

1,74% 80.488 2,12% 

PAT4.3 Dagelijks beheren van bezoekerscentra in functie van 

het maatschappelijk promoten en exploiteren van 

ANB domeinen 

4,50% 172.930 4,55% 

PAT4.4 Ontwikkelen van programmas in functie van het 

maatschappelijk promoten en exploiteren van ANB 
0,26% 12.499 0,33% 
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domeinen 

TOTAAL 100,00% 3.800.044 100,00% 

 

De mate waarin ondersteunende terreinbeheergerelateerde activiteiten differentiërend zijn, is 

een ander element dat mee in overweging kan genomen worden bij het prioriteren van 

verbeteracties. We beschikken echter niet over informatie met betrekking tot de mate waarin 

deze activiteiten differentiërend zijn. 

De multiplicatoren maken in belangrijke mate abstractie van de tijdsbesteding en uitgaven 

geregistreerd op projecten in plaats van ANB-processen omdat deze, gegeven de 

beschikbare informatie, niet toegewezen kunnen worden aan een bepaalde procescategorie. 

Onder meer de naamgeving van deze projecten volstaat vaak niet om de aan deze projecten 

verbonden tijdsbesteding en uitgaven toe te wijzen aan processen. 

Aanbeveling: Tenzij de registratie van de tijdsbesteding van niet-arbeiders en de uitgaven op 

projecten eenvoudig kan worden toegewezen aan ANB-processen, wordt er best zo min 

mogelijk geregistreerd op projecten, maar rechtstreeks op processen.  

De middelen, tijd en uitgaven, die op ANB-processen worden geregistreerd, moeten 

toegewezen worden aan procescategorieën. De toewijzing van processen aan 

procescategorieën zou juister kunnen indien de inhoud van bepaalde processen beter 

gedefinieerd zou zijn. De procesnaam geeft immers niet altijd voldoende weer wat een 

proces precies inhoudt.  

Aanbeveling: Definieer de inhoud van de ANB-processen, en dit zowel in functie van een 

correcte registratie als van andere toepassingen zoals de ontwikkeling en het gebruik van 

kostenmodellen. 

Sommige processen, en de tijd en uitgaven die hierop geregistreerd worden, moeten 

toegewezen worden aan verschillende procescategorieën. De toewijzing van processen aan 

procescategorieën is, in functie van het bepalen van de huidige multiplicatoren, vooral het 

resultaat van een ruwe, gevoelsmatige inschatting. Een betere verdeling van de processen, 

en de middelen die hierop geregistreerd worden, over de verschillende procescategorieën is 

nodig. 

Aanbeveling: Bepaal veerdeelsleutels voor alle ANB-processen die aan meerdere 

procescategorieën toegewezen dienen te worden en maak hiervoor gebruik van expertkennis 

en/of meetgegevens. 

Daarnaast worden, in functie van het bepalen van de huidige multiplicatoren, een aantal 

processen, zoals ‘Databeheer van in- en uitgaande post’, integraal aan de procescategorie 

‘Overhead algemeen’ toegekend. Dit betekent dat de middelen die geregistreerd werden op 

deze processen proportioneel worden toegewezen aan alle uitvoerende en ondersteunende 

activiteiten in verband met het beheer, beleid en natuurinspectie. Met betrekking tot het 

proces ‘Databeheer van in- en uitgaande post’ zou je kunnen stellen dat het naakt 

terreinbeheer evenwel een minder dan proportioneel aandeel van de middelen toekomt, 

omdat de vele arbeiders die bij deze activiteit betrokken zijn in mindere gebruik maken van 

correspondentie. 

Aanbeveling: Identificeer de belangrijkste ANB-processen die als overhead worden 

gecatalogeerd, maar eigenlijk niet proportioneel aan het (naakt) terreinbeheer toegekend 

moeten worden. Bepaal – indien wenselijk – voor deze processen een alternatieve, meer 

waarheidsgetrouwe toewijzing van de middelen aan andere procescategorieën. 
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4.4 Vergelijken van de kosten van beheermaatregelen 

uitgevoerd in eigen regie en beheermaatregelen 
uitgevoerd door derden 

Zoals in beschreven in paragrafen 2.4 en 4.3.3.2 dienen de kosten van het naakt 

terreinbeheer (zoals deze berekend kunnen worden via de in paragrafen 4.1 en 4.2 

voorgestelde kostenmodellen) nog bijgeschat te worden om de kosten van 

beheermaatregelen uitgevoerd in eigen regie te kunnen vergelijken met de kosten van 

beheermaatregelen uitgevoerd door derden. De kosten van de uitvoering van 

beheermaatregelen in eigen regie, zoals we deze kunnen berekenen met de kostenmodellen, 

omvat het loon van de arbeiders, de machinekosten, de kosten van loodsen, de kosten van 

dienstvoertuigen, kledij en uitrusting van arbeiders en de kosten van materiaal. De kosten 

van de uitvoering van beheermaatregelen door derden, zoals we deze kunnen berekenen 

met de kostenmodellen, omvat naast alle kostenposten die beschouwd worden bij de 

berekening van de kosten van de uitvoering van beheermaatregelen in eigen regie ook nog 

de overhead die met dit naakt terreinbeheer samenhangt. Daarnaast is het ook zo dat de 

uitbesteding van de uitvoering van beheermaatregelen door derden nog extra kosten met 

zich meebrengt die je niet hoeft te maken wanneer je beheermaatregelen uitvoer in eigen 

regie. Om de kosten van beheermaatregelen uitgevoerd in eigen regie en beheermaatregelen 

uitgevoerd door derden, zoals we deze kunnen berekenen met de kostenmodellen, te kunnen 

vergelijken, moeten volgende correcties nog worden doorgevoerd: 

 De kosten van de uitvoering van beheermaatregelen in eigen regie moeten nog 

verhoogd worden met de overhead van het naakt terreinbeheer. 

 De kosten van de uitvoering van beheermaatregelen door derden moeten nog 

verhoogd worden met de kosten van het uitbesteden van werken en de overhead van 

het uitbesteden van werken. 

Om deze correcties door te voeren, kunnen we gebruik maken van de in paragraaf 4.3.3.2 

voorgestelde multiplicatoren.  

Daarnaast is het belangrijk dat bij de vergelijking van de kosten van de uitvoering van 

beheerwerken in eigen regie en door derden het type beheerwerk en het type terrein waarop 

dit beheerwerk wordt uitgevoerd, overeenstemt. We raden daarom aan om enkel 

vergelijkingen te maken tussen beheerwerken die onder dezelfde hoofdcategorie en activiteit 

vallen en binnen eenzelfde type beheerdoel. 

Bij wijze van voorbeeld vergelijken we, voor de Vallei van de Drie Beken, de kosten van het 

maaien en afvoeren van het maaisel (hoofdcategorie maaibeheer en de activiteit maaien + 

afvoeren) bij Dotterbloemgraslanden (beheerdoel Dotterbloemgrasland) in eigen regie en 

door derden, zie Tabel 4–10. Inclusief de overhead van het naakt terreinbeheer bekomen we 

een kost tussen de 829 en 937 euro/ha voor het maaien en afvoeren van het maaisel van 

Dotterbloemgraslanden in eigen regie. De eenheidskost voor de uitvoering van dit 

beheerwerk door derden bedraagt 900 euro/ha. Wanneer het beheer uitgevoerd wordt door 

derden moeten eveneens de kosten voor het uitbesteden van werken en de hiermee 

gepaarde overhead meegerekend worden. Dit resulteert in een kost van 964 euro/ha voor de 

uitvoering van dit beheerwerk door derden. 
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Tabel 4–10 Vergelijking van de kosten van beheer in eigen regie voor Dotterbloemgraslanden op basis 

van de registraties in POBW voor de Vallei van de Drie Beken in 2012  

Kostenposten 
Kost beheer Dotterbloemgrasland (euro) 

In eigen regie Door derden 

Kosten van 
het naakt 
terreinbeheer 

 

Loon arbeiders 16.061 

900 

Machinekosten 3.206 

Kosten van loodsen en de 
dienstvoertuigen, kledij en uitrusting 
van arbeiders 

2.136 

Kosten van materiaal niet gekend 

Overhead van het naakt terreinbeheer niet 
beschouwd door het kostenmodel 

(16.061 + 3.206 + 
2.136) * 15% of 30% 

= 3.210 - 6.421 

Kosten van het uitbesteden van werken 0 900 * 6,01% = 54 

Overhead van het uitbesteden van werken 0 900 * 1,12% = 10 

TOTAAL 24.613 - 27.824  

BEWERKTE OPPERVLAKTE (ha) 29,7  

EENHEIDSKOST (euro/ha) 829 - 937 964 

4.5 Conclusie 

In dit hoofdstuk hebben we de gegevens van ANB over de kosten van het terreinbeheer 

gebruikt om de kosten van beheermaatregelen en -doelen te bepalen en te vergelijken. Deze 

praktische toetsing of evaluatie heeft niet zozeer extra aanbevelingen opgeleverd bovenop 

deze die reeds in hoofdstuk 3 werden geformuleerd. Uiteraard is het wel zo dat de 

kostenmodellen en multiplicatoren en de ontwikkeling hiervan een meerwaarde geven aan 

dit hoofdstuk en deze studie. De belangrijkste inzichten uit dit hoofdstuk met betrekking tot 

de informatie bij ANB over de kosten van het terreinbeheer, en de databanken waarin deze 

informatie wordt bijgehouden, hebben echter vandoen met het gemak waarmee 

kosteninschattingen gemaakt kunnen worden. Algemeen gesteld, geldt dat het bepalen en 

vergelijken van de kosten van het naakt terreinbeheer heel wat manueel werk vergt. Het 

bepalen en vergelijken van de kosten van het naakt terreinbeheer is daarom niet alleen een 

tijdrovende bezigheid, maar omwille van de vele manuele handelingen en tussenbewerkingen 

is het risico op fouten eveneens aanzienlijk. Als het ANB de kosten van het door haar 

gevoerde beheer beter wenst te kunnen opvolgen om zo keuzes te onderbouwen dan moet 

de inspanning die nodig is om de kosten van beheermaatregelen en -doelen te bepalen 

omlaag. 

De verbetering van de koppeling tussen POBW, dus de registratie van tijd (maar ook 

machines, materiaal en werken uitgevoerd door derden) op beheerwerken, en 

beheereenheden en de daaraan verbonden doelen zou voor een aanzienlijke tijds- en 

kwaliteitswinst kunnen zorgen. Wanneer ANB zou overstappen naar een nieuw 

databanksysteem om de beheerplanning te structureren en op te volgen, dient ze er voor te 

zorgen dat de gegevens uit POBW vlot gekoppeld kunnen worden aan de gegevens uit dit 

nieuwe databanksysteem. 
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5 Beschrijving en analyse van de beschikbare 
informatie over de resultaten van beheer 
(doelbereiking) en de koppeling met de 
kosteninformatie van beheer 

Dit hoofdstuk behandelt specifiek functionaliteit d. ‘ Ex post (of tussentijds) de kosten 

gemaakt in functie van een doelstelling vergelijken met de succesgraad van het beheer om 

die doelstelling te verwezenlijken’. Omdat de omschrijving van deze functionaliteit nog 

ruimte voor interpretatie laat, bespreken we deze functionaliteit hier eerst meer in detail. 

De omschrijving van de functionaliteit specifieert bijvoorbeeld niet hoe we de succesgraad 

van het beheer moeten interpreteren. De succesgraad van het beheer gaat over de mate 

waarin het beheer erin slaagt om de doelstelling te bereiken (doelbereiking). Een doelstelling 

van een beheerplan realiseren houdt echter meestal een combinatie in van verschillende 

types van beheertrajecten: omvormingen, herstel en behoud. Omdat elk beheertraject 

gekenmerkt wordt door een bepaalde uitgangssituatie en een gewenste eindsituatie betekent 

dit dat er steeds een tijdskader bepaald zal moeten worden waarbinnen de succesgraad, en 

bij uitbreiding ook de kosteneffectiviteit, van het beheer beoordeeld kan worden. De 

realisatie van beheertrajecten vergt verschillende beheermaatregelen. De variatie in de 

beheertrajecten ligt mee aan de basis van de verschillen in de succesgraad. De succesgraad 

zou dus een weerspiegeling moeten zijn van enerzijds de weg die met het beheer moet 

afgelegd worden (bv. vaak is het zo dat hoe groter het verschil tussen de uitgangssituatie en 

de gewenste eindsituatie, hoe intensiever of moeilijker het beheer is of hoe langer het 

beheer zal duren om de gewenste eindsituatie te bereiken), en anderzijds een appreciatie 

van het finale resultaat (bv. een habitat in ongunstige staat van instandhouding versus een 

habitat in gunstige staat van instandhouding). Bovendien zou deze succesgraad rekening 

moeten houden met de oppervlaktes (of andere kwantiteitsmaten) in omvorming, herstel of 

behoud. Dit laatste kan op twee manieren bekeken worden. Enerzijds, is de kwantiteit van 

een beheerdoelstelling meetbaar (bv. tegen het einde van de beheercyclus wil men x hectare 

realiseren van habitat y). De succesgraad voor dit kwantiteitsdoel kan met andere woorden 

bepaald worden. Anderzijds, kan men de succesgraad in termen van kwaliteitsaspecten 

beoordelen per beheereenheid. De informatie over de oppervlaktes van beheereenheden kan 

dan gebruikt worden om de gewogen gemiddelde succesgraad voor de kwaliteitsdimensie te 

berekenen. 

Hoe de kosten van een beheerdoelstelling opgevolgd en berekend kunnen worden, kwam 

reeds uitgebreid aan bod in de vorige hoofdstukken, en hoofdstuk 4 in het bijzonder. In dit 

hoofdstuk gaan we vooral in op de vraag hoe we de succesgraad van het uitgevoerde beheer 

kunnen bepalen, zie paragraaf 5.1. De koppeling van de succesgraad met de kosten wordt 

besproken in paragraaf 5.2. 

De focus van de uiteenzetting in dit hoofdstuk ligt op de functionaliteit d. ‘Ex post (of 

tussentijds) de kosten gemaakt in functie van een doelstelling vergelijken met de 

succesgraad van het beheer om die doelstelling te verwezenlijken’. Deze functionaliteit gaat 

uit van het particulier geval van een bepaalde doelstelling in een bepaald gebied: de 

succesgraad van het beheer wordt eenvoudig vergeleken met de kosten. Een meer 

ambitieuze functionaliteit, waarin het ANB vanuit haar opdracht ook geïnteresseerd zou 

kunnen zijn, luidt ‘Ex ante (of tussentijds) vergelijken van de kosteneffectiviteit van (een set 

van) beheermaatregelen voor eenzelfde doelstelling’. Hier gaan we in paragraaf 5.3 op in. 

In elk van de onderstaande paragrafen gaan we uit van het geval van een beheerdoelstelling 

voor een natuurstreefbeeld, i.c. een Natura 2000 habitattype, in een gunstige staat van 

instandhouding. Aan de hand van dit voorbeeld illustreren we de principes. Deze principes 

zijn echter in een ruimere context geldig en kunnen bijvoorbeeld ook gebruikt worden om 

recreatiedoelstellingen op te volgen. We lichten dit toe in paragraaf 5.1.4. 
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5.1 Meten van de succesgraad 

In deze paragraaf bespreken we de succesgraad in termen van kwantiteitsaspecten 

(oppervlakte gerealiseerd, zie paragraaf 5.1.1), kwaliteitsaspecten (zie paragraaf 5.1.2) en 

de combinatie van beide (zie paragraaf 5.1.3).  

De succesgraad kan op veel verschillende manieren bepaald worden. De eenvoudigste 

manier om de succesgraad te bepalen, bestaat er wellicht in om de gerealiseerde 

eindtoestand te vergelijken met de gewenste eindtoestand en hierbij een onderscheid te 

maken tussen: 

 Niet-habitatwaardig 

 Habitat – ongunstige kwaliteit 

 Habitat – gunstige kwaliteit 

Het onderscheid tussen niet-habitatwaardig en habitat in ongunstige kwaliteit zal in de 

toekomst bepaald worden door nieuwe karteerregels van de BWK-habitatkartering. Uit de 

toestandsklassen kunnen verschillende oppervlakteverhoudingen worden berekend: 

 Doelbereik in termen van oppervlakte: oppervlakte (habitat-ongunstig + habitat-

gunstig) gedeeld door de totale oppervlakte 

 Doelbereik in termen van kwaliteit: oppervlakte habitat-gunstig gedeeld door 

oppervlakte (habitat-gunstig + habitat-ongunstig) 

 Vermenigvuldiging van beide verhoudingen geeft een gecombineerde score voor 

globaal doelbereik. Als de score 1, dan is de beheerdoelstelling bereikt. 

Als deze oppervlakteverhoudingen berekend worden op verschillende evaluatiemomenten, 

dan kan ook een verschil berekend worden en kan er dus nagegaan worden of er 

vooruitgang geboekt werd of niet. 

Om de succesgraad van het beheer te bepalen zodat deze op een zinvolle manier vergeleken 

kan worden met de kosten, moet met volgende zaken rekening gehouden worden: 

 Hoe lang zijn we al aan het beheren? 

 Waar staan we (afstand tot doelbereik)? 

 Vanwaar komen we? 

 Over welke oppervlakte? 

5.1.1 Succesgraad voor de kwantiteitsdimensie 

Zoals gesteld, kan het doelbereik uitgedrukt worden op basis van de oppervlakte door het 

aandeel gerealiseerd habitat te bepalen. Meer formeel, is de ‘oppervlakteverhouding 

gerealiseerd habitat = oppervlakte gerealiseerd habitatwaardig gedeeld door oppervlakte 

gewenst habitatwaardig’. In een formule wordt dit: 

  ̅          
∑     
 
   

∑   
 
   

 

Waarbij   ̅          de succesgraad aanduidt voor de kwantiteitsdimensie, N het aantal 

beheereenheden is waarvoor de doelstelling geldt, wi de oppervlakte is van beheereenheid i 

en Ii een indicator is die aangeeft of de beheereenheid i habitatwaardig is (1) of niet (0). De 

succesgraad voor de kwantiteitsdimensie wordt, met de formule die hier gebruikt wordt, 

bepaald op basis van een gewogen gemiddelde waarbij de weging gebeurt a rato van de 

oppervlakte (wi). Voor een 1/0-indicator is het gemiddelde gelijk aan de proportie en door de 

weging wordt dit een oppervlakte-aandeel. Bijvoorbeeld, er zijn drie beheereenheden, twee 

ervan zijn habitatwaardig (I1 = I2 = 1, I3 = 0). Het rekenkundig gemiddelde is dan (1 + 1 + 

0)/3 = 0.67. Dit is de (ongewogen) proportie van de beheereenheden die habitatwaardig 

zijn. Stel dat de oppervlaktes van de beheereenheden echter verschillen: w1 = 1, w2 = 2, w3 

= 3. Het gewogen gemiddelde geeft dan als resultaat (1 + 2 + 0)/(1 + 2 + 3) = 0.5. 
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Rekening houdend met de oppervlaktes wegen de twee habitatwaardige beheereenheden 

even zwaar door als de beheereenheid die nog niet-habitatwaardig is, waardoor de gewogen 

proportie of het oppervlakte-aandeel lager uitvalt dan de ongewogen proportie.  

Aan de hand van bovenstaande formule neemt de succesgraad voor de kwantiteitsdimensie 

steeds een waarde aan tussen 0 en 1. Het resultaat heeft enkel betrekking op de 

beheereenheden in beheer aan het begin van de beschouwde periode en waarvoor de 

doelstelling vooropgesteld werd. 

Om na te gaan of er vooruitgang werd geboekt, kan het verschil in de succesgraad voor de 

kwantiteitsdimensie berekend worden tussen de uitgangssituatie en het tijdstip waarop 

geëvalueerd wordt: 

  ̅̅̅̅              ̅                  ̅             

5.1.2 Succesgraad voor de kwaliteitsdimensie 

Om de succesgraad voor de kwaliteitsdimensie te kunnen bepalen, moet er minimaal een 

evaluatie uitgevoerd worden van de toestand van de beheereenheden waarvoor een 

bepaalde beheerdoelstelling geldt. In het ideale geval wordt deze evaluatie onderbouwd met 

op het terrein ingezamelde gegevens, maar deze evaluatie kan ook enkel een expertoordeel 

zijn.  

Een eerste mogelijkheid om de succesgraad voor de kwaliteitsdimensie te bepalen, werd 

reeds voorgesteld in de inleiding van dit hoofdstuk. Er werd voorgesteld om de succesgraad 

te beoordelen als de verhouding van de oppervlakte in gunstige toestand ten opzichte van de 

totale oppervlakte, exclusief de beheereenheden die niet- habitatwaardig zijn: 

  ̅         
∑     
 
   

∑   
 
     

 

Waarbij   ̅         de succesgraad aanduidt voor de kwaliteitsdimensie, N het aantal 

beheereenheden is waarvoor de doelstelling geldt, wi de oppervlakte is van beheereenheid i 

en Ji een indicator is die aangeeft of de beheereenheid i in gunstige staat van instandhouding 

is (= 1 indien dit zo is, = 0 in het andere geval). Om na te gaan of er een 

kwaliteitsverbetering is opgetreden of niet kan ook voor deze indicator het verschil in de 

succesgraad berekend worden tussen de uitgangssituatie en het tijdstip waarop geëvalueerd 

wordt. 

In plaats van een eenvoudige 1/0-indicator kan ook gebruik gemaakt worden van een 

scoresysteem dat toelaat om een betere van een slechtere kwaliteit te onderscheiden. Op die 

manier bekomt men een meer sensitieve maatstaf voor de succesgraad. Een optie is 

bijvoorbeeld om de succesgraad voor de kwaliteitsdimensie gelijk te stellen aan het 

percentage indicatoren uit de lijst met LSVI-indicatoren die een gunstige toestand indiceren 

voor het habitattype. Op die manier kan wellicht vroeger een signaal opgevangen worden of 

het terrein in de gewenste richting evolueert. Dit vereist echter een grotere inspanning op 

het vlak van beheeropvolging, omdat de informatie om deze indicatoren te berekenen voor 

elke beheereenheid beschikbaar moet zijn. Het gebruik van een simpele 1/0-indicator vereist 

minder gegevens en is daardoor breder toepasbaar. Een dergelijke 1/0-indicator gaat uit van 

het one-out-all-out principe waarbij de LSVI van een habitat als ongunstig kan beoordeeld 

worden wanneer een indicator uit de LSVI lijst van indicatoren ongunstig is.  

5.1.3 Succesgraad op basis van de combinatie van de kwantiteits- en 

kwaliteitsdimensie 

Eerste mogelijkheid 
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De idee om kwantiteit en kwaliteit te combineren in een getal komt van de zogenaamde 

Ecologische KwaliteitsIndex (EKI). Deze is gebaseerd op het product van een kwaliteitsmaat 

met een kwantiteitsmaat (ten Brink et al., 2000). De EKI is ontwikkeld als een 

natuurgraadmeter op schaal van een regio of land. We kunnen het principe echter ook 

toepassen op schaal van de doelstellingen in een beheerplan. Naar analogie met de EKI en 

toegepast op onze hiervoor gedefinieerde metrieken kunnen we de succesgraad van het 

beheer als volgt meten: 

  ̅                 ̅           ̅          
∑     
 
   

∑   
 
   

 

De succesgraad van het beheer is, met andere woorden, gelijk aan de verhouding van de 

oppervlakte in een gunstige LSVI tot de totale oppervlakte waarvoor de beheerdoelstelling 

geldt (waar het habitat tot doel gesteld is).  

Per tijdsstap waarvoor er gegevens beschikbaar zijn, kan deze gecombineerde score 

berekend worden. Vervolgens kan het verschil berekend worden voor de periode waarin men 

geïnteresseerd is. Dit verschil geeft dan aan welke vooruitgang (achteruitgang) er gedurende 

een bepaalde periode geboekt is in termen van zowel de kwantiteit als de kwaliteit.  

Tweede mogelijkheid 

Een alternatieve werkwijze om de succesgraad van het beheer te berekenen, op basis van 

zowel de kwaliteits- als de kwantiteitsdimensie, bestaat erin om de eerder gebruikte 

hiërarchische dichotomie (Ii en Ji) een ordinale score toe te kennen.  

 (Ii = Ji = 0) Vernietigd: 0  

 (Ii = Ji = 0) Niet-habitatwaardig: 1/3 

 (Ii = 1, Ji = 0) Habitatwaardig-ongunstig: 2/3 

 (Ii = 1, Ji = 1) Habitatwaardig-gunstig: 1 

Op deze manier integreren we het ‘kwantiteitsaspect’ (habitatwaardig of niet) mee in een 

ranking van toenemende kwaliteit. Om als habitatwaardig bestempeld te kunnen worden, 

moet de toestand van een beheereenheid immers ook aan bepaalde minimum 

kwaliteitsvoorwaarden voldoen. We hebben ook een extra categorie ‘vernietigd’ toegevoegd. 

Onder ‘vernietigd’ verstaan we hier een toestand van waaruit er redelijkerwijze geen potentie 

meer is voor herstel (technisch kan mits inrichtingsbeheer veel hersteld worden, maar we 

nemen hier aan dat er zo’n grote kosten mee gemoeid zijn dat het habitatverlies in de 

praktijk onomkeerbaar is). De toestand ‘niet-habitatwaardig’ heeft wel deze potentie. Een 

beheereenheid die initieel deel uitmaakte van de doelstelling voor het habitattype kan 

immers om één of andere reden ook vernietigd worden. De definitie van ‘vernietigd’ die we 

hier hanteren, wijkt mogelijk af van hoe deze term elders gebruikt wordt en er is mogelijk 

afstemming nodig. (noot: een andere interpretatie van vernietigd is: achteruitgang van 

habitatwaardig naar niet-habitatwaardig, ondanks beheer of verlies van potenties; 

mondelinge mededeling Geert Sterckx) 

Met deze scores, si, kan opnieuw een gewogen gemiddelde berekend worden dat de 

succesgraad of het doelbereik van het beheer aangeeft in functie van zowel het 

kwantiteitsaspect als het kwaliteitsaspect: 

  ̅                
∑     
 
   

∑   
 
   

 

Het verschil van deze succesgraad tussen een beginsituatie en een tweede evaluatiemoment, 

geeft dan opnieuw aan of er vooruitgang werd geboekt of niet. 
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5.1.4 Uitbreiding van de principes naar andere gevallen 

Het meten van een globale succesgraad als het product van een maat voor 

kwantiteitsaspecten met een maat voor kwaliteitsaspecten (beide tussen 0 en 1) is niet 

nieuw. Zoals eerder aangegeven, hebben we ons geïnspireerd op de EKI index.  

Het principe kunnen we ook gebruiken om de succesgraad na te gaan voor het opvolgen van 

maatschappelijke doelstellingen, met name recreatie. In vele gebieden is natuurbeleving 

onder de vorm van zachte recreatie een belangrijke doelstelling. Voor ANB gebieden werd 

hiervoor een methodiek opgesteld om bezoekerstevredenheid en bezoekersaantallen op 

gebiedsniveau op te volgen. Bezoekersaantallen meet het kwantiteitsaspect, 

bezoekerstevredenheid het kwaliteitsaspect. Om beide deelaspecten te scoren, moeten we 

deze omzetten naar een ordinale of continue schaal tussen 0 en 1. Dit kan mits er 

gebiedspecifieke doelen worden vooropgesteld, zodat de mate van doelbereik kan bepaald 

worden. Het ambitieniveau kan immers sterk verschillen van gebied tot gebied. In sommige 

gebieden zal men bijvoorbeeld veeleer inzetten op een kwaliteitsvolle natuurbeleving en 

minder op het halen van hoge bezoekersaantallen. 

Ook voor de economische doelstellingen, in de eerste plaats houtproductie, kan eenzelfde 

principe gelden. In termen van kwantiteit is een generieke doelstelling in veel gebieden om 

niet meer dan de gemiddelde jaarlijkse aanwas te kappen (zodat de totale houtvoorraad op 

peil blijft). Dit kan vertaald worden naar een schaal tussen 0 en 1 (bv. per beheereenheid 

een beoordeling of er meer of minder gekapt werd dan er bijgegroeid is sinds de laatste 

kapping en hiervan een naar oppervlakte gewogen gemiddelde berekenen). Andere 

indicatoren voor kwantiteitsaspecten worden rechtstreeks op gebiedsniveau gemeten (bv. 

oppervlakte gekapt, totaal volume gekapt). Voor het kwaliteitsaspect hebben we eveneens 

indicatoren op gebiedsniveau en op niveau van een beheereenheid. Bijvoorbeeld de 

diversiteit van de aangeboden sortimenten op de houtmarkt (een indicator op 

gebiedsniveau) en de technische kwaliteit (afwezigheid van defecten, rechte stam) van het 

op de markt aangeboden rondhout (pulphout - zaaghout – fineerkwaliteit) (indicator op 

niveau beheereenheid). Ook hier moet het mogelijk zijn om deze kwantiteits- en 

kwaliteitsindicatoren te aggregeren tot een ordinale of continue schaal tussen 0 en 1. 

 

5.2 Koppeling van de resultaten van beheer aan de 

kosteninformatie van beheer 

Bovenstaande werkwijzen kunnen gebruikt worden om het beheer te evalueren in termen 

van doelbereik. Het is mogelijk om met de kosten van het beheer nog een extra dimensie toe 

te voegen aan de evaluatie van het doelbereik of effectiviteit van het beheer. Bij de 

beheerevaluatie evalueert men het cumulatief effect van alle tot dan toe uitgevoerde 

beheermaatregelen. Indien we uitgaan van de kosten die tot dan toe gemaakt zijn 

(cumulatief), kan er een grote discrepantie zitten tussen het kostenplaatje en het doelbereik. 

Zo kunnen we ons doel al lang bereikt hebben, maar de cumulatieve kosten blijven lineair 

stijgen omwille van een duur, maar noodzakelijk instandhoudingsbeheer. Het is daarom 

meest zinvol om doelbereiking te vergelijken met de cumulatieve voortschrijdende 

gemiddelde jaarlijkse kost (cumulatief kostenplaatje gedeeld door het aantal jaren tussen de 

twee evaluatietijdstippen). Bij een omvorming zal deze gemiddelde jaarlijkse kost, berekend 

over de periode T0 tot Tx, initieel hoog zijn en op lange termijn dalen naar de gemiddelde 

kost voor instandhoudingsbeheer (in de veronderstelling dat de doelstelling gehaald wordt). 

We illustreren dit aan de hand van volgende situatie: 

 we vergelijken een T0 (uitgangssituatie) met een T18 (situatie 18 jaar later) 

 St = 0 = 0.2, S t = 6 = 0.5, S t = 12 = 0.8, S t = 18 = 0.8 

 Totale kosten naakt terreinbeheer (cumulatief): 0 k€, 18 k€, 30 k€, 36 k€ 

 Cumulatief voortschrijdend gemiddelde jaarlijkse kosten: -, 3 k€/j, 2.5 k€/j, 2 k€/j 
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In het voorbeeld gingen we er van uit dat we starten met een gedegradeerde 

uitgangssituatie (St = 0 = 0.2). In de eerste 12 jaar werden eenmalige beheermaatregelen en 

herstelbeheer ingezet. Deze maatregelen zullen vaak duurder uitvallen en dan willen we ook 

resultaat zien. In die gevallen zal de gecombineerde succesgraad duidelijk kunnen aantonen 

of er vooruitgang geboekt werd (S t = 6 = 0.5, S t = 12 = 0.8), en dus of het verantwoord was 

om de kosten te maken (30 k€ over periode van 12 jaar). Na 12 jaar start het 

instandhoudingsbeheer en zien we geen wijziging meer in onze maatstaf voor doelbereik, 

maar de kosten voor instandhoudingsbeheer lopen wel door. De cumulatieve voortschrijdend 

gemiddelde jaarlijkse kost daalt echter tot 2 k€/j.  

Om te bepalen welke kosten in rekening gebracht moeten worden verwijzen we naar 

hoofdstuk 2 en 4. De voorgaande vergelijkingen van de kosten met de resultaten van het 

beheer zijn enkel mogelijk indien de databanken waarin de kosteninformatie opgeslagen zit, 

gekoppeld kunnen worden met de databanken waar de resultaten van het beheer in worden 

opgeslagen. Afhankelijk van de gebruikte maat voor succesgraad moet minimaal volgende 

informatie in de databank voorhanden zijn per beheereenheid: 

   ̅         : habitatwaardig of niet-habitatwaardig 

   ̅        : niet-habitatwaardig, habitatwaardig-gunstig, habitatwaardig-ongunstig 

   ̅              : habitatwaardig-gunstig, niet-habitatwaardig-gunstig 

   ̅              : vernietigd, niet-habitatwaardig, habitatwaardig-gunstig, 

habitatwaardig-ongunstig 

Dit moet niet enkel bijgehouden worden voor de laatst gekende toestand, maar ook alle 

voorgaande ingeschatte toestanden moeten bijgehouden worden. Het volstaat dus niet om 

bijvoorbeeld een habitatkaart actueel te houden; de oude versies moeten eveneens 

bijgehouden worden. Deze informatie kan worden opgeslagen in een databanksysteem, 

waarin ook de informatie over de koppeling tussen beheereenheden, beheerdoelstellingen en 

beheermaatregelen kan worden opgeslagen. Met andere woorden, een databanksysteem om 

de beheerplanning te structureren en op te volgen. Zulke systemen bestaan al (bv. 

Conservation Management System: http://www.software4conservation.com/, Miradi: 

https://miradi.org/). 

Het kostenmodel dat schematisch voorgesteld is in Figuur 4–2 laat toe om de kosten van het 

naakt terreinbeheer te bepalen voor een bepaalde beheerdoelstelling in een bepaald gebied. 

Deze kunnen worden uitgedrukt als totale kost over een bepaalde periode of als kost per ha 

over een bepaalde periode. Indien we deze omzetten in een kost (per ha) per jaar, zoals 

hierboven besproken, kunnen we dit vergelijken met de succesgraad van het beheer. 

We kunnen ons echter afvragen of een eenvoudige confrontatie van de kosten en de 

succesgraad voor een bepaalde doelstelling uit een beheerplan wel een zinvolle oefening is. 

Al snel zal men zich bij zulke vergelijkingen vragen stellen over oorzakelijke verbanden, die 

men hiermee echter niet kan beantwoorden. Zo kunnen we ons in het voorgaande voorbeeld 

afvragen wat er zou gebeurd zijn als het instandhoudingsbeheer niet of op een alternatieve 

manier werd uitgevoerd. Om zulke ‘Wat als?’ vragen te beantwoorden is een andere aanpak 

nodig. Hierop gaan we in de volgende paragraaf dieper in. 

5.3 Kosteneffectiviteitsanalyses 

Er bestaan verschillende manieren om (een set van) beheermaatregelen tegen elkaar af te 

wegen. De meest eenvoudige manier bestaat er waarschijnlijk in om enkel te kijken naar de 

kosten en het goedkoopste alternatief te kiezen of, net andersom, om het alternatief te 

kiezen dat, ongeacht de kosten, de beste garantie biedt op het bereiken van de 

vooropgestelde doelstelling. In het ene geval wordt er geen rekening gehouden met de 

succesgraad terwijl in het andere geval de kosten niet beschouwd worden. De kans is reëel 

dat een dergelijke eenzijdige aanpak leidt tot suboptimale keuzes. De centrale vraag luidt 

dan ook ‘welke (set van) beheermaatregel(en) uitvoeren om een doelstelling te realiseren 
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tegen de laagste kosten?’. De aandacht voor deze vraag is zeer actueel. De beperkte 

middelen waarover het ANB kan beschikken om de S-IHD-doelstellingen op het terrein te 

realiseren, noopt haar bijvoorbeeld om zeer efficiënt te werk te gaan. De kosteneffectiviteit is 

vandaag met andere woorden maatgevend voor het terreinbeheer. Het ‘ex ante (of 

tussentijds) vergelijken van de kosteneffectiviteit van (een set van) beheermaatregelen voor 

eenzelfde doelstelling’ kan eigenlijk gezien worden als een extra managementfunctionaliteit. 

Zoals intussen wel duidelijk is, vergt inzicht in de kosteneffectiviteit van beheer dat de 

succesgraad van het beheer en de kosten van het beheer samen worden beschouwd. Naast 

de kosten is de lokale context ook belangrijk om verschillen te verklaren, zeker wanneer we 

gegevens van verschillende gebieden met elkaar zouden vergelijken.  

Er bestaan verschillende economische afwegingskaders die in staat zijn om de succesgraad 

van het beheer en de kosten van het beheer te integreren in functie van de beoordeling van 

(een set van) beheermaatregelen. De meest bekende zijn de kosteneffectiviteitsanalyse 

(KEA) en de kosten-batenanalyse (KBA). We beschouwen hier uitsluitend de 

kosteneffectiviteitsanalyse omdat deze veruit het best aansluit bij de noden van het 

terreinbeheer.  

5.3.1 Basisprincipes 

Een kosteneffectiviteitsanalyse wordt typisch gebruikt in een beslissingscontext waarbij er 

twee of meer alternatieve beheervormen of beheeringrepen met elkaar worden vergeleken. 

Vaak is één van deze beheervormen de standaard manier van beheren en de andere een (of 

meerdere) alternatieve manier(en). In een dergelijk setting spreekt men van incrementele 

kosteneffectiviteit, omdat we vergelijken tussen alternatieven. Bij gemiddelde 

kosteneffectiviteit worden de kosten van het beheer vergeleken met de effectiviteit van het 

beheer zonder rekening te houden met alternatieven (dit komt in feite neer op de aanpak die 

in paragraaf 5.2 werd toegelicht). 

Wanneer meerdere alternatieven tegenover elkaar moeten worden afgewogen, wordt de 

optimale oplossing traditioneel gezocht via de weg van ofwel kostenminimalisatie ofwel 

effectmaximalisatie. Beide technieken vereisen dat ofwel de effecten ofwel de kosten 

constant worden gehouden, een voorwaarde die in de praktijk vaak niet vervuld is (Briggs & 

O'Brien, 2001). Om de complexiteit van een kosteneffectiviteitsvraagstuk beter te vatten, 

kunnen we dit structureren met behulp van een kosteneffectiviteitsvlak, zie Figuur 5–1.  

In een kosteneffectiviteitsvlak worden de kosten (in €/ha/jaar) en de effectiviteit van een 

(set van) beheermaatregel(en) afgezet ten opzichte van de kosten en de effectiviteit van een 

andere (set van) beheermaatregel(en) die als referentie dienst doet. Hoe de kosten en de 

effectiviteit van de beschouwde alternatieven zich verhouden, wordt voorgesteld aan de hand 

van twee assen: de x-as geeft het verschil in effectiviteit weer (positief of negatief) en de y-

as geeft het verschil in kosten weer (positief of negatief). De beoordeling van de 

kosteneffectiviteit van de ene (set van) beheermaatregel(en) versus de andere is afhankelijk 

van het kwadrant waarin de alternatieve (set van) beheermaatregel(en) zich bevindt: 

 Voor de volgende kwadranten is de situatie duidelijk 

o Zuidoostelijke kwadrant: de nieuwe beheervorm is zowel effectiever als 

goedkoper (alternatieven die zich in dit kwadrant bevinden, worden altijd als 

kosteneffectiever beschouwd) 

o Noordwestelijke kwadrant: de nieuwe beheervorm is duurder en minder 

effectief (alternatieven die zich in dit kwadrant bevinden, zijn minder 

kosteneffectief) 

 Voor de twee andere kwadranten is er sprake van een trade-off tussen de kosten en 

de effectiviteit. Of deze trade-off kosteneffectief is, hangt af van hoeveel een 

beheerder extra wenst te betalen voor een extra eenheid effectiviteit of 

doelbereiking. 
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o Zuidwestelijke kwadrant: de nieuwe beheervorm is minder effectief, maar 

wel goedkoper 

o Noordoostelijke kwadrant: de nieuwe beheervorm is duurder, maar wel 

effectiever 

 De situaties 3, 4, 5 en 6 zijn intermediair 

o Situatie 3 is effectiever, maar even kostelijk (dus wellicht een goed 

alternatief) 

o Situatie 6 is minder kostelijk, maar even effectief (dus wellicht een goed 

alternatief) 

o Situatie 4 is duurder, maar even effectief (geen goed alternatief) 

o Situatie 5 is minder effectief en even kostelijk (geen goed alternatief) 

 

 

Figuur 5–1 Voorstelling van een kosteneffectiviteitsvlak. 

Opmerking: In een kosteneffectiviteitsvlak wordt een (set van) beheermaatregel(en) afgezet ten 

opzichte van een andere (set van) beheermaatregel(en) die als referentie dienst doet. De relatie tussen 

de twee beschouwde (sets van) beheermaatregel(en) in termen van kosteneffectiviteit levert, wanneer 

ook de betrouwbaarheid van de kosten en de effecten in rekening worden gebracht, negen mogelijke 

situaties op. Het betrouwbaarheidsinterval voor elke van deze negen situaties wordt weergegeven door 

de stippenlijnen. 

Wanneer een (set van) beheermaatregel(en) zich in het zuidwestelijke of het noordoostelijk 

kwadrant bevindt (inclusief situaties 3 en 6), is het niet onmiddellijk duidelijk of deze 

kosteneffectiever is dan de (set van) beheermaatregel(en) die als referentie fungeert. In 

deze situatie kunnen ‘acceptability curves’ gebruikt worden om de kosteneffectiviteit te 

beoordelen (Briggs et al., 2002; Fenwick & Byford, 2005; Fenwick et al., 2004). Deze curves 

worden afgeleid, uitgaande van volgende beslissingsregel: 

K

E






 , 

Waarbij ∆K gelijk is aan het verschil in kosten, ∆E gelijk is aan het verschil in effectiviteit en 

λ een ‘ceiling ratio’ is. Deze ceiling ratio geeft aan hoe hoog de kosteneffectiviteitsratio mag 

zijn opdat beleidsmakers nog bereid zouden zijn om voor een (set van) beheermaatregel(en) 

te betalen. De ceiling ratio geeft de helling van een rechte lijn (lineaire regressie) door de 

oorsprong van Figuur 5–1. Alle punten die beneden en rechts van deze lijn gelegen zijn 

worden als kosteneffectiever beschouwd. De exacte waarde van de ceiling ratio is niet 
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gekend en wordt ook niet bepaald, maar het effect ervan wordt samengevat in een 

acceptability curve (zie verder). 

In Figuur 5–2 stellen we dit voor met een fictief voorbeeld. De helling van de regressielijn 

door de oorsprong is 1000. Dit betekent dat we iets kosteneffectiever beschouwen wanneer 

we bereid zijn om maximaal 1000 €/ha/j meer te betalen voor 1 eenheid extra effectiviteit 

(gemeten in de schaal van 0 tot 1 voor één van de in paragraaf 5.1 besproken maten voor 

succesgraad). Dit is hetzelfde als 100 €/ha/j voor 0.1 eenheid extra effectiviteit.  

 

Figuur 5–2 Fictief voorbeeld van een ceiling ratio.  

De ceiling ratio kan variëren tussen 0 en oneindig. Indien de ceiling ratio gelijk is aan 0, zijn 

enkel de kosten van belang. De regressielijn door de oorsprong valt dan immers samen met 

de X-as. Indien de ratio gelijk is aan oneindig, zijn enkel de effecten van belang. De 

regressielijn valt dan samen met de Y-as. In de praktijk is deze ceiling ratio meestal niet 

gekend. Wat acceptability curves weergeven, is de kans (%) op kosteneffectief zijn voor alle 

mogelijke waarden van de ceiling ratio. Het is met andere woorden de verhouding van de 

punten in de figuur die gelegen zijn ten zuiden en ten oosten van de regressielijn door de 

oorsprong ten opzichte van alle punten. Toegepast op de situatie in Figuur 5–2, lezen we, 

voor de ceiling ratio gelijk aan 1000€/ha/j, af dat 9 van de 20 punten (kans = 45%) ten 

zuiden en ten oosten van deze ceiling ratio gelegen zijn. Een punt kunnen we beschouwen 

als een vergelijking tussen een beheereenheid waar de ene (set van) beheermaatregel(en) 

uitgevoerd werd met een beheereenheid waar de andere (set van) beheermaatregel(en) 

werd uitgevoerd. Bovendien kunnen verschillende ‘acceptability curves’ vergeleken worden 

(bv. beheer 1 versus niets doen wordt vergeleken met beheer 2 versus niets doen). 

De bijbehorende acceptability curve van hetzelfde voorbeeld uit Figuur 5–2 geven we in 

Figuur 5–3. Voor de ceiling ratio in Figuur 5–2 kunnen we uit deze figuur aflezen dat er een 

45% kans is dat het alternatief meer kosteneffectief is dan de referentie. 
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Figuur 5–3 Voorbeeld van een acceptability curve. 

5.3.2 Modelleren van kosteneffectiviteitsanalyses 

Uit Figuur 5–1 is het duidelijk dat we hier in essentie proberen om twee gemeten variabelen, 

namelijk de kosten en de effecten van beheermaatregelen aan elkaar te relateren. We 

zouden de kosten als responsvariabele kunnen beschouwen en deze gaan modelleren in 

functie van de effecten en andere covariabelen (= verklarende variabelen, bv. tijd, …). 

Andersom, zouden we ook de effecten als responsvariabele kunnen beschouwen en deze 

gaan modelleren in functie van de kosten en andere covariabelen. Geen van beide pistes is 

te verkiezen boven de andere. Wat we eigenlijk willen, is zowel de kosten als de effecten als 

responsvariabelen beschouwen en modelleren in functie van de covariabelen. Men noemt dit 

een bivariaat model.  

Omdat er kosten- en effectiviteitsinformatie uit verschillende gebieden (lees: beheerplannen) 

moet samengebracht worden om tot een synthese van de kosteneffectiviteit te komen, zitten 

we bovendien in een context waarbij we moeten rekening houden met deze 

gebiedsverschillen. We kunnen immers verwachten dat binnen eenzelfde gebied de 

omstandigheden beter vergelijkbaar zijn dan tussen gebieden. De succesgraad van eenzelfde 

type maatregel om een bepaalde doelstelling te realiseren kan in een bepaald gebied 

bijvoorbeeld hoger liggen omdat er minder externe milieudrukken zijn vergeleken met een 

ander gebied. Modellen die hiermee om kunnen, zijn mixed effects modellen. De vergelijking 

van de kosteneffectiviteit van (een set van) beheermaatregelen voor eenzelfde doelstelling 

kan dus in principe aan de hand van bivariate mixed effects modellen(Grieve et al., 2010). 

Dit zijn echter complexe modellen die een doorgedreven technisch inzicht vereisen. 

Zulke modellen kunnen gefit worden in R met de MCMCglmm library (Hadfield, 2010) of in 

SAS met de procedure NLMIXED.  

5.3.3 Randvoorwaarden 

Strikt genomen vereisen kosteneffectiviteitsanalyses een steekproefopzet waarbij gepaarde 

combinaties van (minstens) twee (sets van) beheermaatregelen (een ‘nieuwe’ en een 

‘standaard’ = de controle) worden gerandomiseerd en gerepliceerd (Randomized controlled 

trials). Een andere piste is om de data die op termijn beschikbaar zullen komen uit de 
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natuurbeheerplannen (succesgraad van het beheer op basis van de beheeropvolging en -

evaluatie en kosten van het beheer op basis van ex ante en ex post kostenmodellen) te 

analyseren in een meta-analytisch kader (waarbij dan extra gelet wordt op de validiteit, 

representativiteit en veralgemeenbaarheid van de verzameling van gegevens). Dit is op 

voorwaarde dat de gegevens vergelijkbaar zijn. Beheeropvolging en -evaluatie is 

gebiedsspecifiek, maar aangezien de beheeropvolging opgebouwd is volgens uniforme 

principes kunnen we door de resultaten samen te vatten in termen van succesgraad (zie 

paragraaf 5.1), wel degelijk analyses doen met data uit verschillende gebieden. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Bespreking van de evaluatievragen 

We beantwoorden in deze paragraaf de vier evaluatievragen uit het bestek op hoofdlijnen. 

Het is met andere woorden niet de bedoeling om alle elementen die in de voorgaande 

hoofdstukken aan bod zijn gekomen hier te herhalen. Het antwoord op de eerste 

evaluatievraag (zie paragraaf 6.1.1) vat de verbeterpunten samen die naar voor kwamen uit 

de vergelijking van het huidige aanbod aan kosteninformatie en de vraag naar 

kosteninformatie. Naar aanleiding van de tweede evaluatievraag (zie paragraaf 6.1.2) 

worden aanbevelingen geformuleerd in verband met de ontbrekende informatie die wel 

thuishoort in een van de bestaande databanken. Deze aanbevelingen gaan van het 

toevoegen van nieuwe velden of tabellen aan bestaande databanken over het harmoniseren 

van terminologie tot het bijsturen van de registratiepraktijk. De derde evaluatievraag (zie 

paragraaf 6.1.3) geeft aan welke gewenste informatie niet zomaar toegevoegd kan worden 

aan een bestaande databank en dus de ontwikkeling van een nieuwe databank vereist. Het 

antwoord op de vierde en laatste evaluatievraag (zie paragraaf 6.1.4) biedt een overzicht 

van welke aannames en verdeelsleutels er zoal nodig zijn om de kosten van 

beheermaatregelen en -doelen te kunnen bepalen en vergelijken. 

6.1.1 In hoeverre wordt de vereiste informatie bijgehouden in 
bestaande databanken? 

Niet alle uitgevoerde beheerwerken worden in POBW geregistreerd. Dit geldt zowel voor de 

beheerwerken uitgevoerd in eigen regie als voor de beheerwerken uitgevoerd door derden. 

De onderregistratie van de beheerwerken uitgevoerd door derden is aanzienlijk. 

De registratie van de uitgevoerde beheerwerken in POBW gebeurt vandaag nog te weinig 

rechtstreeks op het niveau van een beheereenheid of perceel. Enkel de werken geregistreerd 

op dit niveau kunnen rechtstreeks toegekend worden aan een beheerdoel via de doelenkaart. 

In POBW kan geregistreerd worden welke en hoeveel machines ingezet werden voor een 

bepaald beheerwerk. De registratie van de gebruikte machines gebeurt echter niet 

systematisch. Bovendien is het ook zo dat de informatie die momenteel geregistreerd kan 

worden over het gebruik van machines bij beheerwerken niet toelaat te bepalen hoe lang 

machines worden ingezet. 

Een behoorlijk aandeel van de uitgaven onder de 5.000 euro wordt in BOS geregistreerd 

onder de noemer ‘vereffenaar kort’. Daardoor is het voor deze uitgaven niet of moeilijk te 

achterhalen waarvoor deze worden aangewend. De aankoop van plantgoed, materiaal en 

kleinere machines wordt regelmatig op deze manier geregistreerd. Om de uitgaven voor 

plantgoed en materiaal toe te wijzen aan een beheereenheid of perceel (en dus een doel) 

dient het gebruik van materiaal en plantgoed evenwel ook geregistreerd te worden in POBW.  

Bepaalde uitgaven in BOS worden geregistreerd op projecten in plaats van op ANB-

processen. De naamgeving van deze projecten volstaat doorgaans niet om deze toe te wijzen 

aan ANB-processen en/of procescategorieën en dus mee te nemen bij het bepalen van de 

kosten van beheermaatregelen en -doelen. 

Er bestaat voorlopig nog geen overkoepelende databank met de beheerdoelen en geplande 

maatregelen voor alle domeinen. Vermits voor nieuw aangekochte percelen de nagestreefde 

doelen niet automatisch meegedeeld worden, is het beheerdoel actueel niet voor alle 

beheereenheden gekend. Tot op vandaag zijn de beheerplannen enkel beschikbaar in 

rapportvorm. Er is nog geen databank om op een gestructureerde wijze de informatie uit de 

beheerplannen te consulteren en bij te werken, noch om de gegevens voor de opvolging van 

de resultaten van beheer in op te slaan. Dit is echter nodig om de kosten van het 

terreinbeheer op termijn te kunnen koppelen aan de effectiviteit van ditzelfde beheer. 
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Voor een beheerder volstaat de focus op de kosten van het naakt terreinbeheer niet altijd om 

zijn keuzes te onderbouwen. Informatie over de kosten van de ondersteunende activiteiten 

van het terreinbeheer en de overhead van het terreinbeheer is nodig om bepaalde vragen te 

kunnen beantwoorden. Met uitzondering van de uitvoering van beheerwerken beschikt het 

ANB enkel voor 2009 over tijdsbestedingsgegevens aan ANB-processen. Deze gegevens 

bieden enkel een indicatie van de feitelijke tijdsbesteding aan processen in 2009. 

Het volstaat echter niet dat er gegevens worden bijgehouden waarmee de kosten van de 

ondersteunende activiteiten van het terreinbeheer en de overhead van het terreinbeheer 

kunnen bepaald worden. De ondersteunende activiteiten en overhead van het terreinbeheer 

dragen immers niet in dezelfde mate bij aan beheermaatregelen en -doelen. Om de kosten 

van de ondersteunende activiteiten en de overhead van het terreinbeheer te kunnen 

toewijzen, dient met andere woorden ook gekend te zijn in welke mate deze activiteiten 

‘geconsumeerd’ worden door beheermaatregelen. Ook op dit vlak zijn er nog stappen te 

zetten. 

Afgezien van de het feit of de vereiste gegevens over de kosten van het terreinbeheer 

worden bijgehouden, geldt dat het bepalen en vergelijken van de kosten van het naakt 

terreinbeheer heel wat manueel werk vergt. Het bepalen en vergelijken van de kosten van 

het naakt terreinbeheer is daarom niet alleen een tijdrovende bezigheid, maar omwille van 

de vele manuele handelingen en tussenbewerkingen is het risico op fouten eveneens 

aanzienlijk. 

6.1.2 Kunnen bestaande databanken, of de informatie die ingezameld 

wordt, bijgestuurd worden indien dit nodig is voor het concept 
kostenevaluatie? 

Een aanzienlijk deel van de in paragraaf 6.1.1 geschetste werkpunten kunnen geremedieerd 

worden met een aantal relatief beperkte ingrepen aan POBW en BOS en een bijsturing van 

de gangbare registratiepraktijk van ANB-medewerkers. We zetten de belangrijkste 

aanbevelingen hier nog eens op een rijtje: 

 Stem de naamgeving van de beheerwerken in de beheerplannen en POBW op elkaar 

af. 

 Registreer alle uitgevoerde beheerwerken in POBW. 

 Registreer de uitgevoerde beheerwerken in POBW zo veel mogelijk op niveau van het 

perceel of de beheereenheid. 

 Maak de registratie van de bewerkte oppervlakte in POBW verplicht voor alle 

beheerwerken waarvoor dit relevant is. 

 Creëer een aparte tijdsregistratie in POBW voor machines en maak de registratie van 

de inzet van machines verplicht. 

 Registreer in BOS niet meer onder een algemene noemer zoals ‘vereffenaar kort’. 

Maak, tenminste voor de uitgaven verbonden met het naakt terreinbeheer zoveel 

mogelijk gebruik van voorgedefinieerde omschrijvingen. 

 Vraag aannemers bij de facturatie van beheerwerken een bepaalde code te noteren 

op hun factuur. Op basis van deze code moet ANB in staat zijn om af te leiden op 

welke werken het gefactureerde bedrag betrekking heeft en waar deze exact werden 

uitgevoerd. Deze code kan gegeneerd (en automatisch doorgestuurd) worden bij de 

registratie in POBW van werken die door derden werden uitgevoerd. 

 Registreer bij de controle van de facturen de (eenheids)kosten in POBW. Dit moet 

toelaten om op eenvoudige wijze, zonder hiervoor manueel offertes of facturen te 

hoeven raadplegen, de kosten van uitbestede werken te bepalen en toe te wijzen 

aan beheereenheden. 

 Registreer de uitgaven voor de aankoop van materiaal in BOS op een afzonderlijk 

proces of gebruik in de beschrijving een vast trefwoord (bv. ‘aankoop materiaal’) 

waarop gezocht kan worden. Registreer de inzet van materiaal en plantgoed ook in 
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POBW. Gebruik hiervoor in BOS en POBW dezelfde voorgedefinieerde keuzelijst met 

type materialen. 

 Registreer in BOS steeds het type machine waarvoor er uitgaven gebeuren. Gebruik 

hiervoor dezelfde voorgedefinieerde keuzelijst met type machines als in POBW. 

 Registreer alle uitgaven in BOS zoveel mogelijk op processen en niet op projecten. 

 Update de doelenkaarten van de beheerplannen op regelmatige basis. 

6.1.3 Voor welke informatie dienen nieuwe databanken ontwikkeld te 

worden? 

Een aantal van de in paragraaf 6.1.1 geschetste werkpunten vereist meer dan louter de 

aanpassing van de bestaande databanken of bijsturing van de gangbare registratiepraktijk. 

Een eerste werkpunt betreft de ontwikkeling van een overkoepelende databank met daarin 

de beheerdoelen en geplande maatregelen voor alle domeinen. Deze databank zou dan deel 

kunnen uitmaken van een databanksysteem waarmee beheerwerken (en de registratie van 

de inzet van tijd en andere middelen op deze beheerwerken) rechtstreeks aan beheerdoelen 

gekoppeld kan worden. Een tweede werkpunt betreft de registratie van de tijdsbesteding van 

ANB-medewerkers op ANB-processen, met uitzondering van de uitvoering van 

beheerwerken. We denken in dit verband aan de invoering van een algemeen 

tijdschrijfsysteem of tenminste een x-jaarlijkse algemene meetcampagne. Als dit niet 

haalbaar is, zou er ook voor geopteerd kunnen worden om het huidige 

werklastmetingssysteem te upgraden zodat de inschatting van de tijdsbesteding aan 

processen niet alleen juistere, maar ook meer gedetailleerde gegevens oplevert, en dit op 

maat van de behoeften van de kostenevaluatie van het beheer. Dit wil zeggen dat er tijd 

toegekend wordt aan alle voor het terreinbeheer relevante processen, zonder clustering. 

6.1.4 Welke aannames en/of boekhoudkundige verdeelsleutels 

moeten gemaakt worden bij implementatie van het concept 
kostenevaluatie? 

We geven hier een beknopt overzicht van welke aannames en verdeelsleutels er, gegeven de 

vandaag beschikbare kosteninformatie, zoal nodig zijn om de kosten van beheermaatregelen 

en -doelen te kunnen bepalen en vergelijken.4 Het is natuurlijk zo dat, indien ANB zou 

beslissen om meer gegevens te gaan bijhouden of om de huidige registratiepraktijk te 

verbeteren, er minder nood is aan aannames en/of verdeelsleutels. 

Zolang dat niet alle uitgevoerde beheerwerken systematisch in POBW geregistreerd worden, 

kan het nodig zijn om, in functie van een bepaalde toepassing, de onderregistratie te gaan 

bijschatten. 

Beheerwerken die in POBW geregistreerd worden op niveau van het domein, de loods of de 

regio moeten versleuteld worden om deze te kunnen toewijzen aan beheereenheden en 

doelen. Deze toewijzing zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren in functie van de oppervlakte of 

de tijdsinzet. Omdat vanuit bepaalde loodsen soms meerdere domeinen worden bediend, 

zullen de registraties op het niveau van de loods dus volgens een bepaalde verdeelsleutel 

toegewezen moeten worden aan de betrokken domeinen. 

De tijdsinzet van machines voor een bepaald beheerwerk kan, bij gebrek aan informatie over 

de duur van de inzet van machines in POBW, bijvoorbeeld gelijk gesteld worden aan het 

aantal voor dat beheerwerk geregistreerde mandagen. 

Bij gebrek aan informatie in POBW over de reële inzet van machines enerzijds en over de 

uitgaven voor de aankoop en het onderhoud van machines in BOS anderzijds, is het niet 

                                                
4 De kostenmodellen en multiplicatoren uit hoofdstuk 4 zijn geen doel op zich, maar een middel om de beschikbare 

kosteninformatie te toetsen en te evalueren. De aannames en verdeelsleutels die in hoofdstuk 4 gehanteerd worden, 

zijn daarom nog vatbaar voor verbetering. 
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eenvoudig om een goede eenheidskost voor een machine te bepalen. Daarom kan er gewerkt 

worden met huurprijzen. 

De kosten van de inzet van loodsen, dienstwagens en kledij voor het (naakt) terreinbeheer is 

niet gekend. Zijn de uitgaven voor loodsen, dienstwagens en kledij/uitrusting die in een 

bepaald jaar in BOS worden geregistreerd een goede benadering van de boekhoudkundige 

kostprijs? Welk aandeel van de uitgaven voor loodsen, dienstwagens en kledij/uitrusting 

komt het (naakt) terreinbeheer toe? Wanneer dit gekend is, moeten deze kosten nog 

verdeeld worden over de uitgevoerde beheerwerken. Kan dit bijvoorbeeld via een globale 

eenheidskost per eenheid tijdsinzet van een arbeider op schaal Vlaanderen of moet er 

rekening gehouden worden met het aantal loodsen en dienstwagens per provincie of regio? 

De kost van een eenheid arbeid (bv. een mandag) dient bepaald te worden om de tijdsinzet 

van arbeiders aan beheerwerken en –doelen te vertalen naar een kost. Arbeiders spenderen 

een deel van hun tijd aan ‘niet-productieve’ activiteiten zoals vergaderen en het volgen van 

opleidingen. Deze niet-productieve tijd verhoogt de kost van een eenheid arbeid. 

Om bepaalde vragen te kunnen beantwoorden, dient een beheerder ook de kosten van de 

ondersteunende activiteiten van het terreinbeheer en de overhead van het terreinbeheer in 

rekening te brengen. Bij gebrek aan gegevens over de middelen die voor deze activiteiten 

worden ingezet, werden in hoofdstuk 4 verschillende multiplicatoren afgeleid waarmee deze 

kosten bijgeschat kunnen worden. Om deze multiplicatoren te kunnen bepalen, worden 

aannames en verdeelsleutels gebruikt. Aan welke ANB-processen wijzen we de tijdsbesteding 

en uitgaven toe die op projecten worden geregistreerd? Aan welke procescategorieën wijzen 

we ANB-processen toe? Sommige processen moeten toegekend worden aan verschillende 

procescategorieën. De vraag is echter in welke mate de tijd en uitgaven die hierop worden 

geregistreerd, verdeeld moeten worden over de verschillende procescategorieën. Het 

antwoord op deze vragen vereist de inzet van expertkennis en/of bijkomende 

(meet)gegevens.  

Waar de ontwikkelde multiplicatoren niet beheermaatregel specifiek zijn, is het wel zo dat 

bepaalde ondersteunende activiteiten van het terreinbeheer niet in dezelfde mate worden 

ingezet voor alle beheermaatregelen. Een waarheidsgetrouwe toewijzing van de tijd en 

uitgaven die worden ingezet voor bepaalde ondersteunende activiteiten aan 

beheermaatregelen en -doelen vereist met andere woorden dat er ofwel verdeelsleutels 

worden bepaald of extra gegevens worden bijgehouden. 

6.2 Scenario’s voor bijsturing 

De informatiebehoeften voor het opvolgen van de kosten van het terreinbeheer die 

voortvloeien uit de vier basisfunctionaliteiten en twee managementfunctionaliteiten zijn niet 

gering. Zoals blijkt uit de antwoorden op de evaluatievragen in paragraaf 6.1 is het huidige 

gegevensaanbod vatbaar voor verbetering en zijn er een reeks mogelijke acties die 

ondernomen kunnen worden. Deze acties kunnen geclusterd worden tot een viertal 

generieke opties voor bijsturing: 

 Bijsturen van de gangbare registratiepraktijk door ANB-personeelsleden, gegeven de 

bestaande ANB-databanken: meer en beter registreren. 

 Aanpassen van de bestaande ANB-databanken en -databankstructuur. 

 Ontwikkelen van nieuwe databanken en tools. 

 Ontwikkelen van aannames en verdeelsleutels om de kosten van het terreinbeheer, 

ondanks ontbrekende kosteninformatie, toch te kunnen bepalen en toewijzen aan 

doelen. 

Deze vier generieke opties kunnen zowel afzonderlijk als in combinatie worden ingezet en 

vormen de bouwstenen waarmee verschillende scenario’s voor bijsturing kunnen ontwikkeld 

worden. Afgezien van hoe deze scenario’s er precies uitzien, wordt elk scenario in zekere zin 
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gekenmerkt door een trade-off tussen meer en beter registreren (opties 1, 2 en 3) enerzijds 

en het gebruik van assumpties en verdeelsleutels (optie 4) anderzijds. 

De ontwikkeling en beoordeling van scenario’s voor bijsturing is een proces waarbij heel wat 

parameters in rekening gebracht kunnen (en moeten) worden. Het belang van een 

kostenpost of activiteit en de mate waarin deze differentiërend is, zijn twee belangrijke 

parameters om te beoordelen of het de moeite loont om extra middelen te spenderen aan 

het opvolgen van een kostenpost of activiteit. Een andere parameter heeft vandoen met de 

betrouwbaarheid van eventuele assumpties. Wanneer de kosten verbonden aan een activiteit 

doorheen de tijd relatief stabiel verdeeld zijn over maatregelen en doelen en wanneer deze 

verdeling min of meer gekend is, kan het volstaan om met assumpties te werken en dus 

verdeelsleutels te bepalen. Een laatste paramater die we hier vernoemen, is de haalbaarheid 

van de acties en opties voor bijsturing. Haalbaarheid kan vele dimensies aannemen. In 

theorie is veel mogelijk (lees: haalbaar). In de praktijk, dient er evenwel rekening gehouden 

te worden met financiële beperkingen, draagvlak bij het personeel voor extra administratieve 

belasting, praktische en organisatorische overwegingen, technische beperkingen, enz. 

Het ANB kan zich laten bijstaan door een externe partij om scenario’s voor bijsturing te 

ontwikkelen en hiervan de voor- en de nadelen in beeld te brengen. De uiteindelijke 

beoordeling zal evenwel door ANB zelf moeten gebeuren. 
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