
Strategische  
Meerjarenplanning  

2014-2019
Ondernemingsplan 2015 

INSTITUUT
NATUUR- EN BOSONDERZOEK

La
rs

 S
oe

rin
k/

Vi
ld

ap
ho

to
.n

et



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“It’s not the strongest of the species that survives, not the most intelligent, 

but the one most responsive to change” 

Charles Darwin 
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Voorwoord 

 

Beste lezer 

De huidige regering maant de agentschappen van de Vlaamse overheid meer dan ooit aan om tot 

een zo efficiënt en effectief mogelijke aansturing te komen bij het realiseren van wat er echt toe doet 

bij de Vlaamse burger. 

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek heeft in de voorbije legislatuur een sterke strategische 

visie uitgebouwd waarbij we prioritair inzetten op de kwaliteitsvolle uitvoering van de ons door de 

Vlaamse Regering toegewezen taken  en daarmee ondersteunen we ook toekomstige 

regeringsinitiatieven binnen de mogelijkheden van onze middelen.  

Daarnaast krijgt de ondersteuning van andere agentschappen binnen de Vlaamse overheid en het 

maatschappelijk middenveld met klantgericht onderzoek een steeds prominentere rol. 

Bovendien wil het INBO, in steeds nauwere samenwerking met het Eigen Vermogen van het INBO, 

biodiversiteit gerelateerde problemen met mogelijke impact op toekomstige beleidsvoering in 

Vlaanderen onderzoeken. 

Rond deze drie strategische taakstellingen van het INBO werd een ruim 

managementinstrumentarium opgebouwd. Dankzij dit instrumentarium is het INBO in staat om zeer 

snel de nodige ondersteuning te voorzien voor de nieuwe natuur gerelateerde beleidsnoden van de 

huidige Vlaamse Regering: instandhoudingsdoelstellingen, programmatische aanpak stikstof (PAS) en 

de monitoringsdatabank passende beoordeling. 

Dit zeer ruim takenpakket, gecombineerd met de nodige besparingsmaatregelen, leggen de nodige 

druk op de dagelijkse werking van het INBO. Daarom dat onze meerjarenplanning ook voorziet in de 

ontwikkeling van instrumenten om van het INBO een wendbare organisatie te maken. 

Het geheel aan inhoudelijke taken in combinatie met de nodige organisatiebijsturing zorgt er voor 

dat het INBO de komende vijf jaar voor heel wat uitdagingen staat. Dit meerjarenplan zet daarbij 

alvast de koers uit. Met de inspanning van de vele gedreven experten die onze organisatie rijk is 

krijgen we opnieuw de kans om aan te tonen dat kwalitatief natuuronderzoek onontbeerlijk is voor 

een weldoordacht beleid. 

 

Dr. Jurgen Tack 

Administrateur-generaal 

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
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Inleiding 

Dit ondernemingsplan 2014-2019 omvat de beleids- en beheerdoelstellingen (zowel meerjarig als 

voor het komende jaar) voor het INBO en de operationele vertaling ervan in projecten en processen. 

Het ondernemingsplan van het INBO is opgebouwd volgens de structuur die voorgesteld wordt in de 

nota van de Vlaamse Regering van 5 december 2014 over de opvolging van doelstellingen in de 

regeerperiode 2014-2019.  

In een eerste hoofdstuk wordt stilgestaan bij de omgevingsanalyse van het INBO. Hierbij wordt het 

INBO gesitueerd en haar taken en opdrachten kort toegelicht. 

In een tweede hoofdstuk worden de beleidsdoelstellingen uit de doeken gedaan. De opdrachten van 

het INBO worden gesitueerd in het huidige Regeerakkoord en de Beleidsnota van het beleidsdomein 

Omgeving.  

In een derde hoofdstuk komen de beheerdoelstellingen aan bod. In dit hoofdstuk wordt in eerste 

instantie het strategisch kader meegegeven dat het raamwerk vormt waarbinnen de 

beleidsdoelstellingen van het INBO gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast wordt er ook toegelicht 

hoe de organisatiedoelstellingen gerealiseerd zullen worden via een verandertraject. 

In het vierde hoofdstuk komen de doelstellingen aan bod die uit regeringsafspraken voortvloeien. 

Het gaat hier over de maturiteit van het INBO en de opvolging van de aanbevelingen van Audit 

Vlaanderen.  

Tenslotte gaat hoofdstuk 5 over de doelstellingen met betrekking tot welzijn. Zo wordt er stil 

gestaan bij de acties die het INBO onderneemt rond gelijke kansen en diversiteit en wordt het HR 

beleidsplan toegelicht. 

In dit ondernemingsplan zijn ook een reeks bijlagen toegevoegd die meer duiding en details geven 

over de inhoud van de verschillende hoofdstukken. 
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Hoofdstuk 1. Omgevingsanalyse 

Situering van het INBO 

Het INBO is een wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid. Dat betekent dat het INBO als 

missie heeft de Vlaamse overheid – en deels ook de Vlaamse Regering – op een objectieve  en 

transparante manier de wetenschappelijke basisinformatie aan te leveren voor gefundeerde 

beslissingen inzake vraagstellingen die verband houden met veranderingen in biodiversiteit en haar 

abiotische omgeving, het duurzaam gebruik ervan en de ecosysteemdiensten hierdoor geleverd. 

Hierdoor onderzoekt het INBO de noodzakelijke randvoorwaarden voor het duurzaam beheer van 

biodiversiteit in overeenstemming met het wettelijk kader inzake biodiversiteit, en hoe dit beheer zo 

optimaal mogelijk in overeenstemming kan worden gebracht met het overige gebruik van de open 

ruimte. Diezelfde informatie kan op toegankelijke wijze overgemaakt worden aan het 

maatschappelijk middenveld, zodat ook daar een gedegen wetenschappelijke basis aanwezig is om 

maatschappelijke discussies met de nodige wetenschappelijke achtergrond te kunnen voeren. 

Deze opdracht voert het INBO uit binnen een snel wijzigend Europees en internationaal kader. Het 

INBO onderschrijft daarbij de stelling om het biodiversiteitsonderzoek niet alleen een plaats te geven 

binnen de natuursector maar ook binnen andere beleidsdomeinen begaan met open ruimte en 

stedelijk gebied. 

De activiteiten van het INBO gebeuren met financiering vanuit de Vlaamse overheid. Het INBO 

beschikt ook over een aparte rechtspersoon: ‘Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en 

Bosonderzoek’ (EVINBO). 

Deze rechtspersoon geeft het INBO de mogelijkheid externe financiering te ontvangen voor het 

uitvoeren van onderzoek dat past binnen de missie en visie van het INBO. 

De opdracht en de taken van het INBO 

De taken en opdrachten van het INBO staan beschreven in het oprichtingsbesluit van 23 december 

2005. 

Het INBO heeft van de Vlaamse Regering als missie meegekregen: 

“Instaan voor beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening inzake 

instandhouding, bevordering, duurzaam beheer en gebruik van biodiversiteit en haar natuurlijk milieu 

en de periodieke opmaak van de natuurrapportage.” 

Het oprichtingsbesluit bepaalt dat het INBO bij de realisatie van zijn missie volgende doelen stelt: 

1° multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek te conceptualiseren en te initiëren op basis van de 

beleidsbehoeften en -vragen; 

2° wetenschappelijk beleidsvoorbereidend en ondersteunend onderzoek zelf te organiseren, te 

verrichten en erin te participeren; 

3° de verworven inzichten te vertalen en te integreren ter ondersteuning van beleidsvoorbereiding, -
uitvoering en -evaluatie;  
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4° wetenschappelijke diensten te verlenen ter ondersteuning van het beleid en van de doelgroepen, 
onder andere door advisering, experimentele analyses, het aanreiken van producten, technieken, 
concepten en documentatie; hiertoe kunnen constructies van cofinanciering van eigen initiatieven of 
medefinanciering van projecten op initiatief van derden worden opgezet;  

5° beleidsrelevante kennis op te bouwen en te verspreiden, onder meer via wetenschappelijke 
publicaties, onderzoeksrapportering en voordrachten;  

6° te zorgen voor de monitoring van de biodiversiteit, het duurzame gebruik van de natuur en van de 
milieukwaliteit voor zover dat relevant is voor de natuur en het natuurlijke milieu;  

7° periodiek te rapporteren over de toestand van de natuur en het natuurlijke milieu, en over de 

effecten van het milieubeleid en de mate waarin de vooropgestelde milieubeleidsdoelstellingen 

werden bereikt, en toekomstverkenningen te maken en de kennis en de monitoring ervan te 

evalueren. 

Organisatiestructuur 
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INBO binnen de Vlaamse overheid 

Als onderdeel van de Vlaamse overheid, bestaat er een rechtstreekse link tussen het INBO en het 

beleid. Het INBO staat dicht bij de eindgebruiker, heeft een grote betrokkenheid, is ad hoc en snel 

inzetbaar en kan zo een efficiënte ondersteuning bieden. Het INBO heeft enkel het algemeen belang 

voor ogen, en dit wordt niet beïnvloed door bijkomende belangen. Tenslotte kan het INBO, meer dan 

andere organisaties, zorgen voor een grote continuïteit op het vlak van onderzoek, kennisaanbod, 

databeheer en monitoring. Het draagt dus bij tot het middellange- en langetermijndenken over het 

beleid.  

Binnen de overheid doet het INBO niet zelf aan beleidsvoorbereiding of -uitvoering in algemene zin, 

maar ondersteunt het met gegevens, informatie en kennis de instanties die daarvoor 

verantwoordelijk zijn, zoals het departement Leefmilieu, Natuur en Energie, het Agentschap voor 

Natuur en Bos, de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Landmaatschappij en de buiten het 

milieudomein gesitueerde departementen en agentschappen met sterke relevantie voor het 

natuurlijk milieu. Het INBO bekleedt dan ook een centrale strategische positie inzake het uitbouwen 

van op beleid afgestemde informatie- en kennissystemen en van het daartoe vereiste 

wetenschappelijk onderzoek.  

In het opzetten, aansturen, programmeren en in een aantal gevallen uitvoeren van monitoring in het 

kader van wetenschappelijk onderzoek, beleidsevaluatie, trendanalyses, enz. positioneert het INBO 

zich eveneens strategisch in een coördinerende en deels uitvoerende rol. Deze strategische positie 

behelst het overzicht en de interne relaties van de diverse binnen en buiten de overheid bestaande 

monitoringsprogramma’s relevant voor natuur en bos.  

INBO binnen de wetenschappelijke wereld  

De Vlaamse onderzoekswereld die zich richt op het wetenschappelijk onderzoek en de 

wetenschappelijke dienstverlening rond instandhouding, ontwikkeling, beheer en duurzaam gebruik 

van ecosystemen, de biologische diversiteit en het natuurlijk milieu, is heterogeen samengesteld. Het 

is een continuüm waar zowel universitaire onderzoeksgroepen actief zijn, die zich onder andere 

richten op fundamenteel onderzoek, als studiebureaus die vooral toepassingsgerichte opdrachten 

realiseren.  

Het INBO heeft als wetenschappelijke instelling binnen de Vlaamse overheid een specifieke rol in het 

genereren en het aanbieden van kennis over deze materie, waarmee rekening wordt gehouden bij 

het vastleggen van prioriteiten. Hierbij wordt ernaar gestreefd om overlapping/duplicatie van 

onderzoek tussen de verschillende actoren binnen het onderzoekslandschap te vermijden. 

Op het INBO draait alles rond beleidsondersteuning, een dienst die het instituut op lange termijn kan 

garanderen. Dit in tegenstelling tot universiteiten waar kortlopend wetenschappelijk onderzoek en 

onderwijs centraal staan en beleidsondersteunend onderzoek een bijkomende, soms noodzakelijke 

doelstelling kan zijn. Bij studiebureaus staat dan weer de commerciële activiteit centraal.  

Het INBO werkt nauw samen met Vlaamse, federale, Europese en internationale 

onderzoeksinstellingen. De wederzijdse informatiestromen zorgen zowel binnen het INBO als bij deze 

onderzoeksinstellingen voor een verhoogde kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek.   
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INBO en het maatschappelijk middenveld  

Het INBO wil niet alleen uitstekend wetenschappelijk onderzoek verrichten. Het wil dat onderzoek 

ook maatschappelijk kaderen met aandacht voor alle gebruikers van natuur.  

Specifiek voor het INBO is de samenwerking met belangengroepen die bij wetenschappelijk 

onderzoek betrokken zijn, zoals natuurverenigingen, wildbeheereenheden en bosgroepen. Zij zijn 

een belangrijke bron van informatie en dragen zo bij tot kennisdeling. Op die manier kan het INBO 

mee zijn steentje bijdragen tot een objectieve onderbouwing van een duurzame omgang met onze 

biodiversiteit. 

INBO buiten Vlaanderen  

De deelname van het INBO aan internationale netwerken garandeert het gebruik van de meest 

moderne en algemeen aanvaarde onderzoeksmethodes met het oog op beleidsrelevant onderzoek. 

Bovendien geeft het de mogelijkheid om standpunten/situaties vanuit Vlaanderen mee te vertalen in 

de context van internationaal onderzoek rond biodiversiteit. Op deze wijze kan proactief gewogen 

worden vanuit een Vlaamse beleidscontext op het Europees beleid en de daarbij horende 

rapporteringen.  

Zo geniet het INBO aanzien in netwerken zoals ALTER-Net, LTER, EFI, IUFRO, EIFAC, SER, … Het INBO 

levert ook expertise ter ondersteuning van internationale organisaties en conventies zoals Wetlands 

International, conventies van Bonn en Bern, AEWA, MCPFE, CBD, … Het is de bedoeling dat deze 

(internationaal) erkende expertise binnen INBO wordt behouden en verder ontwikkeld.  

Het INBO is, samen met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), ook verantwoordelijk voor de 

Vlaamse invulling van het ESFRI-project (opbouw van Europese onderzoeksinfrastructuur) LifeWatch. 

Dit project stelt het INBO in staat om innovatieve monitoringsmethodes uit te testen en ter 

beschikking te stellen van derden. 
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Hoofdstuk 2. Beleidsdoelstellingen 

In dit hoofdstuk wordt toegelicht aan welke beleidsdoelstellingen het INBO een bijdrage levert via 

het Vlaams Regeerakkoord en de vertaling hiervan naar de Beleidsnota 2014-2019 Omgeving.  

Omdat zowel aan eerder genomen regeringsbeslissingen, als aan passages uit het Regeerakkoord en 

de Beleidsnota Omgeving concrete INBO-projecten gekoppeld kunnen worden, werd deze oefening 

in bijlage toegevoegd. Het INBO onderzoekt uiteraard meer dan de gekoppelde projecten in bijlages 

1, 2 en 3. In het hoofdstuk over de organisatiedoelstellingen wordt een volledig overzicht gegeven 

van de onderzoeksthema’s. 

 

Beleidsprioriteiten 

Gevolg gevend aan de beslissing van de Vlaamse regering van 23 april 2014 heeft het INBO haar 

kernopdrachten moeten heroriënteren voor de uitwerking van de Programmatische Aanpak Stikstof 

(PAS) en de opmaak van en monitoring ten behoeve van de Databank Passende Beoordeling (DPB). 

1. PAS-ondersteuning 

Het INBO geeft input in een aantal stuur- en werkgroepen die werden opgericht in het kader van de 

VPAS, met name 1. het PAS-regiebureau, 2. de stuurgroep PAS-admin, en de werkgroepen 3. 

ecologische en economische impact, 4. herstelbeheer, 5. modellenbouw, 6. meettechnieken en 

monitoring, 7. voortoets en praktische wegwijzers, en 8. ondersteuning bij het uitwerken van 

gebiedsanalyses herstelbeleid in complexe gebieden. Verder blijft het INBO 9. ondersteuning bieden 

aan de Gewestelijke Overleggroep Instandhoudingsdoelstellingen (GOI) en 10. het actualiseren van 

de effectindicatormatrix.  

2. PAS-onderzoek 

 Aanmaak en periodieke actualisering zoekzones 

 Wetenschappelijke ondersteuning bij de opmaak van gebiedsvisies per SBZ i.v.m. 

herstelmaatregelen per habitatvlek 

 Onderzoek van de effectiviteit van herstelmaatregelen voor natuurkwaliteit 

3. PAS-monitoring 

In het kader van PAS dienen minstens twee monitoringsactiviteiten op te starten, waarin een zekere 

betrokkenheid van het INBO mag verondersteld worden, met name 1. De opvolging van de 

effectiviteit van herstelmaatregelen die genomen worden in het kader van mitigatie van negatieve 

effecten van N-depositie op de staat van instandhouding van habitats en soorten, en 2. De opvolging 

van de N-immissie in en in de omgeving van Natura2000 gebieden.  
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4. DPB-onderzoek 

 Onderzoek naar mogelijkheden qua efficiëntie- en nauwkeurigheidswinst in habitatkartering 

en LSVI-bepaling via Remote Sensing 

 HABNORM: abiotische en biotische karakteristieken van Natura2000 habitattypen en 

regionaal belangrijke biotopen in relatie tot milieudrukken met het oog op het bepalen van 

referentiewaarden en normen voor de duurzame instandhouding ervan  

 Populatie-genetische monitoringmethoden ten behoeve van het schatten van effectieve 

populatiegroottes en de levensvatbaarheid van populaties 

 Toepassingsmogelijkheden van de analyse van omgevings-DNA (e-DNA) in functie van de 

verhoging van de efficiëntie en nauwkeurigheid van de klassieke monitoring van het 

voorkomen van soorten 

 Verfijning leefgebiedenbenadering in het kader van voortoets en passende beoordeling 

 Bepaling van grenswaarden voor effectgroepen van een selectie van relevante soorten 

 Monitoringtechnieken voor moeilijk op te volgen, waarneembare of te registreren soorten 

5. DPB-monitoring  

 Actualiseren habitatkaart  

 Gebiedsdekkende LSVI-bepaling van habitats 

 Vaststelling van de reële leefgebieden van soorten in het kader van nieuwe passende 

beoordelingen 

 Monitoring milieuvariabelen relevant voor de onderscheiden effectgroepen 

De DPB-monitoring kan maar ten volle uitgevoerd worden in budgettaire samenspraak met andere 

agentschappen uit het beleidsdomein. 

6. PAS-DPB ondersteuning 

Het totaal van het PAS-DPB programma heeft onontbeerlijke nood aan wetenschaps- en IDC-

ondersteuning inzake databankontwikkeling en –beheer, GIS-ondersteuning, kwaliteitsopvolging, 

ontwikkeling en/of implementatie van populatiemodelleringstechnieken en fysisch-chemische 

laboratoriumanalyses. 

 

Deze projecten worden meer in detail toegelicht in bijlage 1. 
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Vlaams Regeerakkoord 

Het onderzoek van het INBO situeert zich in hoofdstuk X van het Regeerakkoord, met name 

‘Leefmilieu en Natuur’. 

Het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) heeft voor de opvolging van het 

Regeerakkoord en op vraag van de Diensten Algemeen Regeringsbeleid (DAR) een voorstel 

geformuleerd van een vijftal doelstellingen per hoofdstuk. INBO zal samen met ANB onderstaande 

doelstelling opvolgen: 

Doelstelling:  

Voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen wordt tegen 2020 70% van de benodigde 

oppervlakte onder correct beheer gebracht en 16 habitats worden in een gunstige of verbeterde 

staat van instandhouding gebracht (cf. beleidsnota OD 49) 

Indicatoren: 

- Staat van instandhouding van Europees te beschermen habitats (Doel: verbetering voor 16 van de 

47 habitats in 2020) 

- Percentage van de benodigde oppervlakte onder correct beheer in functie van het bereiken van 

de gunstige staat van instandhouding van Europees te beschermen habitats en soorten (Doel: 70% 

in 2020) 

 

In het kader van de opvolging van de instandhoudingsdoelstellingen, heeft INBO volgende projecten 

in haar portefeuille: 

A. Soorten, inclusief de monitoring voor de Kaderrichtlijn Water 

1. Meetnetten N2000: implementatie soortenmeetnetten (4 jaar) 

2. Monitoring vissen i.k.v. uitvoering Kaderrichtlijn Water (KRW) en Habitatrichtlijn (HR) 

3. Monitoring bijzondere broedvogels (BBV) 

4. Algemene broedvogel monitoring (ABV) 

5. Monitoring overwinterende watervogels 

6. Monitoring habitatrichtlijnsoorten vaatplanten (Liparis loeselii, Apium repens en Luronium 

natans) 

7. Monitoring en evaluatie van het Linkerscheldeoevergebied 

8. Monitoring van de aanwezigheid van carnivoren aan de hand van fotovallen in het kader van 

de Natura2000 rapportage 

9. Marternetwerk 

10. Meetnetten N2000: permanente kwaliteitszorg 

11. Actualisering LSVI – habitatrichtlijnsoorten 

12. EU-rapportage: actualisatie van de EU-gebiedendatabank (Standaard Data Formats, SDF) - 

partim vogelrichtlijnsoorten 

13. EU-rapportage: actualisatie van de EU-gebiedendatabank (Standaard Data Formats, SDF) – 

habitatrichtlijnsoorten 

14. Verfijning van de bestaande KRW en HR monitoringstrategie 
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15. Vlaamse floradatabank 

16. Monitoring habitatrichtlijnsoorten: coördinatie en inhoudelijke opvolging van de 

implementatie 

17. EU-rapportage inzake staat van instandhouding Natura 2000 habitat- en vogelrichtlijnsoorten 

B. Habitats 

1. Biologische waarderingskaart en kartering N2000 habitats, habitat- en vogelrichtlijngebieden 

2. Monitoring Natura2000 habitatkwaliteit (incl. inhoudelijke aspecten van de implementatie) 

3. Monitoring en evaluatie van het Linkerscheldeoevergebied (RO pp) 

4. Meetnetten N2000: permanente kwaliteitszorg 

5. EU-rapportage 2013 inzake staat van instandhouding Natura 2000 habitats 

6. Actualisering LSVI – habitattypen 

7. Actualisering van de EU-gebiedendatabank (Standard Data Forms, SDF) – habitats 

8. Vlaamse vegetatiedatabank (VlaVeDat, InboVeg) 

C. Milieu 

1. Meetnetten N2000: ontwerp & implementatie meetnetten natuurlijk milieu (5 jaar) 

2. Meetnet abiotiek Natura 2000 habitattypen: oppervlaktewater 

3. Meetnet abiotiek Natura 2000 habitattypen: grondwater 

4. Meetnet abiotiek Natura 2000 habitattypen: atmosferische depositie 

5. Meetnet abiotiek Natura 2000 habitattypen: bodem 

6. Monitoring en evaluatie van het Linkerscheldeoevergebied (RO pp) 

7. Meetnetten N2000: permanente kwaliteitszorg 

8. Bepaling van bodemkundige, hydrologische en hydrochemische referentiewaarden voor de 

duurzame instandhouding van Europese habitattypen 

9. Abiotiek databanken: WATINA, BODINA, Niche-Vlaanderen, … 

 

Bovenstaande projecten worden meer in detail toegelicht in bijlage 2. 
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Beleidsnota 2014-2019 Omgeving 

De beleidsnota 2014-2019 bevat de grote strategische keuzes op het vlak van de ruimtelijke ordening 

en het milieu- en natuurbeleid van de Vlaamse Regering voor de periode 2014-2019. De nota geeft 

de visie van de functioneel bevoegde minister weer. De opdrachten van het INBO vallen allen onder 

operationele doelstelling 65: 

OD65. Versterken van de kennisbasis voor het natuurbeleid 

Ik maak een vertaalslag van het Europese natuur– en milieubeleid in Vlaanderen om werk te 

maken van het behoud, beheer en duurzaam gebruik van onze leefomgeving. 

Om dit te realiseren verfijn en verbeter ik de manier waarop de toestand en trends, evenals het 

beheer en duurzaam gebruik van biodiversiteit en natuur worden opgevolgd en geëvalueerd en 

doe dit conform de Europese natuur- en milieurichtlijnen en via lerende netwerken met alle 

betrokkenen. 

Binnen het kader van de nieuwe Europese richtlijnen zal ik speciale aandacht geven aan de 

problematiek van invasieve exoten. 

Ik zet in op de ontwikkeling van innovatieve methoden en technieken, zodat een steeds 

efficiëntere en effectievere opvolging van de toestand en het beheer van de biodiversiteit in 

Vlaanderen gerealiseerd wordt. Ook neem ik het voortouw bij het beter identificeren van de 

maatschappelijke voor- en nadelen van natuur en biodiversiteit in Vlaanderen (de zogenaamde 

'ecosysteemdiensten’ en 'disservices') en het doorvertalen van de bevindingen naar het beleid. 

Vlaanderen zorgt voor baanbrekend vakmanschap. Ik draag hier mijn steentje toe bij door deel uit 

te maken van internationale wetenschappelijke netwerken. Hiermee zorg ik dat Vlaanderen sterk 

bijdraagt tot, maar ook maximaal beroep kan doen op internationale kennis ter zake. 

 

In bijlage 3 wordt de koppeling met de INBO-projecten in detail besproken. 
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Hoofdstuk 3. Beheerdoelstellingen 

Het INBO is voortdurend in beweging. Omwille van de lineaire besparingen binnen de Vlaamse 

overheid en de bijkomende opdrachten rond PAS en IHD, werkt het INBO actief aan de uitbouw van 

een wendbare, innovatieve en performante organisatie. De strategische en operationele 

doelstellingen werden hiertoe bijgestuurd en er werd een sterker organisatorisch beleidsplan 

uitgewerkt. 

In dit hoofdstuk wordt in eerste instantie het strategisch kader meegegeven dat het raamwerk vormt 

waarbinnen de beleidsdoelstellingen van het INBO gerealiseerd kunnen worden. Binnen het 

strategisch kader bestaat er een set aan doelstellingen die door de organisatie regelmatig gemeten 

en opgevolgd worden. Hiervoor werden indicatoren uitgewerkt, zowel op niveau van de operationele 

doelstellingen als de processen. Omdat de organisatiedoelstellingen een grote impact hebben op de 

manier waarop het INBO zich de komende jaren zal organiseren, wordt er een verandertraject 

voorzien om dit waar te maken.  

Strategisch kader van het INBO 

Het strategisch kader omvat de missie, visie, waarden, strategische doelstellingen en operationele 

doelstellingen van het INBO. 

De missie vertolkt de bestaansgrond van het INBO. De visie werpt een blik op de toekomst en geeft 

aan waar het INBO wil staan op langere termijn. Een missie en een visie worden gedragen door een 

bepaald waardenkader. Het INBO kreeg bij haar oprichting een set aan waarden mee die ze als rode 

draad doorheen haar activiteiten laat lopen: 

 Objectief 

 Transparant 

 Innovatief  

 Wetenschappelijk 

De strategische doelstellingen zijn een concrete vertaalslag van de visie en de missie. Deze 

doelstellingen vormen op hun beurt het raamwerk voor de operationele organisatiedoelstellingen. 

De operationele organisatiedoelstellingen zijn de doelstellingen waarop het INBO wenst in te zetten 

zodat ze haar inhoudelijke ambities kan waarmaken. 

Het INBO heeft samen met haar interne belanghebbenden de visie en de missie opgefrist en 

bijgestuurd naar de nieuwe context waarin we ons bevinden en waar de organisatie op langere 

termijn wil naartoe groeien.  

Missie 

Het INBO geeft inzicht in natuur en bos via kwaliteitsvol onderzoek en onderbouwt zo beleid voor 

een duurzame samenleving. 
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Visie 

Het INBO wil het eerste aanspreekpunt zijn in Vlaanderen om het beleid en de uitvoering hiervan te 

ondersteunen met biodiversiteit gerelateerd onderzoek en doet dit in overleg met partners uit 

maatschappij, wetenschap en beleid. 

Strategische doelstellingen 2014-2019 

Op basis van de geactualiseerde visie en de missie  werden ook de strategische doelstellingen sterker 

uitgewerkt. De strategische doelstellingen weerspiegelen in grote lijnen de kernopdrachten van het 

INBO en zet telkens ook de klant centraal. De opdrachten weergegeven in het kerntakenplan (zie 

bijlage 4) zijn perfect te plaatsen onder de drie grote strategische doelstellingen die het INBO heeft 

uitgewerkt: 

1. Het INBO voert de door de Vlaamse Regering toegewezen taken kwaliteitsvol uit en 

ondersteunt daarmee bestaande en toekomstige regeringsinitiatieven binnen de 

mogelijkheden van de beschikbare middelen 

Het grootste deel van de onderzoeksprojecten dat het INBO uitvoert, vloeit voort uit 

wettelijke en decretale verplichtingen, zowel op Vlaams, Europees als internationaal niveau. 

Deze regelgeving werd gegroepeerd volgens een aantal thema’s: 

 Advisering 

 Biologische Waarderingskaart 

 Databank Passende Beoordeling: INBO-datalagen 

 Erkenning Bosbouwkundig Teeltmateriaal 

 Jachtdecreet 

 Kaderrichtlijn Mariene Strategie 

 Kaderrichtlijn Water 

 Licentiejacht 

 Monitoring Bosreservaten 

 Natura2000 

 Natuurrapportering 

 Palingverordening 

 Programmatische Aanpak Stikstof 

 Soortenbesluit (inclusief EU verordening invasieve soorten) 

Deze thema’s werden overgenomen in het Kerntakenplan (zie bijlage 4) en worden gebruikt 

als projecttypes binnen het INBO. De projecten die onder elk thema vallen, kan je in bijlage 5 

raadplegen in de projectenlijst. 

2. Het INBO ondersteunt partners uit beleid en maatschappij met klantgestuurd onderzoek 

Het INBO werkt voor deze ondersteuning met twee systemen: enveloppes en 

raamovereenkomsten. Bij enveloppes wordt per klant een aantal VTE gereserveerd die ze 

kan invullen met onderzoeksvragen die ze essentieel ziet om beantwoord te worden binnen 

de uitvoering van haar decretaal vastgelegde taken, uiteraard rekening houdend met de op 
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het INBO beschikbare expertise en experttijd. De financiering van deze projecten valt dus 

onder de INBO-werking. Bij raamovereenkomsten wordt de financiering door de 

opdrachtgever gedragen via een kredietoverdracht, die vastgelegd is in een 

raamovereenkomst.  

Momenteel voert het INBO onderzoek uit via raamcontracten met Agentschap Maritieme 

Toegang (aMT) en met Waterwegen & Zeekanaal (W&Z). De lijst met projecten die in 2015 in 

het kader van raamovereenkomsten uitgevoerd worden, kan geraadpleegd worden in bijlage 

4. 

Enveloppes worden binnen de eigen entiteit gefinancierd. In het verleden bood het INBO aan 

slechts twee entiteiten binnen het beleidsdomein (ANB en VMM) een ‘enveloppe’ aan. Voor 

2015 zijn ook enveloppes vastgelegd voor LNE en VLM. De komende jaren komen daar ook 

enveloppes bij voor het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, het Beleidsdomein 

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (sinds deze legislatuur 

samengevoegd met LNE), het Beleidsdomein Landbouw en Visserij en het Maatschappelijk 

Middenveld (via Omgevingsraad). In bijlage 5 zit de lijst met projecten die het INBO in 2015 

uitvoert voor de bestaande klanten. 

In 2016 wordt de enveloppefinanciering geëvalueerd en wordt onderzocht hoe we op een 

klantgerichte manier deze samenwerkingsverbanden kunnen verbeteren. Zo wordt gedacht 

aan synergiën om de onderzoeksvragen van de klanten meer op elkaar af te stemmen. 

3. Het INBO onderzoekt biodiversiteitsgerelateerde problemen met mogelijke impact op 

toekomstige beleidsvoering in Vlaanderen 

Om tegemoet te komen aan de wetenschappelijke invulling van de Europese 

Biodiversiteitsstrategie 2020 (cfr. zevende Milieuactieprogramma) heeft INBO een aantal 

strategische onderzoeksprojecten opgestart. Het INBO zorgt er op deze wijze voor dat de 

nodige basiskennis aanwezig is om het Vlaamse beleid in het komende decennium in staat te 

stellen Europese regelgeving in acties om te zetten. 

Door de besparingen werd beslist het grootste deel van deze onderzoeksprojecten te 

pauzeren. In 2015 zal externe financiering gezocht worden via het Eigen Vermogen om een 

aantal projecten terug te kunnen opstarten. De twee resterende strategische 

onderzoeksprojecten, e-DNA en remote sensing, werden behouden om efficiëntie- en 

effectiviteitswinsten te boeken in de uitvoering van de wettelijk vastgelegde taken inzake 

soort- en habitatmonitoring. 

Operationele doelstellingen 2014-2019 

Om de strategische doelstellingen gerealiseerd te krijgen, worden een aantal organisatorische 

operationele doelstellingen uitgewerkt. Om dit op een doordachte manier te doen, heeft het INBO 

een SWOT analyse gemaakt van de eigen werking en gekeken hoe de zwaktes en bedreigingen 

opgelost konden worden. De oefening werd ondersteund via het project “duurzame werking” binnen 

de Vlaamse overheid dat gecoördineerd werd door de Diensten Algemeen Regeringsbeleid (DAR). 

Het INBO wil namelijk haar managementprocessen niet alleen op een duurzame manier uitwerken, 

maar ook in lijn brengen met de tendensen binnen de Vlaamse overheid.  
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De operationele doelstellingen zijn ambities die gelden voor de volledige regeerperiode. Per jaar 

worden er telkens concrete outputindicatoren geformuleerd om de voortgang van de doelstellingen 

te meten. De indicatoren die hieronder zijn geformuleerd, gelden dus voor het jaar 2015.  

OD 1: Het INBO is een wendbare organisatie 

Een wendbare organisatie is een organisatie die in staat is snel in te spelen op externe 

veranderingen. 

Outputindicatoren voor 2015 

 Er is een basisanalyse ‘wendbare organisatie’. 

 Er is een inventaris van de kritische knelpunten in administratieve procedures en processen 

(overlap, efficiëntie- en effectiviteitstoets). 

OD2: Het INBO voert een doelgroepgerichte, kwaliteitsvolle externe communicatie en bouwt het 

merk INBO uit als wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid 

Outputindicator voor 2015 

 Er is een strategisch communicatieplan dat afgestemd is op de strategie 

belanghebbendenmanagement. 

OD3: Het INBO is eerste aanspreekpunt voor haar klanten voor beleids –en beheervraagstukken 

Outputindicatoren voor 2015 

 Het INBO gebruikt Interactieve processen om het onderzoekaanbod af te stemmen op de 

beleids- en beheernoden. 

 Er is een eerste tussentijdse evaluatie met relevante klanten omtrent de mate waarin vraag 

en aanbod op elkaar is afgestemd. 

 Er is een uitgewerkte strategie belanghebbendenmanagement. 

OD4: INBO heeft een open databeleid en waarborgt hierbij de kwaliteit 

Outputindicatoren voor 2015 

 Uitvoeren open data actieplan door middel van opstellen datamanagementplannen. 
 Uitwerken en maximaal digitaliseren van de dataketen van verzamelen, verwerken en 

publiceren. 
 INBO werkt een procedure uit om aan kwaliteitsborging te doen. 

OD5: Het INBO streeft naar een optimale afstemming met onderzoekspartners  

Outputindicatoren voor 2015 

 Er is gestructureerd overleg met wetenschappelijke partners. 
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Procesindicatoren om de algemene werking op te volgen 

Naast outputindicatoren op het niveau van de doelstellingen, volgt het INBO ook procesindicatoren 

op. De procesindicatoren situeren zich op organisatie- en onderzoeksniveau en volgen de algemene 

werking van het INBO op. De voortgang van deze indicatoren wordt halfjaarlijks voorgelegd aan de 

directieraad, waarbij mogelijke verbeteracties geformuleerd worden . Een overzicht van alle 

procesindicatoren is terug te vinden in bijlage 6. 

Verandertraject 

Het implementeren van de operationele doelstellingen vergt een degelijk verandertraject. Dit traject 

omvat een aantal concrete projecten die de werking van het INBO volledig zullen bijsturen in functie 

van haar vernieuwde doelstellingen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over de organisatiestructuur, de 

verhuis naar het VAC Brussel en een efficiënter beheer van de financiële middelen. 

Tijdens het verandertraject is er voldoende aandacht voor de betrokkenheid van de medewerkers 

van het INBO. 

Binnen het verandertraject zijn er twee concrete doelstellingen waarop het INBO zal inzetten tijdens 

deze legislatuur. De gekozen doelstellingen maken integraal deel uit van het strategisch kader van 

het INBO. Onder deze doelstellingen worden dan doorheen de regeerperiode projecten gedefinieerd.  

Doelstelling 1: INBO is een wendbare organisatie 

De besparingen binnen de Vlaamse overheid en de nieuwe opdrachten die het INBO heeft 

meegekregen vergen een type organisatie die zich wendbaar kan opstellen. Er zijn een aantal 

principiële keuzes gemaakt om financiële ruimte te creëren die tegelijk een grote impact hebben op 

het personeel. Zo zorgt het afbouwen van de sites in Groenendaal en Linkebeek op termijn voor 

minder overhead, maar zal de verhuis van het personeel met zorg moeten gebeuren zodat talenten 

op een goede manier hun plek vinden in de organisatie.  

In het jaar 2015 trekken we ook bewust de kaart van het uitbouwen van een wendbare organisatie. 

Dit soort organisatie vertrekt vanuit het principe dat processen, systemen, mensen en structuren op 

een integrale manier moeten passen in de strategie van de organisatie. Deze integrale benadering 

heeft als voordeel dat de organisatie stap voor stap evolueert naar een lerende organisatie waarbij 

medewerkers hun talenten optimaal kunnen inzetten om de opdrachten van het INBO te voltooien.   

Hierna volgen een aantal acties waarop het INBO in 2015 zal inzetten om deze wendbare organisatie 

uit te bouwen: 

De concentratie van het INBO op twee sites 

De komende jaren zal het INBO zich toespitsen op de concentratie van de organisatie naar twee sites 

- VAC Brussel en Geraardsbergen - in plaats van de huidige vier locaties. In 2015 zal hiervoor een 

inventaris worden opgemaakt van het aanwezige materiaal waarvoor elders opslag moet voorzien 

worden dan in het VAC Brussel. Daarnaast zal ook de intekening plaatsvinden van het VAC Brussel 

volgens de principes van het nieuwe werken en zal parallel hiermee deze oefening ook gemaakt 

worden voor de vestiging in Geraardsbergen.  



20 
 

Het uitvoeren van een financiële doorlichting met het oog op een performantere aanwending van 

financieringsbronnen 

In 2015 zal er een financiële doorlichting van het INBO doorgevoerd worden. We wensen immers een 

verbeterd zicht op onze bestedingen alsook in de aanwending van de verschillende 

financieringsbronnen te krijgen. Met behulp van een kostenallocatiemodel willen we inzicht krijgen 

in onze kosten, in het bijzonder hoe kosten van projecten of andere activiteiten berekend (kunnen) 

worden. Ook wensen we op basis hiervan na te gaan of er eventuele rationalisaties mogelijk zijn, 

inclusief een mogelijke prognose over de jaren (meerjarenbegroting). Tot slot wensen we graag 

bepaalde kosten aan projecten aan te rekenen en hiervoor richtlijnen op te stellen. 

Implementatie van Het Nieuwe Werken en de uitbouw van een wendbare organisatie 

In 2015 en de volgende jaren zal enerzijds gefocust worden op de implementatie van het Nieuwe 

Werken om van het INBO een wendbare organisatie te maken die soepel kan inspelen op nieuwe 

tendensen en vragen, en anderzijds op de voorbereiding van de organisatie op het nieuwe 

verloningsbeleid door de verdere uitrol van het project functieclassificatie. 

De uitbouw van een wendbare organisatie hangt daar nauw mee samen. Hierbij willen we het INBO 

zo organiseren dat medewerkers voldoende regelruimte krijgen om de opdrachten tot een goed 

einde te brengen. We hebben ook oog voor een optimale samenwerking met onze belanghebbenden 

zodat de organisatie voldoende klantgericht haar diensten kan aanbieden.  

De structuur van het INBO zal kritisch onder de loep genomen worden en waar nodig bijgestuurd 

worden. Er is hierbij aandacht voor de impact van de veranderingen, hoe weerstand om te buigen en 

de organisatiecultuur af te stemmen op de principes van een wendbare organisatie (zie bijlage 5). 

 

Doelstelling 2: Er wordt gestreefd naar een maximale expertise-uitwisseling 

tussen INBO en het Eigen Vermogen (EV INBO) voor biodiversiteitsgerelateerd 

onderzoek met mogelijke impact op toekomstige beleidsvoering in Vlaanderen 

Het is belangrijk om naast de lopende opdrachten ook een perspectief uit te bouwen op langere 

termijn en de organisatie voor te bereiden op toekomstige onderzoeksvragen. Door de expertise die 

aanwezig is in het INBO en het Eigen Vermogen optimaal uit te wisselen, en middelen voor 

biodiversiteitsgerelateerd onderzoek te vinden via externe financiering kan ingespeeld worden aan 

toekomstige beleidsvragen in Vlaanderen. 
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Hoofdstuk 4. Doelstellingen opgelegd door regeringsafspraken 

Maturiteit organisatie 

Het INBO heeft geen openstaande aanbevelingen van Audit Vlaanderen meer en bevindt zich voor 

alle thema’s uit de leidraad organisatiebeheersing op niveau 3, uitgezonder de thema’s ICT en 

Financieel management die op niveau 2 staan. INBO stelt zich als doel om tegen het einde van deze 

legislatuur een maturiteitsscore 4 te behalen voor alle thema’s van organisatiebeheersing. Dit 

kunnen we realiseren door jaarlijks beheersmaatregelen en acties te definiëren die zorgen voor een 

efficiëntere en effectievere werking en een geïntegreerde opvolging van organisatiebeheersing. 

Jaarlijks worden volgende stappen doorlopen: 

 Begin jaar X: bepalen beheersmaatregelen organisatiebeheersing 

 Juli en december: evaluatiemomenten beheersmaatregelen organisatiebeheersing 

 September: zelfevaluatie + bepalen aandachtspunten 

De geformuleerde beheersmaatregelen komen uit verschillende documenten die opgemaakt worden 

binnen INBO, o.a.: aandachtspunten uit de zelfevaluatie en resultaten uit bevragingen of studies. Ook 

de resultaten van de risicoanalyse worden hierin meegenomen. Zo komen we tot een globaal en 

geïntegreerd beeld van de acties die ondernomen moeten worden om door te groeien als 

kwaliteitsvolle organisatie. In het overzicht staan steeds verantwoordelijken en deadlines 

weergegeven. Resultaten van de acties worden steeds bezorgd aan Audit Vlaanderen en opgenomen 

in de zelfevaluatie. 

Een aantal punten waar in 2015 extra aandacht naartoe gaat: 

 Cultuur en integriteit 

In 2015 maakt INBO werk van een integriteitsbeleid via een integriteitsplan en 

sensibiliserings- en communicatieacties.  

 Efficiëntie en effectiviteit 

Om ‘meer te doen met minder’ zal INBO de nodige aandacht schenken aan een 

optimalisering van verschillende aspecten van de werking om efficiëntiewinsten te behalen. 

 Uitgebouwde indicatorenset 

INBO zal in 2015 de indicatorenset verder bijsturen en een degelijke rapporteringswijze met 

gekoppelde acties uitwerken zodat de organisatie op verschillende niveaus opgevolgd en 

bijgestuurd kan worden. 
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Risicoanalyse 

Het INBO werkt aan een uitgebreid risicomanagement op verschillende niveaus. 

Risicomanagement op procesniveau 

Na het bepalen van de kritische processen (20 van de 41) werden de risico’s en beheersmaatregelen 

per proces verder bepaald. Deze worden opgevolgd in de overzichtslijst organisatiebeheersing zoals 

beschreven in het vorige hoofdstuk. Wanneer de vermelde beheersmaatregelen gerealiseerd zijn, 

zullen ook de niet-kritische processen geëvalueerd worden op vlak van risicomanagement. Zo wenst 

het INBO tegen het einde van deze legislatuur risicomanagement te hebben toegepast voor alle 

processen binnen de organisatie. 

Risicomanagement op projectniveau 

Daarnaast doen we systematisch aan risicomanagement op projectniveau door de risico’s en 

beheersmaatregelen in de projectfiche op te nemen bij het starten van een nieuw project. In 2015-

2016 zal bekeken worden via welk systeem deze beheersmaatregelen en risico’s beter kunnen 

worden opgevolgd. 

 

In bijlage 7 een overzicht van de beheersmaatregelen risicoanalyse. 
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Hoofdstuk 5. Doelstellingen m.b.t. welzijn 

HR beleidsplan 

Het HR beleidsplan geeft de prioriteiten weer op het vlak van HR processen en projecten voor de 

periode 2014-2019. Het nieuwe beleidsplan houdt rekening met de uitdagingen op het vlak van HRM 

die voortvloeien uit de strategie van het INBO en dat in een context van budgettaire matiging. 

Naast de nieuwe strategie van het INBO werd er bij het uitwerken van het HR beleidsplan ook 

rekening gehouden met: 

- De mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering betreffende een modern HR-beleid 

voor de Vlaamse overheid (VR 2013 1101 MED.0011/1) en meer bepaald de vijf strategische 

doelstellingen van het sleutelproject modern HR-beleid en de waarden van de Vlaamse 

overheid 

- De resultaten van de personeelspeiling 2012; in die zin is dit HR beleidsplan tevens het 

actieplan gekoppeld aan de personeelspeiling 

- De visienota ‘Naar een talentenbeleid binnen de Vlaamse overheid’ 

- Het cultuurplan van het INBO 

- De doelstellingen die IAVA oplegt in het hoofdstuk HRM van de leidraad interne controle 

De HR kernuitdagingen van het INBO situeren zich op het vlak van inzetbaarheid, leiderschap, 

loopbaan- en beloningsbeleid. Uit de nieuwe organisatiestrategie worden daarnaast twee 

bijkomende kernuitdagingen afgeleid, zijnde klantgerichtheid en innovatie. In het beleidsplan werd 

gekozen voor die processen en projecten die maximaal een bijdrage leveren aan deze uitdagingen. 

Hieronder worden kort de hoofdlijnen van het HR beleidsplan toegelicht per kernuitdaging. 

Inzetbaarheid 

Het HR beleid moet er toe bijdragen dat de INBO medewerkers de nodige kennis en competenties 

bezitten om op meerdere processen en/of onderzoekstopics ingezet te kunnen worden. Om dit te 

realiseren wordt er in het HR beleidsplan ingezet op competentieontwikkeling. Naast deze top down 

benadering waarbij gekeken wordt welke competenties de organisatie nodig heeft en hoe deze 

ontwikkeld kunnen worden bij de medewerkers (competentiemanagement) heeft het HR beleidsplan 

ook oog voor een bottom-up benadering waarbij gekeken wordt hoe medewerkers zo goed mogelijk 

ingezet kunnen worden op hun talenten. De ontwikkeling van competenties vraagt immers een grote 

inspanning van zowel de medewerker als de leidinggevende. Bovendien zijn niet alle competenties 

goed ontwikkelbaar en focust deze competentiegerichte benadering op wat men nog niet goed kan, 

wat demotiverend kan werken. Met de talentenbenadering daarentegen ligt de focus op wat 

medewerkers wel goed kunnen en graag doen. Dit is dus een positieve benadering die bovendien 

veel efficiënter met de middelen omgaat. 

Leiderschap 

Zoals al gesteld is leiderschap een kritische succesfactor in het behalen van de resultaten. 

Leidinggevenden moeten vooreerst geloven in de cultuurkenmerken van de Vlaamse overheid en de 

eigen organisatie en die ook op een geresponsabiliseerde manier uitdragen. Om deze cultuur te 
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belichamen moeten leidinggevenden de vier rollen van een leidinggevende, zijnde die van leider, 

ondernemer, manager en coach opnemen en hier voortdurend tussen overschakelen. Onze 

leidinggevenden zijn sleutelfiguren in de vertaling van het beleid naar de medewerkers. Het HR 

beleid wil de leidinggevenden ondersteunen en wapenen zodat ze in staat zijn om aan deze 

verwachtingen te beantwoorden. 

Loopbaan en beloning 

Uit de resultaten van de laatste en alle voorgaande personeelspeilingen blijkt dat de medewerkers 

hogere verwachtingen hebben van de horizontale en verticale loopbaanmogelijkheden bij het INBO 

en meer transparantie wensen aangaande de interne selecties van personeel. Om hieraan tegemoet 

te komen zal het INBO als pilootorganisatie instappen in het vernieuwd loopbaan- en beloningsbeleid 

van de Vlaamse overheid. Ook op het vlak van rekrutering en selectie worden er in het HR 

beleidsplan een aantal bijsturingen voorgesteld. 

Klantgerichtheid 

De nieuwe projectindeling legt de klemtoon op het feit dat het INBO zich ten dienste stelt van het 

beleid en van haar andere klanten. Een klantgerichte houding is daarbij van groot belang. Deze 

strategische HR doelstelling hangt nauw samen met de processen die gevolgd worden en de cultuur 

die er heerst binnen een organisatie.  

In bijlage 8 worden deze kernuitdagingen vertaald naar een concreet actieplan voor de periode 2014-

2019. 

 

Personeelsplan 

Om het personeel binnen het INBO zo optimaal mogelijk in te zetten en de personeelsbegroting op 

langere termijn te kunnen opvolgen, heeft het INBO een personeelsplan opgemaakt. Dit 

personeelsplan is in bijlage 9 te raadplegen. Tegen 2017 zal dit personeelsplan geactualiseerd 

worden op basis van de functiefamilies binnen de Vlaamse overheid. 

 

Globaal Preventieplan 

Het INBO zal in 2015 verder werken aan de uitvoering van haar Globaal Preventieplan 2011-2015 

(bijlage 10). 

Dit globaal preventieplan wordt opgesteld in overleg met de leden van de hiërarchische lijn en de 

Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (GDPB). 

Het plan bevat volgende punten: 

1. het resultaat van de identificatie van de risico’s en de bepaling, de omschrijving en de 

evaluatie van de risico’s 

2. de te nemen preventiemaatregelen 
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3. de belangrijkste te bereiken doelstellingen 

4. de te ontwikkelen activiteiten en uit te voeren opdrachten om deze doelstellingen te 

bereiken 

5. de toe te wijzen organisatorische, materiële en financiële middelen 

6. de opdrachten, de verplichtingen en de hulpmiddelen van alle betrokken personen 

7. de wijze waarop het globaal preventieplan kan aangepast worden bij verandering van 

omstandigheden 

8. de evaluatiecriteria van het welzijnsbeleid ten opzichte van de werknemers tijdens de 

uitvoering van hun werk. 

 

Doelstellingen m.b.t diversiteit en gelijke kansen 

Alle acties worden opgenomen in de Diversiteitsscan 2015, die beschikbaar is vanaf mei 2015. 

Voorbeelden van acties:  

 Statutaire benoemingen: gelijke behandeling op basis van objectieve criteria zoals jaren 

anciënniteit en positieve evaluaties. 

 Nieuwe vacatures worden steeds verspreid via KifKif en uitgestuurd naar kansengroepen. 

Voor hooggeschoolde functies krijgt het INBO weinig reactie. Om de respons te vergroten zal 

het INBO in samenwerking met het Departement LNE en het ANB bekijken hoe deze 

doelgroepen gerichter bereikt kunnen worden. 

 

Maatregelen om psychosociale belasting veroorzaakt door het werk te 

voorkomen 

In 2015 zal de personeelsdienst een procedure uitwerken en infosessies organiseren rond burn-out 

en dit zowel voor leidinggevenden als medewerkers. Daarnaast wordt in 2015 een opleidingstraject 

voor leidinggevenden uitgewerkt waarbij specifiek aandacht is voor welzijn en burn-out. 
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Bijlage 1: Koppeling INBO-projecten aan beslissing Vlaamse regering van 

23 april 2014 

Het PAS-DPB programma op het INBO 

Het PAS-DPB programma dat momenteel op het INBO in ontwikkeling is en dat in de loop van 2015 

operationeel wordt, geeft invulling aan de opdrachten die het INBO dient uit te voeren in het kader van de 

Programmatische Aanpak Stikstof en de opmaak en het actueel houden van een Databank Passende 

Beoordeling. De duur van dit programma loopt samen met de huidige legislatuur waarbinnen de opmaak 

van de voorlopige PAS (VPAS) en de opstart van de definitieve PAS (DPAS) in de periode 2014-2019 is 

voorzien. We maken hierbij een onderscheid tussen 1. rechtstreekse ondersteuning van het PAS-proces, 

waarbij de op INBO beschikbare expertise en kennis ingezet wordt en die eerder een veelheid van 

kortlopende vraag- en taakstellingen omvat, 2. PAS-monitoring, 3. PAS-gerelateerd onderzoek, 4. DPB-IHD 

gerelateerd onderzoek en 5. DPB-monitoring. 

1. PAS-ondersteuning 

Het INBO geeft input in een aantal stuur- en werkgroepen die werden opgericht in het kader van de VPAS, 

met name 1. het PAS-regiebureau, 2. de stuurgroep PAS-admin, en de werkgroepen 3. ecologische en 

economische impact, 4. herstelbeheer, 5. modellenbouw, 6. meettechnieken en monitoring, 7. voortoets 

en praktische wegwijzers, en 8. ondersteuning bij het uitwerken van gebiedsanalyses herstelbeleid in 

complexe gebieden. Verder blijft het INBO 9. ondersteuning bieden aan de Gewestelijke Overleggroep 

Instandhoudingsdoelstellingen (GOI) en 10. het actualiseren van de effectindicatormatrix.  

2. PAS-onderzoek 

Aanmaak en periodieke actualisering zoekzones 

Het zoekzonemodel bouwt verder op het kalibratiemodel waarbij uitbreidingsdoelen voor habitats en 

leefgebieden van soorten ruimtelijk zo optimaal mogelijk toegewezen worden in de verschillende Speciale 

Beschermingszones (SBZ’s), rekening houdend met de gunstige staat van instandhouding (harde 

randvoorwaarde) en sectoreisen (socio-economische optimalisering). De eigenlijke zoekzones zijn een 

factor groter dan de uitbreidingsdoelen (1,5, 2 of 3 maal, afhankelijk van de grootte van het 

uitbreidingsdoel). Het model dient operationeel te zijn tegen eind april 2015. Tegen de zomer van 2015, 

wanneer de managementplannen 1.1 afgeklopt worden, dienen alle zoekzones berekend te zijn. 

Wetenschappelijke ondersteuning bij de opmaak van gebiedsvisies per SBZ i.v.m. herstelmaatregelen 

per habitatvlek 

Dit project is een ad hoc ondersteunend project waarbij het INBO wetenschappelijke expertise inbrengt in 

het gebiedgebonden (individuele SBZ’s) proces. Het initiatief bij de opmaak van deze gebiedsvisies ligt bij 

ANB, het wanneer en de intensiteit van de ondersteuning is derhalve moeilijk op voorhand in te schatten. 

Onderzoek van de effectiviteit van herstelmaatregelen voor natuurkwaliteit 

De algemene doelstellingen van dit project zijn: 1. de effectiviteit en de inzetbaarheid of toepassing van 

bestaande beheer- en herstelmaatregelen voor de verbetering van de kwaliteit van door stikstof negatief 

beïnvloede N2000-habitattypen, regionaal belangrijke biotopen en hun kenmerkende soorten, te 
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beoordelen; 2. voorstellen te genereren om de effectiviteit van deze maatregelen te verhogen en ze aan 

te passen aan situaties die specifiek zijn voor het Vlaams gewest; 3. de wetenschappelijke validiteit van de 

toepassing van bestaande beheer- en herstelmaatregelen te verhogen; 4. nieuwe en aangepaste beheer- 

en herstelmaatregelen voor de verbetering van de kwaliteit van door stikstof negatief beïnvloede 

natuurtypen te ontwerpen; 5. de in het kader van PAS toegepaste herstelmaatregelen op te volgen en hun 

uitwerking te onderzoeken. De details van dit onderzoeksproject worden uitgewerkt in samenspraak met 

de afdeling Beheer van ANB. 

3. PAS-monitoring 

In het kader van PAS dienen minstens twee monitoringsactiviteiten op te starten, waarin een zekere 

betrokkenheid van het INBO mag verondersteld worden, met name 1. De opvolging van de effectiviteit 

van herstelmaatregelen die genomen worden in het kader van mitigatie van negatieve effecten van N-

depositie op de staat van instandhouding van habitats en soorten, en 2. De opvolging van de N-immissie in 

en in de omgeving van Natura2000 gebieden. Momenteel wordt gezocht naar synergiën met reeds 

bestaande monitoringsactiviteiten en worden de exacte noden verder onderzocht. De bestaande 

monitoringsactiviteiten zijn met name 1. de door ANB opgestarte beheermonitoring van de gebieden die 

zij beheren (maatregeldekkende benadering), 2. de monitoring die gebeurt in het kader van 

natuurinrichtingsprojecten (VLM) en de opvolging van het MAP (VLM), 3. de reeds bestaande, beperkte 

monitoring van N-depositie door de VMM (gebiedsdekkende benadering), en 4. de op stapel staande 

monitoring door het INBO in het kader van de zes-jaarlijkse Natura 2000 rapportering 

(steekproefbenadering) . Er wordt binnen de PAS-werkgroepen gezocht naar een optimale afstemming 

van deze monitoringsactiviteiten over de desbetreffende agentschappen heen, en er wordt onderzocht in 

welke mate deze moeten worden uitgebreid of geherstructureerd. Wat uiteindelijk de INBO-opdracht 

wordt in deze geïntegreerde monitoring is op dit moment nog niet in te schatten.  

4. DPB-onderzoek 

Onderzoek naar mogelijkheden qua efficiëntie- en nauwkeurigheidswinst in habitatkartering en LSVI-

bepaling via Remote Sensing 

Monitoring van Europees beschermde habitattypen is een wettelijk vastgelegde taak voor INBO maar is 

duur en arbeidsintensief. Remote sensing, d.i. het extraheren van informatie uit beelden van het 

aardoppervlak genomen vanuit satellieten of vliegtuigen, biedt mogelijkheden voor een efficiënte en 

nauwkeurigere data-inwinning dan monitoring die enkel gebaseerd is op veldwaarnemingen. Dit project 

beoogt de ontwikkeling van praktisch toepasbare methoden voor vegetatiemonitoring (habitatkartering 

en aspecten van habitatkwaliteit) op basis van remote sensing, om de haalbaarheid van de 

monitoringtaken van INBO te verhogen. Het project volgt drie sporen: 

1) Van op afstand bestuurde, onbemande vliegtuigen (UAS): voor detailkartering en –opvolging van 

SBZ. De focus ligt in eerste instantie bij ruimtelijk heterogene landschappen, met name heide- en 

kustduinlandschappen, met als doelstellingen een betrouwbaarder onderscheid van 

gedegradeerde (bv. vergraste) habitattypes (bv. natte/droge heide) en een betrouwbaardere 

inschatting en opvolging van LSVI-indicatoren zoals vergrassing, verbossing, stuifduinfixatie. INBO 

beschikt over een eigen UAS. 

2) Satellietbeelden: voor frequente opvolging van aspecten van habitatkwaliteit over grote gebieden. 

We focussen vooral op de mogelijkheden van de gratis beelden van Sentinel-2 (Europese satelliet, 

verwachte lancering april 2015). 
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3) Hyperspectrale beelden: Voortbouwend op reeds aanwezige kennis, blijven we de ontwikkelingen 

opvolgen in deze techniek met hoog potentieel voor toepassingen op habitatkarteringen en -

karakteriseringen. 

Vooruitgang in spoor 2 en 3 wordt in de eerste plaats beoogd d.m.v. externe financiering (EV-INBO), in 

samenwerking met externe partners (VITO, universiteiten). 

HABNORM: abiotische en biotische karakteristieken van Natura2000 habitattypen en regionaal 

belangrijke biotopen in relatie tot milieudrukken met het oog op het bepalen van referentiewaarden en 

normen voor de duurzame instandhouding ervan  

Dit project beoogt de ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde referentiewaarden en normen 

voor de duurzame instandhouding van Natura2000 habitattypes en -subtypes en relevante Regionaal 

Belangrijke Biotopen in relatie tot diverse milieudrukken, die gekoppeld zijn aan de in de voortoets en 

passende beoordeling opgenomen effectgroepen. 

Populatie-genetische monitoringmethoden ten behoeve van het schatten van effectieve 

populatiegroottes en de levensvatbaarheid van populaties 

Voor de evaluatie van de staat van instandhouding is er nood aan schattingen van de grootte van 

populaties en/of van de genetische (effectieve) populatiegroottes. Bij vele soorten is de schatting van het 

aantal aanwezige exemplaren met traditionele methodes zeer arbeidsintensief en vaak ook onvoldoende 

nauwkeurig (bv. wegens moeilijke waarneembaarheid van alle levensstadia). Daar kunnen populatie-

genetische schattingen een valabel alternatief bieden. Bovendien zijn deze populatie-genetische 

schattingen een criterium op zich voor de evaluatie van de staat van instandhouding (SVI).  

We onderscheiden vijf concrete doelstellingen binnen dit project, met name 1. we evalueren de 

haalbaarheid van populatie-genetische schattingen voor monitoring van verschillende soorten en 

soortengroepen; 2. we produceren een overzicht van geijkte methoden; 3. we voorzien een werkprotocol 

voor de verschillende soorten of soortengroepen; 4. we laten het geheel aftoetsen door internationale 

experten en stellen zo nodig bij; 5. we implementeren de methodes in routinematige toepassingen. 

Toepassingsmogelijkheden van de analyse van omgevings-DNA (e-DNA) in functie van de verhoging van 

de efficiëntie en nauwkeurigheid van de klassieke monitoring van het voorkomen van soorten 

De analyse van environmental DNA (e-DNA, omgevings-DNA) laat toe om de aanwezigheid van een soort 

vast te stellen zonder individuen zelf waar te nemen. De methode is gebaseerd op het gebruik van DNA-

barcodes, waarmee DNA-stalen tot op soortniveau kunnen geanalyseerd worden. Met deze revolutionaire 

methode kan men de aanwezigheid van tal van moeilijk waar te nemen soorten vaststellen. Zo kan bij 

voorbeeld de aanwezigheid van amfibieën, vissen, aquatische insecten, ... in vijvers en rivieren vastgesteld 

worden, maar ook in niet-aquatische milieus vindt deze techniek meer en meer toepassingen.  

De doelstellingen van het project zijn de volgende: 1. we ontwikkelen en implementeren de methodologie 

voor de detectie van specifieke doelsoorten en soortengroepen (invasieve soorten zoals stierkikker; IHD-

soorten zoals kamsalamander, knoflookpad, grote modderkruiper, ...); 2. we testen de huidige 

methodologie voor de monitoring van volledige visgemeenschappen en sturen deze bij indien nodig; 3. in 

samenwerking met Europese partners proberen we een gemeenschappelijke standaardmethode te 

ontwikkelen voor een routinematige analyse van visgemeenschappen aan de hand van e-DNA uit 

waterstalen, teneinde deze methode op termijn te kunnen implementeren voor de Europese 
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Kaderrichtlijn Water; en 4. we verkennen de toepassingsmogelijkheden van deze methode in terrestrisch 

milieu. 

 
Verfijning leefgebiedenbenadering in het kader van voortoets en passende beoordeling 

Eind 2014 werden de eerste kaarten aangeleverd van de leefgebieden van 107, mede door ANB, 

geselecteerde soorten van de Habitat- en Vogelrichtlijn. Deze leefgebiedenkaarten_versie1 waren 

gebaseerd op een eerste ruwe aanpak van het geschikte leefgebied van soorten (uitsluitend gebaseerd op 

codes uit de Biologische Waarderingskaart). Tijdens de huidige fase van het project wordt getracht om de 

eerder aangeduide afbakeningen aan te vullen, bij te sturen en/of te verfijnen op basis van nog 

specifiekere en/of aanvullende habitatvereisten en met behulp van soort-specifieke en meer 

gedetailleerde modellen en, voor een selectie van soorten, het gebruik van begeleidende soorten. Het 

doel is derhalve aanvulling, bijsturing en verfijning van de lokalisatie van leefgebieden van soorten van de 

Habitat- en de Vogelrichtlijn in het kader van de passende beoordeling/voortoets en als één van de 

basislagen voor het zoekzonemodel. 

Als eindproduct worden zo gedetailleerd mogelijke leefgebiedenkaarten afgeleverd, gebaseerd op de 

meest volledige kennis die op dit moment voorhanden is. 

Bepaling van grenswaarden voor effectgroepen van een selectie van relevante soorten 

Vertrekkend van de in de voortoets en passende beoordeling voor soorten relevante effectgroepen wordt 

in de eerste plaats via een uitgebreide literatuurstudie een overzicht gemaakt van de grenswaarden voor 

een aantal verstoringselementen. Er wordt een antwoord gezocht op de vraag welke effectgroepen 

belangrijk zijn voor soorten en of er hiervoor reeds indicaties van minimale of maximale grenswaarden 

bekend zijn. Er wordt in overleg met ANB geprioriteerd in de effectgroepen die in het kader van de 

passende beoordeling het meest ter discussie staan. 

Monitoringtechnieken voor moeilijk op te volgen, waarneembare of te registreren soorten 

Er zijn verscheidene taxonomische groepen waarvoor de monitoring op het terrein bijzonder moeilijk is, 

hetzij door moeilijke herkenning op het terrein (een aantal amfibieënsoorten, bepaalde levensstadia van 

insecten, …), ingewikkelde levenscyclus met seizoenale habitatverschillen (alle vleermuissoorten) of 

andere redenen. Voor dergelijke, door vrijwilligers niet opvolgbare soorten, wordt gezocht naar de 

toepassingsmogelijkheden van alternatieve monitoringmethoden, om de toestand van dergelijke soorten 

zo goed mogelijk te kunnen vaststellen en rapporteren. 

5. DPB-monitoring  

Actualiseren habitatkaart  

Voor elke passende beoordeling (en ook voor de voortoets) is een actuele, betrouwbare en hoog 

kwalitatieve habitatkaart een absolute vereiste en dit zowel voor de directe (ruimtebeslag, versnippering) 

als indirecte effectgroepen. Het wordt daarbij niet nodig geacht om generiek en dus gebiedsdekkend 

binnen alle SBZ’s zes-jaarlijks te karteren, mits een initiële kwaliteitsverbetering van de habitatkaart en 

tussentijdse gerichte aanvullingen. Vanuit deze redenering volstaat de huidige karteercyclus van de WVT-

N2000-kartering die wordt uitgevoerd dor het INBO ten behoeve van de Natura 2000-rapportering (cyclus 

van 12 jaar voor niet-boshabitats en 18 jaar voor boshabitats). Kartering in vogelrichtlijngebieden in 

relatie tot de Passende Beoordeling (PB) is alleen nodig voor de leefgebiedenbenadering in het kader van 
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PB (bijlage 1 vogelrichtlijnsoorten en bijlage IV habitatrichtlijnsoorten in SBZ-V). Die kartering wordt hoe 

dan ook uitgevoerd in het kader van de wettelijk vastgelegde taak N2000-kartering. Ook habitatlocaties 

erbuiten worden erdoor gedekt, maar daar is geen PB nodig. 

Dit project omvat derhalve enkel de binnen de VPAS-periode (2015-2019) te realiseren 

karteringsinspanning ten behoeve van het versneld karteren van alle SBZ-H waarvan minstens een deel 

van de karteringen dateren van voor 2004. Vanaf 2004 zijn de habitat(sub)typen en hun aandeel met een 

hogere detail- en betrouwbaarheidsgraad gekarteerd dan daarvoor. De tussentijdse gerichte aanvullingen 

in de VPAS-periode bestaan uit: 

 Hogere karteerfrequentie van hoog-dynamische systemen en extra ad hoc karteringen waar er 

indicaties zijn van snelle veranderingen;  

 Verwerken met steekproefsgewijze kwaliteitscontrole van karteringen uit andere bronnen, met vooral 

karteringen in het kader van de opmaak van beheerplannen en beheermonitoring. 

 Ad hoc kunnen bij twijfel of in functie van een specifieke ingreep die een PB vereist in nog niet 

gekarteerde gebieden gericht karteringen plaatsvinden. 

Gebiedsdekkende LSVI-bepaling van habitats 

De bepaling van de lokale staat van instandhouding (LSVI) van habitats is gebaseerd op zowel biotische 

criteria als milieucriteria. In het beschrijvende luik van de LSVI per habitat (T’Jollyn et al., 2009) komen 

habitatkarakteristieken qua landschap en milieu (o.a. bodem, hydrologie, voedselrijkdom) aan bod 

evenals vegetatie- en structuurkenmerken. Daarnaast worden beoordelingscriteria betreffende de staat 

van instandhouding gegeven, die normerend zijn voor diezelfde habitat-, vegetatie- en milieukenmerken.  

Momenteel wordt de discussie gevoerd of LSVI op termijn beperkt zou kunnen worden tot het bepalen 

van de milieukarakteristieken alleen. Er worden inderdaad ook milieukarakteristieken gegeven, maar er 

zijn op dit ogenblik nog te veel vragen en onvoldoende zekerheden om een stelselmatige 

gebiedsdekkende LSVI op te zetten rond milieukarakteristieken alleen. Er is nog geen duidelijkheid of de 

effectvoorspelling van een ingreep en de beoordeling van een ‘betekenisvolle aantasting’ op termijn 

volledig kan verlopen op basis van milieugegevens, en in de VPAS-periode zal dit zeker nog niet haalbaar 

zijn.  

In afwachting van verdere inzichten in de mogelijkheid om LSVI enkel en alleen op conditionele (milieu-) 

kenmerken te bepalen, worden in dit project  in de VPAS-periode nog op de klassieke manier LSVI’s 

bepaald, met vegetatieopnamen, en registratie van milieu-, vegetatie- en structuurkenmerken. Er wordt 

uitgegaan van een gebiedsdekkende LSVI-bepaling, met een cyclus van 12 jaar voor open habitats en 18 

jaar voor boshabitats. 

Vaststelling van de reële leefgebieden van soorten in het kader van nieuwe passende beoordelingen 

Bij de leefgebiedenbenadering wordt het leefgebied van een soort op basis van objectieve, 

wetenschappelijke kennis en inzichten ruimtelijk expliciet ingeschat en systematisch verfijnd. Om die 

toestand van soorten op het terrein echter ook reëel vast te stellen, iets wat wenselijk zou kunnen zijn 

voor het zo accuraat mogelijk ter beschikking stellen van actuele soortendata in de databank passende 

beoordeling, moet voorzien worden in een team dat die terreintoestand ad hoc en op vraag kan 

vaststellen. Dit is evenwel een extreem moeilijke opgave, gelet op het korte tijdsbestek waarbinnen de 

gegevens beschikbaar moeten zijn, en de diversiteit aan soorten die opgevolgd moeten worden. De 

invulling van dit project zou een groot aantal medewerkers vereisen, met  een in de tijd variabele inzet. Ze 



32 
 

is dan ook nog erg onzeker en voor discussie vatbaar. Er wordt daarenboven getracht om met andere 

benaderingen (zie de andere PAS-DPB programmaprojecten) tot een alternatief te komen.  

Monitoring milieuvariabelen relevant voor de onderscheiden effectgroepen 

De effectgroepen die door een initiatiefnemer moeten worden beoordeeld zijn grotendeels gerelateerd 

aan de verandering in milieudruk die veroorzaakt wordt door een nieuw initiatief. Dit betreft onder meer 

veranderingen in eutrofiëringsgraad (gerelateerd aan N-belasting), verzuring (gerelateerd aan N- en S-

belasting), verzoeting en/of verzilting, verdroging of vernatting via grondwaterstandveranderingen, 

veranderingen in de oppervlaktewaterhuishouding en allerhande verontreinigingen. Om de toestand en 

trends in deze milieuvariabelen op te volgen, wordt een milieumonitoring opgezet die een 

gebiedsdekkende (lees SBZ-dekkende) uitspraak van de toestand en trend mogelijk maakt. We maken 

onderscheid tussen een milieumonitoring van het grondwater (kwantiteit en kwaliteit), het 

oppervlaktewater en de bodem. Voor grond- en oppervlaktewater moet gewerkt worden met tijdreeksen, 

waardoor een permanente monitoring nodig is, voor de bodemmonitoring wordt gekozen voor een ad hoc 

benadering in functie van nieuw voorziene, potentieel impact hebbende initiatieven. Dit is een monitoring 

die supplementair is op de op het INBO reeds in voege zijnde abiotiekmonitoring; de laatste is bedoeld 

voor de Natura2000 rapportering en heeft een steekproefbenadering, de hier behandelde monitoring is 

gericht op gebiedsdekkende uitspraken. Gebiedsdekkend wil niet altijd zeggen dat overal gemeten wordt, 

maar dat ook via modellering (bv. grondwatermodellering) met een netwerk van meetpunten lokale 

uitspraken mogelijk zijn. 

6. PAS-DPB ondersteuning 

Het totaal van het PAS-DPB programma heeft onontbeerlijke nood aan wetenschaps- en IDC-

ondersteuning inzake databankontwikkeling en –beheer, GIS-ondersteuning, kwaliteitsopvolging, 

ontwikkeling en/of implementatie van populatiemodelleringstechnieken en fysisch-chemische 

laboratoriumanalyses. 

 

 

  



33 
 

Bijlage 2: Koppeling van INBO-projecten aan het Vlaams Regeerakkoord 

In het Regeerakkoord staan een aantal passages die betrekking hebben op INBO-onderzoek. Deze worden 

hier uitgelicht en gekoppeld aan de gerelateerde INBO-projecten. 

 

Prioritair is de implementatie en de financiering van de instandhoudingsdoelstellingen binnen een 

duidelijk kader en met flankerende beleidsmaatregelen, waarbij de sterkste schouders de zwaarste 

lasten dragen en waarbij voorrang wordt gegeven aan de speciale beschermingszones […] (p.80) 

 

A. Soorten, inclusief de monitoring van de Kaderrichtlijn Water 

1. Meetnetten Natura 2000: implementatie soortenmeetnetten (INBOPRJ-9684) 

Het INBO-ANB project 'monitoring Natura 2000' maakte een prioritering van de op te volgen 

Natura 2000 soorten en resulteerde in een reeks blauwdrukken voor soortenmeetnetten. Het 

doel van het project is nu effectief de steekproefkaders en veldprotocols op punt te zetten en te 

optimaliseren. De komende vier jaar worden de meetnetten stap voor stap geïmplementeerd in 

overleg met de vrijwilligersorganisaties. 

2. Monitoring vissen i.k.v. uitvoering Kaderrichtlijn Water (KRW) en Habitatrichtlijn (HR) (INBOPRJ-

458) 

De belangrijkste milieudoelstelling van de Europese Kaderrichtlijn Water is om tegen 2015 een 

goede oppervlakte- en grondwatertoestand in de verschillende Europese watersystemen te 

bereiken. De lidstaten moeten inspanningen leveren en de gemaakte vorderingen rapporteren. In 

het bijzonder zijn de lidstaten verplicht voor de oppervlaktewateren een specifieke ecologische 

monitoring uit te bouwen en uit te voeren. Daarnaast moeten de Natura 2000 soorten 

gebiedsdekkend in Vlaanderen gemonitord worden in uitvoering van de EU Habitatrichtlijn. Het 

vismeetnet verzamelt jaarlijks de nodige data om aan beide Europese rapportageverplichtingen te 

voldoen. 

3. Monitoring bijzondere broedvogels (BBV) (INBOPRJ-590) 

Het project Bijzondere Broedvogels Vlaanderen (BBV) heeft als doel de jaarlijkse 

aantalsontwikkeling te volgen van zeldzame en weinig algemene, koloniebewonende en 

‘exotische’ broedvogels. Het gaat om een monitoringproject, waarbij elk jaar op dezelfde manier 

geteld wordt. Hierdoor zijn de resultaten vergelijkbaar. Een aantal van de soorten zijn zo 

zeldzaam, of komen zo geconcentreerd voor, dat ze jaarlijks in geheel Vlaanderen dienen 

geïnventariseerd te worden om een wetenschappelijk verantwoorde analyse van de resultaten 

mogelijk te maken. In 2015 wordt de Bijzondere Broedvogels applicatie geoptimaliseerd wat tot 

een intenser gebruik ervan door vrijwilligers moet leiden. 

4. Algemene broedvogel monitoring (ABV) (INBOPRJ-591) 

Het ABV-project (Algemene Broedvogels Vlaanderen) is gebaseerd op een door de INBO-dienst 

BMK (Biometrie en Kwaliteitszorg) ontwikkeld meetnet van 1200 random gestratificeerde 

kilometerhokken verspreid over Vlaanderen. De coördinatie van het project en de rapportering 

naar regionale, nationale en internationale overheden gebeurt door het INBO terwijl Natuurpunt 

instaat voor de coördinatie van het vrijwilligersnetwerk en de verdeling van de steekproefhokken 

onder die vrijwilligers. Het project levert jaarlijks indices voor een 100-tal algemene en  schaarse 

broedvogels in Vlaanderen. 
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5. Monitoring overwinterende watervogels (INBOPRJ-592) 

Het doel van de tellingen in dit project is om een inzicht te verkrijgen in de aantallen, de trends en 

de verspreiding van watervogels die tijdens de winter of de trekperiode in onze wetlands 

verblijven. Sinds 1979/80 worden in Vlaanderen elke winter zes midmaandelijkse tellingen 

georganiseerd. Bij elke telling worden zoveel mogelijk gebieden bezocht die van belang zijn voor 

watervogels. Voor het uitvoeren van de tellingen wordt beroep gedaan op ongeveer 400 amateur-

veldornithologen. De coördinatie van de tellingen en het beheer van de gegevensbank is sinds 

1986 in handen van het INBO. In een aantal internationaal belangrijke wetlands voert het instituut 

ook aanvullende, meer frequente tellingen uit van watervogels. 

6. Monitoring habitatrichtlijnsoorten vaatplanten (Liparis, Apium repens en Luronium natans) 

(INBOPRJ-594) 

Groenknolorchis en kruipend moerasscherm komen slechts op enkele plaatsen voor zodat de 

populaties integraal opgevolgd worden. Voor drijvende waterweegbree dient verder nagegaan te 

worden of een steekproefbenadering mogelijk is. Op de locaties worden vooral de 

populatieaantallen opgevolgd, eventueel aangevuld met determinerende omgevingsvariabelen. 

Uitgebreider populatiedynamisch onderzoek en genetische aspecten worden in andere projecten 

opgevolgd. 

7. Monitoring en evaluatie van het Linkerscheldeoevergebied (LO) (INBOPRJ-434) 

De monitoring van het Linkerscheldeoevergebied evalueert de evolutie van de natuurwaarden in 

het Natura2000-gebied in de Waaslandhaven. Zij gaat na of de Natura2000-habitats en -soorten in 

het Linkerscheldeoevergebied een goede staat van instandhouding kunnen halen en handhaven. 

Ook volgt zij of de compensatiemaatregelen voor het Deurganckdok en andere 

haveninfrastructuurwerken het gewenste effect hebben. Zij evalueert of uitgevoerde 

natuurinrichtingsprojecten hun doelstelling halen en begeleidt nieuwe natuurinrichtingsprojecten. 

Zij ondersteunt de beheercommissie zodat die op een onderbouwde manier kan bijsturen, en 

voert waar nodig daartoe bijkomend ondersteunend onderzoek uit. De monitoring richt zich op 

vogels, rugstreeppad, groenknolorchis, vleermuizen en de kwaliteit van de leefgebieden. 

8. Monitoring van de aanwezigheid van carnivoren aan de hand van fotovallen in het kader van de 

Natura2000 rapportage (INBOPRJ-7713) 

In het kader van de Natura 2000 rapportage wordt aan de hand van het gebruik van fotovallen de 

aanwezigheid van boommarter in verschillende boscomplexen en natuurgebieden in Vlaanderen 

onderzocht. Mogelijk wordt in de toekomst deze methodiek verder uitgebreid naar andere 

carnivoren waarvoor in het kader van Natura 2000 gerapporteerd dient te worden. Deze 

monitoring gebeurt in nauwe samenwerking met de lokale beheerders (o.a. het Agentschap voor 

Natuur en Bos). 

9. Marternetwerk (INBOPRJ-7731) 

De focus van het Marternetwerk ligt op marterachtigen, maar met uitbreiding ook op andere 

carnivoren (inheemse en uitheemse) in Vlaanderen. Dit project omvat het samenbrengen van 

gegevens van meldingen van verkeersslachtoffers, het inzamelen van verkeersslachtoffers en het 

uitvoeren van ecologische autopsies op de ingezamelde dieren. De output van dit project vormt 

onder andere de basis voor de EU-rapportering voor boommarter en bunzing. 

10. Meetnetten Natura 2000: permanente kwaliteitszorg (INBOPRJ-9683) 

De meetnetlast voor Natura 2000 is heel hoog. Voor de coördinatie van al deze inspanningen 

heeft het INBO een structuur opgezet met meetnetverantwoordelijken die de inhoudelijke 

aspecten van de meetnetten opvolgen en de contacten met de uitvoerders onderhouden en/of 

zelf veldteams ondersteunen. Daarnaast is iemand aangesteld voor de kwaliteitszorg. Deze 
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ondersteunende functie dient om een kwalitatieve en kostenefficiënte gegevensinzameling te 

garanderen via tussentijdse verwerking van de gegevens, een centraal beheer van de 

documentatie van het meetnet en de protocols, door interne audits van de meetnetten. 

11. Lokale Staat van Instandhouding (LSVI) - habitatrichtlijnsoorten: actualisering n.a.v. 

rapportering 2013 (INBOPRJ-9412) 

De LSVI-criteria (Lokale Stand van Instandhouding) dienen n.a.v. de rapportering over de 

habitatrichtlijnsoorten geactualiseerd te worden. Hierbij dient terdege rekening gehouden te 

worden met de opmerkingen van de wetenschappelijke toetsingscommissie, maar ook met die 

van de maatschappelijke sectoren (het zgn. middenveld) m.b.t. de metapopulatiebenadering. 

12. EU-rapportage: actualisatie van de EU-gebiedendatabank (Standaard Data Formats, SDF) - 

partim vogelrichtlijnsoorten (INBOPRJ-9673) 

De EU-gebiedendatabank bevat voor elk habitat- en vogelrichtlijngebied de relevante 

beleidsmatige informatie. Telkens wanneer er een wijziging is aan de afbakening van een Speciale 

Beschermingszone (SBZ) van het Natura2000-netwerk of er beleidsmatig relevante nieuwe of 

betere informatie is, moet de gebiedendatabank geactualiseerd en overgemaakt worden aan de 

Europese Commissie. 

13. EU-rapportage: actualisatie van de EU-gebiedendatabank (Standard Data Forms, SDF)  

(INBOPRJ-730) 

De EU-gebiedendatabank bevat voor elk habitat- en vogelrichtlijngebied de relevante 

beleidsmatige informatie. Naast de afbakening van de gebieden bevat het een algemene 

beschrijving en ecologische informatie over de voor dat gebied aangewezen soorten en 

habitattypen en informatie over de drukken en bedreigingen waaraan het gebied onderhevig is. 

Telkens wanneer er een wijziging is aan de afbakening van een Speciale Beschermingszone (SBZ) 

van het Natura2000-netwerk of er beleidsmatig relevante nieuwe of betere informatie is, moet de 

gebiedendatabank geactualiseerd worden en overgemaakt worden aan de Europese Commissie. 

Het DEMNA (Département de l’Etude du milieu naturel et agricole) coördineert dit voor België, 

maar het INBO bereidt de aanpassingen in de standaardgegevensformulieren voor in overleg met 

ANB. Deze databank is zowel via de Europese website (http://natura2000.eea.europa.eu/) als via 

het AGIV (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/natura2000/) toegankelijk. 

14. Verfijning van de bestaande KRW en HR monitoringstrategie (INBOPRJ-595) 

Het bestaande vismeetnet voldeed niet aan de rapportagenoden voor de Europese Kaderrichtlijn 

Water en de Habitatrichtlijn. Daarom wordt momenteel een nieuw vismeetnet ontworpen. In 

2013 moet dit meetnet operationeel zijn. Daarnaast moeten beide monitoringsstrategieën 

voortdurend aangepast worden aan nieuwe noden (o.a. aanpassen vistechnieken, aanpassen 

selectie afvisplaatsen, aanpassen indexen, ...). 

15. Vlaamse floradatabank (INBOPRJ-589) 

De Florabank is een databank met ongeveer 3 miljoen verspreidingsgegevens van vaatplanten in 

Vlaanderen. Naast verspreidingsgegevens bevat de databank ook een 100-tal kenmerken per 

soort zoals synoniemen, indicatorwaarden, biotoopvoorkeur, reproductiekenmerken, morfologie, 

zeldzaamheid, areaal, Rode Lijst en wettelijke bescherming. Wie zich als waarnemer registreert 

kan zelf zijn waarnemingen in de databank invoeren (en na controle) weer online opvragen. 

16. Monitoring habitatrichtlijnsoorten: coördinatie en inhoudelijke opvolging van de implementatie 

(INBOPRJ-7711) 

Het INBO coördineert de monitoring van de habitatrichtlijnsoorten. Slechts voor enkele 

soorten(groepen) voert INBO deze monitoring (deels) zelf uit (opgenomen in afzonderlijke INBO-

projecten). De overige soorten worden opgevolgd via bestekken en overeenkomsten met derden. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/natura2000/
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Dit laatste vormt meteen één van de belangrijkste kritische succesfactoren. In een eerste fase 

worden de blauwdrukken per soortengroep afgewerkt. Hierin wordt onder andere geschetst voor 

welke soorten gestructureerde meetnetten nagestreefd worden. De blauwdrukken vormen de 

basis voor overleg met potentiële uitvoerders van de gegevensinzameling. Op basis van de 

resultaten van dit overleg kunnen de meetnetten vastgelegd en de veldprotocols opgemaakt 

worden. 

17. EU-rapportage inzake staat van instandhouding Natura 2000 habitat- en vogelrichtlijnsoorten 

(INBOPRJ-766) 

Elke 6 jaar moet elke Europese lidstaat de staat van instandhouding van de habitatrichtlijn- en 

vogelrichtlijnsoorten rapporteren aan de Europese Commissie. Het INBO voert hierbij de 

rapportage uit voor de Belgisch Atlantische regio en incorporeert daarbij de rapportage van de 

mariene soorten, aangeleverd door de dienst Marien Milieu van de Federale Overheidsdienst 

Volksgezondheid. Het INBO werkt daartoe samen met DGARNE-DEMNA (Direction Générale 

Opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Département de l'Etude du 

milieu naturel et agricole) en het BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer). 

 

B. Habitats 

1. Biologische waarderingskaart en kartering N2000 habitats, habitat- en vogelrichtlijngebieden 

(INBOPRJ-736) 

Voor de zesjaarlijkse rapportage van de staat van instandhouding van de Natura 2000 

habitattypen moet de verspreiding en de oppervlakte van Natura 2000 habitattypen opgevolgd 

worden. Het Vlaamse beleid heeft ook nood  aan gelijkaardige informatie over de biotopen 

beschermd via de Vlaamse wetgeving. De kartering wordt uitgevoerd volgens geoptimaliseerde 

standaarden. INBO karteert daarbij zelf de habitat- en vogelrichtlijngebieden en de Natura 2000 

habitatlocaties daarbuiten in een twaalfjarige cyclus. Op regelmatige basis worden alle 

beschikbare gegevens geïntegreerd en publiek toegankelijk gemaakt. 

2. Monitoring Natura2000 habitatkwaliteit (incl. inhoudelijke aspecten van de implementatie) 

(INBOPRJ-7702) 

In het kader van de zesjaarlijkse rapportage van de staat van instandhouding van de Natura2000 

habitattypen wordt hun kwaliteit opgevolgd, om zo uitspraken op niveau Vlaanderen en het 

netwerk aan habitatrichlijngebieden mogelijk te maken. Dit gebeurt in vooraf vastgelegde 

meetnetten en via vooraf bepaalde veldprotocols. Habitattypen met een kleine totale oppervlakte 

die slechts op enkele plaatsen voorkomen worden integraal opgevolgd, andere via een 

steekproefkader. De meetcyclus bedraagt 12 jaar. 

3. Monitoring en evaluatie van het Linkerscheldeoevergebied (LO) (INBOPRJ-434) 

De monitoring van het Linkerscheldeoevergebied evalueert de evolutie van de natuurwaarden in 

het Natura2000-gebied in de Waaslandhaven. Zij gaat na of de Natura2000-habitats en -soorten in 

het Linkerscheldeoevergebied een goede staat van instandhouding kunnen halen en handhaven. 

Ook volgt zij of de compensatiemaatregelen voor het Deurganckdok en andere 

haveninfrastructuurwerken het gewenste effect hebben. Zij evalueert of uitgevoerde 

natuurinrichtingsprojecten hun doelstelling halen en begeleidt nieuwe natuurinrichtingsprojecten. 

Zij ondersteunt de beheercommissie zodat die op een onderbouwde manier kan bijsturen, en 

voert waar nodig daartoe bijkomend ondersteunend onderzoek uit. De monitoring richt zich op 

vogels, rugstreeppad, groenknolorchis, vleermuizen en de kwaliteit van de leefgebieden. 
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4. Meetnetten Natura 2000: permanente kwaliteitszorg (INBOPRJ-9683) 

De meetnetlast voor Natura 2000 is heel hoog. Voor de coördinatie van al deze inspanningen 

heeft het INBO een structuur opgezet met meetnetverantwoordelijken die de inhoudelijke 

aspecten van de meetnetten opvolgen en de contacten met de uitvoerders onderhouden en/of 

zelf veldteams ondersteunen. Daarnaast is iemand aangesteld voor de kwaliteitszorg. Deze 

ondersteunende functie dient om een kwalitatieve en kostenefficiënte gegevensinzameling te 

garanderen via tussentijdse verwerking van de gegevens, een centraal beheer van de 

documentatie van het meetnet en de protocols, door interne audits van de meetnetten. 

5. EU-rapportage 2013 inzake staat van instandhouding Natura 2000 habitats (INBOPRJ-414) 

Om de 6 jaar moet elke Europese lidstaat de staat van instandhouding van de habitatrichtlijn-

habitats rapporteren aan de Europese Commissie. INBO voert hierbij de rapportage uit voor de 

Belgisch Atlantische regio en werkt samen met de Direction Générale Opérationnelle Agriculture, 

Ressources naturelles et Environnement - Département de l’Etude du milieu naturel et agricole 

(DGARNE-DEMNA) en het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM). Na elke rapportage start de 

commissie samen met de lidstaten een grondige evaluatie van methodologie en proces op ter 

voorbereiding van de volgende rapportagecyclus. 

6. Lokale Staat van Instandhouding (LSVI) - habitattypen: actualisering (versie 3) (INBOPRJ-9431) 

Het rapport voor het bepalen van de lokale staat van instandhouding (LSVI) voor de N2000 

habitattypen is een noodzakelijk instrument voor de implementatie van de EU Habitatrichtlijn. 

Tijdens het implementatietraject is beslist dat na elke zes-jaarlijkse rapportage van de toestand 

van soorten en habitattypen aan de EU een evaluatie en aanpassing van de LSVI mogelijk is. 

Daarbij moeten ook de bevindingen van een wetenschappelijke toetsingscommissie en nieuwe 

inzichten verwerkt worden. 

7. EU-rapportage: actualisatie van de EU-gebiedendatabank (Standard Data Forms, SDF)  

(INBOPRJ-730) 

De EU-gebiedendatabank bevat voor elk habitat- en vogelrichtlijngebied de relevante 

beleidsmatige informatie. Naast de afbakening van de gebieden bevat het een algemene 

beschrijving en ecologische informatie over de voor dat gebied aangewezen soorten en 

habitattypen en informatie over de drukken en bedreigingen waaraan het gebied onderhevig is. 

Telkens wanneer er een wijziging is aan de afbakening van een Speciale Beschermingszone (SBZ) 

van het Natura2000-netwerk of er beleidsmatig relevante nieuwe of betere informatie is, moet de 

gebiedendatabank geactualiseerd worden en overgemaakt aan de Europese Commissie. Het 

DEMNA (Département de l’Etude du milieu naturel et agricole) coördineert dit voor België, maar 

het INBO bereidt de aanpassingen in de standaardgegevensformulieren voor in overleg met ANB. 

Deze databank is zowel via de Europese website (http://natura2000.eea.europa.eu/) als via het 

AGIV (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/natura2000/) toegankelijk. 

8. Vlaamse vegetatiedatabank (INBOVEG, VLAVEDAT) (INBOPRJ-581) 

INBOVEG staat zowel voor een softwarepakket voor de invoer en het beheer van 

vegetatieopnamen, als voor de 'Vlaamse databank vegetatieopnamen' (VLAVEDAT). Deze 

databank is opgenomen in de internationale ‘Global Index of Vegetation-Plot Databases’. Het 

INBO staat in voor het Inhoudelijk beheer en de promotie van de Vlaamse vegetatiedatabank, en 

het uitvoeren van analysen van de erin vervatte data. 

 

  

https://data.inbo.be/jira/browse/INBOPRJ-730
http://natura2000.eea.europa.eu/
http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/natura2000/
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C. Milieu 

1. Meetnetten Natura 2000: ontwikkeling en implementatie meetnetten natuurlijk milieu 

(INBOPRJ-9685) 

Er zijn nog heel wat kennislacunes omtrent de milieuvoorwaarden die gesteld worden voor een 

goede staat van instandhouding en de drukken en activiteiten die compatibel zijn met de staat van 

instandhouding. Toch moet het mogelijk zijn op basis van bestaande inzichten en gegevens een 

meetnet te ontwikkelen die de meest kritieke determinanten opvolgt en tijdig een signaal geeft 

als iets fout loopt. Het project heeft als doel om aan de hand van de leidraad ‘ontwerp 

beleidsgerichte meetnetten’ een meetnet natuurlijk milieu te ontwikkelen afgestemd op de 

informatiebehoefte van de Europese en Vlaamse beleidsmaker. 

2. Meetnet abiotiek Natura 2000 habitattypen: oppervlaktewater (INBOPRJ-9430) 

Het meetnet levert basisinformatie omtrent de fysisch-chemische omstandigheden die gepaard 

gaan met het voorkomen en de staat van instandhouding van de Europees beschermde 

aquatische habitattypen in Vlaamse oppervlaktewateren, en de veranderingen die hierin 

optreden. Het integreert en complementeert kwaliteitsvolle gegevens van externe databronnen 

met eigen monitoringresultaten tot een regionaal representatief geheel om waargenomen trends 

in de staat van instandhouding van habitats beter te kunnen duiden. 

3. Meetnet abiotiek Natura 2000 habitattypen: grondwater (INBOPRJ-473) 

Het INBO beheert een meetnet van peilbuizen en peillatten in natuur- en bosgebieden in 

Vlaanderen voor de monitoring van waterstanden en waterkwaliteit. Zo'n 400 peilbuizen zijn 

uitgerust met druksondes voor continue peilregistratie. 

4. Meetnet abiotiek Natura 2000 habitattypen: atmosferische depositie (INBOPRJ-8928) 

Het INBO beoordeelt om de 6 jaar de staat van instandhouding van Europees beschermde habitats 

en soorten in het kader van de Natura 2000 habitatrichtlijn. De bestaande meetnetten zijn niet 

representatief voor heel Vlaanderen en zijn ontoereikend om voor alle Europees beschermde 

habitats en soorten de nodige informatie m.b.t. bestaande milieudrukken te kunnen verschaffen 

en een gefundeerde beoordeling te kunnen doen. Dit project beoogt het verder uitbouwen van de 

bestaande meetnetten waarin depositiemetingen op lange termijn in Vlaamse bos- en 

natuurgebieden gebeuren, zodanig dat de resultaten een meer representatief beeld geven op 

Vlaams niveau en een waardevolle insteek kunnen bieden bij de beoordeling van de staat van 

instandhouding van Europees beschermde habitats en soorten in het kader van de Natura 2000 

habitatrichtlijn. Doel is informatie te verzamelen op schaal Vlaanderen, die ons toelaat in te 

schatten of bepaalde milieudrukken (vermesting, verzuring, verdroging,…) een bedreiging of 

hinderpaal vormen. 

5. Meetnet abiotiek Natura 2000 habitattypen: bodem (INBOPRJ-9429) 

Samen met de andere deelprojecten in kader van het meetnet abiotiek Natura 2000 habitattypen, 

beoogt dit project te ontrafelen in welke mate de actuele bodemkwaliteit mogelijkheden en 

beperkingen biedt voor de realisatie van een goede lokale staat van instandhouding (LSVI). De 

doelstelling is de ontwikkeling van aangepaste methodes ter karakterisering en opvolging van het 

bodemmilieu (fysische en chemische bodemkenmerken) in 24 terrestrische Natura 2000 

habitattypen om zo een bodemmeetnet op te zetten en operationeel te maken. Binnen het 

project worden twee fasen onderscheiden i) de uitbouw van het meetnet (2014 – 2015) en ii) het 

bemeten van het bodemmeetnet (vanaf 2016). 

6. Monitoring en evaluatie van het Linkerscheldeoevergebied (LO) (INBOPRJ-434) 

De monitoring van het Linkerscheldeoevergebied evalueert de evolutie van de natuurwaarden in 

het Natura2000-gebied in de Waaslandhaven. Zij gaat na of de Natura2000-habitats en -soorten in 
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het Linkerscheldeoevergebied een goede staat van instandhouding kunnen halen en handhaven. 

Ook volgt zij of de compensatiemaatregelen voor het Deurganckdok en andere 

haveninfrastructuurwerken het gewenste effect hebben. Zij evalueert of uitgevoerde 

natuurinrichtingsprojecten hun doelstelling halen en begeleidt nieuwe natuurinrichtingsprojecten. 

Zij ondersteunt de beheercommissie zodat die op een onderbouwde manier kan bijsturen, en 

voert waar nodig daartoe bijkomend ondersteunend onderzoek uit. De monitoring richt zich op 

vogels, rugstreeppad, groenknolorchis, vleermuizen en de kwaliteit van de leefgebieden. 

7. Meetnetten Natura 2000: permanente kwaliteitszorg (INBOPRJ-9683) 

De meetnetlast voor Natura 2000 is heel hoog. Voor de coördinatie van al deze inspanningen 

heeft het INBO een structuur opgezet met meetnetverantwoordelijken die de inhoudelijke 

aspecten van de meetnetten opvolgen en de contacten met de uitvoerders onderhouden en/of 

zelf veldteams ondersteunen. Daarnaast is iemand aangesteld voor de kwaliteitszorg. Deze 

ondersteunende functie dient om een kwalitatieve en kostenefficiënte gegevensinzameling te 

garanderen via tussentijdse verwerking van de gegevens, een centraal beheer van de 

documentatie van het meetnet en de protocols, door interne audits van de meetnetten. 

8. Bepaling van bodemkundige, hydrologische en hydrochemische referentiewaarden voor de 

duurzame instandhouding van Europese habitattypen (INBOPRJ-8929) 

Dit project beoogt de bepaling van bodemkundige, hydrologische en hydrochemische grens- en 

streefwaarden voor (een gunstige staat van instandhouding van) een aantal Europees te 

beschermen habitattypen. Literatuurstudie en standplaatsonderzoek dragen bij aan de 

kennisopbouw betreffende geschikte standplaatscondities van Natura2000-habitattypen. 

9. Abiotiek databanken: WATINA, BODINA, Niche-Vlaanderen, … 

 

 

 

De Vlaamse Regering zorgt voor bijkomende middelen zodat de instandhoudingsdoelstellingen 

onverkort uitgevoerd kunnen worden, inclusief de uitwerking van een programmatische aanpak stikstof 

en het herstructureringsprogramma stikstof. Het principe sterkste schouders, zwaarste lasten wordt 

gerespecteerd, en de focus wordt op de Europese natuurdoelstellingen gelegd. De effectiviteit en de 

haalbaarheid op het terrein van de implementatie van de natuurdoelen wordt geëvalueerd. We creëren 

een wettelijk kader voor vormen van vrijwillige natuurontwikkeling. (p.71) 

[…] 

We voltooien de Programmatische Aanpak Stikstof om duidelijkheid te verschaffen over de 

vergunbaarheid van belastende activiteiten op beschermde percelen. (p.81) 

Deze projecten worden in detail toegelicht in bijlage 1. 
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We zorgen er voor dat ook in de Vogelrichtlijngebieden Peer, Linkerscheldeoever en Kuifeend 

instandhoudingsdoelstellingen worden voorzien zoals afgesproken tussen de doelgroepen in de 

overleggroep. (p.80) 

Monitoring en evaluatie van het Linkerscheldeoevergebied (LO) (INBOPRJ-434) 

De monitoring van het Linkerscheldeoevergebied evalueert de evolutie van de natuurwaarden in het 

Natura2000-gebied in de Waaslandhaven. Zij gaat na of de Natura2000-habitats en -soorten in het 

Linkerscheldeoevergebied een goede staat van instandhouding kunnen halen en handhaven. Ook volgt zij 

of de compensatiemaatregelen voor het Deurganckdok en andere haveninfrastructuurwerken het 

gewenste effect hebben. Zij evalueert of uitgevoerde natuurinrichtingsprojecten hun doelstelling halen en 

begeleidt nieuwe natuurinrichtingsprojecten. Zij ondersteunt de beheercommissie zodat die op een 

onderbouwde manier kan bijsturen, en voert waar nodig daartoe bijkomend ondersteunend onderzoek 

uit. De monitoring richt zich op vogels, rugstreeppad, groenknolorchis, vleermuizen en de kwaliteit van de 

leefgebieden. 

 

In het kader van de Europese natuurdoelstellingen maken we werk van het opstellen en het uitvoeren 

van de soortenbeschermingsplannen. (p.80) 

Conservatiegenetica van rugstreeppad in Vlaanderen in het kader van een soortbeschermingsplan 

(INBOPRJ-8695) 

Op vraag van ANB wordt in het kader van het opstellen van een soortbeschermingsplan voor rugstreeppad 

onderzoek uitgevoerd op de effectieve populatiegrootte, de genetische verbondenheid en de ruimtelijke 

genetische structuur van populaties.  

 

Er dient meer onderzoek te gebeuren op Europees niveau naar de sterfte van bijen en de impact van 

gewasbeschermingsmiddelen. Wij werken een actieplan uit m.b.t. de bijen-problematiek. (p.69) 

Ontwikkeling van een indicator voor de monitoring van de status van de functionele groep 'wilde bijen 

(incl. hommels)' in Vlaanderen (INBOPRJ-10207) 

Dit project gebeurt in opdracht van het departement LNE. Als belangrijk onderdeel van de discussie rond 

functionele biodiversiteit worden indicatoren uitgewerkt voor de monitoring en de evolutie van 

populaties van wilde bijen en hommels. Dit gebeurt in samenspraak met de relevante stakeholders. In een 

latere fase (buiten scope van dit project) kunnen ook mogelijke “pressures” in kaart gebracht worden en 

kan worden nagegaan of hieruit ook bruikbare drukindicatoren naar voren komen. 

 

  

https://data.inbo.be/jira/browse/INBOPRJ-8695
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Bijlage 3: Koppeling van INBO-projecten aan OD 65 uit de Beleidsnota 

2014-2019 Omgeving 

OD65. Versterken van de kennisbasis voor het natuurbeleid 

Ik maak een vertaalslag van het Europese natuur– en milieubeleid in Vlaanderen om werk te maken van 

het behoud, beheer en duurzaam gebruik van onze leefomgeving. 

Om dit te realiseren verfijn en verbeter ik de manier waarop de toestand en trends, evenals het beheer 

en duurzaam gebruik van biodiversiteit en natuur worden opgevolgd en geëvalueerd en doe dit 

conform de Europese natuur- en milieurichtlijnen en via lerende netwerken met alle betrokkenen. 

Binnen het kader van de nieuwe Europese richtlijnen zal ik speciale aandacht geven aan de 

problematiek van invasieve exoten. 

Ik zet in op de ontwikkeling van innovatieve methoden en technieken, zodat een steeds efficiëntere en 

effectievere opvolging van de toestand en het beheer van de biodiversiteit in Vlaanderen gerealiseerd 

wordt. Ook neem ik het voortouw bij het beter identificeren van de maatschappelijke voor- en nadelen 

van natuur en biodiversiteit in Vlaanderen (de zogenaamde 'ecosysteemdiensten’ en 'disservices') en 

het doorvertalen van de bevindingen naar het beleid. 

Vlaanderen zorgt voor baanbrekend vakmanschap. Ik draag hier mijn steentje toe bij door deel uit te 

maken van internationale wetenschappelijke netwerken. Hiermee zorg ik dat Vlaanderen sterk 

bijdraagt tot, maar ook maximaal beroep kan doen op internationale kennis ter zake. 

 

Om dit te realiseren verfijn en verbeter ik de manier waarop de toestand en trends, evenals het beheer 

en duurzaam gebruik van biodiversiteit en natuur worden opgevolgd en geëvalueerd en doe dit 

conform de Europese natuur- en milieurichtlijnen en via lerende netwerken met alle betrokkenen. 

In de ruime zin zou je alle INBO-projecten hieronder kunnen catalogeren. In beperkte zin gaat het hier 

echter om wetenschapsmethodologie: de procedures en werkwijzen die gebruikt worden om kennis te 

verwerven. Het INBO besteedt bijzondere aandacht aan het opstellen van gestandaardiseerde protocols 

om de kwaliteit en de reproduceerbaarheid van het veldonderzoek te verhogen, en het uitbouwen van 

meetnetten om een kwalitatieve en kostenefficiënte gegevensinzameling te garanderen. 

Gerelateerde projecten: 

Meetnet abiotiek Natura 2000 habitattypen: oppervlaktewater (INBOPRJ-9430) 

Door het ontbreken van een kwaliteitsvolle, herhaalde en representatieve gegevensinzameling over de 

abiotische kenmerken van habitatlocaties in Vlaanderen is het niet mogelijk om evoluties in de staat van 

instandhouding ondubbelzinnig oorzakelijk te duiden en waar nodig optimaal te sturen. Dit project geeft 

invulling aan het beslist beleid m.b.t. de Natura 2000-monitoring waarin vier meetnetten voor de 

standplaatsomstandigheden voorzien zijn, nl. depositie, bodem, grondwater en oppervlaktewater. 

Het Meetnet ‘Abiotiek Natura 2000 habitattypen: oppervlaktewater’ levert basisinformatie omtrent de 

fysisch-chemische omstandigheden die gepaard gaan met het voorkomen en de staat van instandhouding 

van de Europees beschermde aquatische habitattypen in Vlaamse oppervlaktewateren, en de 

https://data.inbo.be/jira/browse/INBOPRJ-9430
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veranderingen die hierin optreden. Het integreert en complementeert kwaliteitsvolle gegevens van 

externe databronnen met eigen monitoringresultaten tot een regionaal representatief geheel om 

waargenomen trends in de staat van instandhouding van habitats beter te kunnen duiden. 

Meetnet abiotiek Natura 2000 habitattypen: grondwater (INBOPRJ-473) 

Het INBO beheert een meetnet van peilbuizen en peillatten in natuur- en bosgebieden in Vlaanderen voor 

de monitoring van waterstanden en waterkwaliteit. Zo'n 400 peilbuizen zijn uitgerust met druksondes 

voor continue peilregistratie.  

Meetnet abiotiek Natura 2000 habitattypen: atmosferische depositie (INBOPRJ-8928) 

Het INBO beoordeelt om de 6 jaar de staat van instandhouding van Europees beschermde habitats en 

soorten in het kader van de Natura 2000 habitatrichtlijn. De bestaande meetnetten zijn niet 

representatief voor heel Vlaanderen en zijn ontoereikend om voor alle Europees beschermde habitats en 

soorten de nodige informatie m.b.t. bestaande milieudrukken te kunnen verschaffen en een gefundeerde 

beoordeling te kunnen doen. Dit project beoogt het verder uitbouwen van de bestaande meetnetten 

waarin depositiemetingen op lange termijn in Vlaamse bos- en natuurgebieden gebeuren, zodanig dat de 

resultaten een meer representatief beeld geven op Vlaams niveau en een waardevolle insteek kunnen 

bieden bij de beoordeling van de staat van instandhouding van Europees beschermde habitats en soorten 

in het kader van de Natura 2000 habitatrichtlijn. Doel is informatie te verzamelen op schaal Vlaanderen, 

die ons toelaat in te schatten of bepaalde milieudrukken (vermesting, verzuring, verdroging,…) een 

bedreiging of hinderpaal vormen. 

Meetnetten Natura 2000: ontwikkeling en implementatie meetnetten natuurlijk milieu  

(INBOPRJ-9685) 

Er zijn nog heel wat kennislacunes omtrent de milieuvoorwaarden die gesteld worden voor een goede 

staat van instandhouding en de drukken en activiteiten die compatibel zijn met de staat van 

instandhouding. Toch moet het mogelijk zijn op basis van bestaande inzichten en gegevens een meetnet 

te ontwikkelen die de meest kritieke determinanten opvolgt en tijdig een signaal geeft als iets fout loopt. 

Het project heeft als doel om aan de hand van de leidraad ‘ontwerp beleidsgerichte meetnetten’ een 

meetnet natuurlijk milieu te ontwikkelen afgestemd op de informatiebehoefte van de Europese en 

Vlaamse beleidsmaker. 

Meetnetten Natura 2000: implementatie soortenmeetnetten (INBOPRJ-9684) 

Het INBO-ANB project 'monitoring Natura 2000' maakte een prioritering van de op te volgen Natura 2000 

soorten en resulteerde in een reeks blauwdrukken voor soortenmeetnetten. Het doel van het project is nu 

effectief de steekproefkaders en veldprotocols op punt te zetten en te optimaliseren. De komende vier 

jaar worden de meetnetten stap voor stap geïmplementeerd in overleg met de vrijwilligersorganisaties.  

Meetnetten Natura 2000: permanente kwaliteitszorg (INBOPRJ-9683) 

De meetnetlast voor Natura 2000 is heel hoog. Voor de coördinatie van al deze inspanningen heeft het 

INBO een structuur opgezet met meetnetverantwoordelijken die de inhoudelijke aspecten van de 

meetnetten opvolgen en de contacten met de uitvoerders onderhouden en/of zelf veldteams 

ondersteunen. Daarnaast is iemand aangesteld voor de kwaliteitszorg. Deze ondersteunende functie dient 

om een kwalitatieve en kostenefficiënte gegevensinzameling te garanderen via tussentijdse verwerking 

https://data.inbo.be/jira/browse/INBOPRJ-473
https://data.inbo.be/jira/browse/INBOPRJ-8928
https://data.inbo.be/jira/browse/INBOPRJ-9685
https://data.inbo.be/jira/browse/INBOPRJ-9684
https://data.inbo.be/jira/browse/INBOPRJ-9683
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van de gegevens, een centraal beheer van de documentatie van het meetnet en de protocols, door 

interne audits van de meetnetten. 

Algemene broedvogel monitoring (ABV) (INBOPRJ-591) 

Het ABV-project (Algemene Broedvogels Vlaanderen) is gebaseerd op een door de INBO-dienst BMK 

(Biometrie en Kwaliteitszorg) ontwikkeld meetnet van 1200 random gestratificeerde kilometerhokken 

verspreid over Vlaanderen. De coördinatie van het project en de rapportering naar regionale, nationale en 

internationale overheden gebeurt door het INBO terwijl Natuurpunt instaat voor de coördinatie van het 

vrijwilligersnetwerk en de verdeling van de steekproefhokken onder die vrijwilligers. Het project levert 

jaarlijks indices voor een 100-tal algemene en  schaarse broedvogels in Vlaanderen. 

Monitoring bijzondere broedvogels (BBV) (INBOPRJ-590) 

Het project Bijzondere Broedvogels Vlaanderen (BBV) heeft als doel de jaarlijkse aantalsontwikkeling te 

volgen van zeldzame en weinig algemene, koloniebewonende en ‘exotische’ broedvogels. Het gaat om 

een monitoringproject, waarbij elk jaar op dezelfde manier geteld wordt. Hierdoor zijn de resultaten 

vergelijkbaar. Een aantal van de soorten zijn zo zeldzaam, of komen zo geconcentreerd voor, dat ze 

jaarlijks in geheel Vlaanderen dienen geïnventariseerd te worden om een wetenschappelijk verantwoorde 

analyse van de resultaten mogelijk te maken. In 2015 wordt de Bijzondere Broedvogels applicatie 

geoptimaliseerd wat tot een intenser gebruik ervan door vrijwilligers moet leiden. 

Naar een wetenschappelijke accreditatie van de gegevensinzameling (INBOPRJ-757) 

Zowel vanuit de interne audit als het PAS-DPB programma is er de vraag naar gestandaardiseerde 

protocollen om de kwaliteit en de reproduceerbaarheid van het veldonderzoek te verhogen. In 2015 

zullen we enerzijds op korte termijn veldprotocollen ontwikkelen die nu noodzakelijk zijn voor PAS-DPB en 

anderzijds een algemeen proces ontplooien op het niveau van het instituut om stap voor stap de kwaliteit 

van de veldprotocollen te verbeteren. 

Ontwikkelen en verhogen interne expertise inzake gegevensinzameling, gegevensverwerking en 

modelbouw (INBOPRJ-711) 

Een goede wetenschappelijke studie moet niet alleen inhoudelijk correct opgezet zijn, maar moet ook 

beantwoorden aan meer generieke methodologische vereisten. Deze kennis moeten we op het instituut 

sterker uitbouwen door hieraan systematisch aandacht te besteden. De dienst Biometrie & Kwaliteitszorg 

wil hieraan bijdragen op twee manieren. Enerzijds herhaalt en verdiept de lessenreeks statistiek de 

voornaamste concepten en technieken die van belang zijn voor het wetenschappelijk onderzoek op het 

instituut. Daarnaast werkt de dienst naar aanleiding van concrete projecten technieken verder uit met als 

doel ze voor een ruimere groep te ontsluiten. 

Remote sensing: methodologisch onderzoek naar de inzetbaarheid voor vegetatiemonitoring door het 

INBO (INBOPRJ-9690) 

Monitoring van Europees beschermde habitattypen is een wettelijk vastgelegde taak voor het INBO, maar 

is duur en arbeidsintensief. Remote sensing, d.i. het extraheren van informatie uit beelden van het 

aardoppervlak genomen vanuit satellieten of vliegtuigen, biedt mogelijkheden voor een kostenefficiëntere 

en objectievere monitoring. Dit project beoogt de ontwikkeling van praktisch toepasbare methoden voor 

vegetatiemonitoring op basis van remote sensing, om de haalbaarheid van de monitoringtaken van INBO 

te verhogen. De methodologische focus ligt op twee voor vegetatieonderzoek beloftevolle technologische 

https://data.inbo.be/jira/browse/INBOPRJ-591
https://data.inbo.be/jira/browse/INBOPRJ-590
https://data.inbo.be/jira/browse/INBOPRJ-757
https://data.inbo.be/jira/browse/INBOPRJ-711
https://data.inbo.be/jira/browse/INBOPRJ-9690
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innovaties binnen remote sensing, met name miniatuur onbemande vliegtuigen en hyperspectrale remote 

sensing. 

DNA metabarcoding van omgevingsstalen (INBOPRJ-9755) 

Biologische monitoring van aquatische biota gebeurt doorgaans aan de hand van morfologische analyses 

van indicatorsoorten. Dit vereist een diepgaande taxonomische kennis, deze analyses vergen veel tijd en 

zijn daardoor relatief duur. Metabarcoding van omgevingsstalen (eDNA) uit water, gecombineerd met 

next generation sequencing (NGS) biedt de mogelijkheid om vele van deze problemen te omzeilen, omdat 

werken met deze technologieën veel sneller verloopt, en zowel goedkoper als accurater kan zijn. De grote 

gevoeligheid van de methode laat toe soorten te detecteren die momenteel niet of moeilijk kunnen 

waargenomen worden. Metabarcoding van eDNA stalen is haalbaar, maar validatie, kwaliteitscontrole en 

implementatie van de methodologie voor verschillende taxonomische groepen is nodig vooraleer 

routinematige inzet mogelijk is. Dit project focust op deze aspecten. 

Implementatie leidraad beheerevaluatie (INBOPRJ-10194) 

ANB wil de komende jaren de leidraad beheerevaluatie effectief implementeren binnen de organisatie. 

Het INBO zal ANB hierin bijstaan door een vormingspakket te ontwikkelen dat de principes van 

beheerevaluatie en een methodiek voor de effectieve opmaak van een monitoringsplan bijbrengt. De 

doelgroepen van de opleiding zijn op de eerste plaats de planmakers, maar ook personen die de 

beheeropvolging zullen uitvoeren of de verantwoordelijken die de gegevens zullen gebruiken en 

interpreteren. 

Analyse en rapportage van jachtwilddata in Vlaanderen (INBOPRJ-10218) 

In het kader van dit project worden de beschikbare jachtwilddata in Vlaanderen, waaronder de cijfers van 

de wildrapporten van de wildbeheereenheden en de informatie van de afschotmeldingsformulieren voor 

grofwildsoorten, op een gestandaardiseerde manier verwerkt en gerapporteerd. Ook de 

kwaliteitscontrole van de biologische parameters, die van belang zijn in het kader van het beheer, door 

het inzamelen en analyseren van onderkaken van grofwildsoorten maakt een deel uit van dit project. 

 

Om dit te realiseren verfijn en verbeter ik de manier waarop de toestand en trends, evenals het beheer 

en duurzaam gebruik van biodiversiteit en natuur worden opgevolgd en geëvalueerd en doe dit 

conform de Europese natuur- en milieurichtlijnen en via lerende netwerken met alle betrokkenen. 

Het INBO neemt deel aan verscheidene Europese projecten en internationale netwerken, zoals ALTER-Net 

(A Long-Term Biodiversity, Ecosystem and Awareness Research Network), LTER-Europe (Long-Term 

Ecosystem Research Network), BEES (Belgium Ecosystem Services Network), LifeWatch, KNEU-Biodiversity 

Knowledge en SPIRAL-Interfacing Biodiversity and Policy. 

Daarnaast is het instituut vertegenwoordigd in tal van klankbordgroepen, advies- en beheercommissies, 

stuurgroepen en overlegorganen.  

 

  

https://data.inbo.be/jira/browse/INBOPRJ-9755
https://data.inbo.be/jira/browse/INBOPRJ-10194
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Binnen het kader van de nieuwe Europese richtlijnen zal ik speciale aandacht geven aan de 

problematiek van invasieve exoten. 

Best practices voor invasieve exoten (INBOPRJ-9454) 

Exoten zijn organismen die van nature niet in Vlaanderen voorkomen. Verschillende van deze uitheemse 

soorten kunnen invasief worden en een negatieve invloed hebben op de biodiversiteit, de economie of de 

volksgezondheid. Wereldwijd worden biologische invasies door exoten als één van de belangrijkste 

bedreigingen voor de biodiversiteit beschouwd. De federale overheid plant een wetgeving om in- en 

uitvoer te verbieden voor een selectie van invasieve exoten. Voor deze exoten werden pest-risico analyses 

opgemaakt. ANB overweegt om voor (een deel van de) soorten die het voorwerp zijn van de geplande 

federale wetgeving en waarvoor het haalbaar is succesvol te bestrijden, om parallel een Vlaamse handels- 

en bezitsverbod in te stellen en bestrijding van deze soorten in het wild te reguleren in een 

beheerregeling. ANB legt hierbij de nadruk op early warning soorten waarvoor verwacht wordt dat 

uitroeiing een haalbare zaak is: exotische invasieve eekhoorns (Pallas, grijze, zwarte, Thaise) en muntjak. 

Monitoring exoten ikv EU- verordening IAS : Coördinatie, voorbereiding en opvolging van 

implementatie (excl. exotische vissoorten) (INBOPRJ-10217) 

Dit omvat enerzijds de coördinatie binnen de Vlaamse overheid voor wat betreft het wetenschappelijk 

onderzoek rond IAS-soorten en hun beheer. Daarnaast gaat het om de voorbereiding, coördinatie, 

implementatie en opvolging van de monitoring van potentieel invasieve soorten  in Vlaanderen (minimaal 

de Europese lijst, nationale en/of Vlaamse lijst) alsook van de monitoring van het beheer van deze soorten 

en de resultaten van dit beheer. In dit kader zal ook, net zoals voor de IHD-monitoring, geanalyseerd 

moeten worden of er soorten zijn waarvan de monitoring en rapportering noodzakelijk is in het kader van 

de verordening en die actueel noch door vrijwilligers, noch door andere professionele instanties 

opgevolgd worden. 

Bepaling en monitoring van de toestand en trends van invasieve vissoorten (INBOPRJ-7848) 

Verschillende uitheemse vissoorten zijn in opmars in onze wateren. Hier monitoren we deze 

veranderingen en bestuderen we de eventuele impact op inheemse biodiversiteit, en gaan we na, waar 

mogelijk, welke mitigerende maatregelen efficiënt zijn. 

Ondersteuning en optimalisatie van de bestrijding van stierkikker (INBOPRJ-10202) 

Dit project gebeurt in opdracht van ANB. Stierkikker is een invasieve exoot die reeds meerdere jaren 

bestreden wordt in de provincie Antwerpen. Aangezien traditionele monitoring zeer arbeidsintensief is, 

wordt geprobeerd om een alternatieve monitoring op punt te stellen en te implementeren. Deze methode 

is gebaseerd op eDNA, omgevings-DNA dat stierkikkers, zowel larven als volwassen exemplaren, in de 

omgeving waar ze leven uitscheiden. Via genetische technieken wordt dan getest of we stierkikkers 

kunnen waarnemen. In eerste instantie wordt de methodiek op punt gesteld, geverifieerd en gevalideerd. 

In een latere fase wordt routinematige testing uitgevoerd. (koppeling met project 9755 hierboven). 

 

  

https://data.inbo.be/jira/browse/INBOPRJ-9454
https://data.inbo.be/jira/browse/INBOPRJ-10217
https://data.inbo.be/jira/browse/INBOPRJ-7848
https://data.inbo.be/jira/browse/INBOPRJ-10202
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Ook neem ik het voortouw bij het beter identificeren van de maatschappelijke voor- en nadelen van 

natuur en biodiversiteit in Vlaanderen (de zogenaamde 'ecosysteemdiensten’ en 'disservices') en het 

doorvertalen van de bevindingen naar het beleid. 

Opmaak natuurrapport (NARA) (INBOPRJ-412) 

Elke twee jaar brengt het INBO voor de Vlaamse overheid een rapport uit over de toestand van de natuur 

in Vlaanderen. De volgende natuurrapporteringscyclus (2014-2018) is opgevat als een ecosysteem 

assessment voor Vlaanderen. Een ecosysteem assessment is een analyse van hoe en in welke mate de 

natuur diensten levert voor de mens. In het eerste deel van de cyclus worden de toestand en trend van de 

ecosystemen en hun diensten besproken (NARA-T - 2014). In het tweede deel ontwikkelen we methoden 

en tools om ecosysteemdiensten in rekening te brengen bij beleidsbeslissingen (NARA-B - 2016).  Het 

laatste rapport bekijkt de evolutie van de natuur en ecosysteemdiensten onder verschillende scenario’s 

(NARA-S - 2018). Naast deze 2-jaarlijkse rapporten wordt er ook een jaarlijkse update (via rapport en 

website) voorzien van de natuurindicatoren die relevant zijn voor het beleid. 
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Bijlage 4: Kerntakenplan 

Inleidende toelichting:  

Het zware Excel-sjabloon voor het Kerntakenplan omzetten naar Word heeft er toe geleid dat een aantal kolommen werden verwijderd: 

 De kolom ‘Beleidsveld’ werd verwijderd, want dit is steeds ‘Leefmilieu en natuur’ 

 De kolom ‘Begrotingsartikel’ werd verwijderd want dit is steeds ‘LC0/1LC-H-2-F/WT’ 

 De kolom ‘Regelgeving: is er een Vlaams regelgevend kader’ en de kolom ‘Is dit verdrag onderhevig aan federale, Europese of internationale regels?’ zijn 

weggelaten, maar de antwoorden volgen uit de informatie in de laatste kolom. 

Dit kerntakenplan werd opgemaakt in het najaar van 2014. Intussen zijn er twee kernprocessen bijgekomen: 

 Kaderrichtlijn Mariene Strategie 

- Regelgevend kader: Richtlijn 2008/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 tot vaststelling van een kader voor communautaire 

maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu (Kaderrichtlijn mariene strategie). 

- Personeelsinzet van 29 mensdagen op niveau A 

 Palingverordening 

- Regelgevend kader: Verordening (EG) nr.1100/2007 van de Raad van 18 september 2007 tot vaststelling van maatregelen voor het herstel van het bestand 

van de Europese aal. 

- Personeelsinzet van 40 mensdagen op niveau A 

 

Na de tabel werd ook de Managementsamenvatting toegevoegd die voor het INBO werd ingediend voor samenvoeging met het Beleidsdomein Omgeving. 
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Nr. AS IS 
/ TO 
BE 

Productie-
proces 

Kwalitatieve beoordeling van bijdrage tot de 
doelstellingen 

Kwalitatieve 
beoordeling  

van 
kerntaak 

Beschrijvende 
informatie over de 

kwalitatieve 
beoordeling van 

de kerntaak 

Proces-
categorie 

Actuele bruto VTE over juni 
2014 

Budget Klanten/ 
Doelgroepen / 

Belanghebbenden 

Aan welke regelgeving is dit proces 
onderhevig? 

    A B C D To-
taal 

 

1 AS IS Natuur-
rapportering 

Het betreft hier een minimale invulling van 
de in de laatste kolom vermelde regelgeving. 
 
Deze kerntaak geeft invulling aan de 
Beleidsnota Omgeving 2014–2019 van 
Vlaams minister van Omgeving, Natuur en 
Landbouw Joke Schauvliege: 
SD 9. Het omgevingsbeleid wordt 
wetenschappelijk onderbouwd. We 
stimuleren de doorwerking van het 
omgevingsbeleid in relevante beleidsvelden 
en sectoren. 
OD 65. Versterken van de kennisbasis voor 
het natuurbeleid 
 
Korte omschrijving: Elke twee jaar brengt 
het INBO voor de Vlaamse Overheid een 
rapport uit over de toestand van de natuur 
in Vlaanderen. Deze rapportering dient ook 
Europese en internationale doelen (zie 
laatste kolom). 

Behouden 
in huidige 
vorm 

De uitvoering van 
deze kerntaak 
volgt uit de 
wettelijk 
vastgelegde taken 
vermeld in de 
laatste kolom 

Kern-
proces 

9 0 0 0 9 152.800,00 Vlaamse Overheid, 
Europees 
Milieuagentschap, 
European Topic 
Centre on 
Biological Diversity 

Vlaams: 
21 OKTOBER 1997. — Decreet betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu 
Europees: 
De Natuurrapportering geeft invulling aan de 
rapporteringsbijdrage van het Europese 
Milieuagentschap en aan de MAES-
rapportering (MAES = Mapping and 
Assessment of Ecosystems and their Services) 
Internationaal: 
De Natuurrapportering draagt bij aan TEEB 
(The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity), IPBES (Intergovernmental 
science-policy Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services), Global Biodiversity 
Outlook, 2-jaarlijkse rapportering aan AICHI 
Biodiversity Targets (doelstellingen conventie 
biologische diversiteit) 
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2 AS IS Advisering 
i.f.v. wettelijk 
vastgelegde 
taken 

Het betreft hier een minimale invulling van 
de in de laatste kolom vermelde regelgeving. 
 
Deze kerntaak geeft invulling aan de 
Beleidsnota Omgeving 2014–2019 van 
Vlaams minister van Omgeving, Natuur en 
Landbouw Joke Schauvliege: 
SD 9. Het omgevingsbeleid wordt 
wetenschappelijk onderbouwd. We 
stimuleren de doorwerking van het 
omgevingsbeleid in relevante beleidsvelden 
en sectoren. 
OD 65. Versterken van de kennisbasis voor 
het natuurbeleid 
 
Korte omschrijving:  
• Advisering in kader van erkenning 
wildbeheereenheden 
• Advisering in kader van subsidiëring voor 
(her)bebossing 
• Kennisopbouw en advisering m.b.t. impact 
windturbines op fauna 
• Advisering i.k.v. ruimtelijke structuur- en 
uitvoeringsplannen 
• Advisering i.k.v. verificatiecommissie MAP 
(Mestactieplan) 

Activiteit 
versterken 

De uitvoering van 
deze kerntaak 
volgt uit de 
wettelijk 
vastgelegde taken 
vermeld in de 
laatste kolom. 
Daarnaast is een 
versterking van 
deze kerntaak 
noodzakelijk door 
de bijkomende 
opdrachten in het 
kader van het 
decreet complexe 
projecten. 

Kern-
proces 

3,5 0 0 0 3,5 59.600,00 Vlaamse Overheid Vlaams: 
• 21 OKTOBER 1997. — Decreet betreffende 
het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 
• 1 DECEMBER 1998. — Besluit van de 
Vlaamse regering houdende vaststelling van 
de voorwaarden waaronder afzonderlijke 
jachtterreinen vrijwillig tot grotere 
beheereenheden kunnen worden 
samengevoegd en van de criteria waaronder 
beheereenheden kunnen worden erkend 
• 28 APRIL 2000. — Besluit van de Vlaamse 
regering tot aanwijzing van de gewestelijke 
administraties en instellingen die advies 
uitbrengen over een ontwerp van provinciaal 
ruimtelijk structuurplan 
• 17 JULI 2000. — Omzendbrief inplanting 
windturbines: Omzendbrief EME/2000.01 van 
17 juli 2000 Afwegingskader en 
randvoorwaarden voor de inplanting van 
windturbines 
• 27 JUNI 2003. — Besluit van de Vlaamse 
regering betreffende de subsidiëring van 
beheerders van openbare en privé-bossen 
• 10 DECEMBER 2003. — Omzendbrief 
LNW/B&G/01 inzake bebossing van 
landbouwgronden en de criteria te hanteren 
bij de adviesverlening door de afdeling 
Natuur, de afdeling Land, de administratie 
Land- en Tuinbouw (ALT), het Instituut voor 
Bosbouw en Wildbeheer (IBW) en de afdeling 
Bos & Groen 
• 11 JUNI 2004. — Ministerieel besluit 
houdende wijziging van het ministerieel 
besluit van 18 december 2003 tot uitvoering 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 
10 oktober 2003 betreffende het sluiten van 
beheersovereenkomsten in uitvoering van de 
verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad 
van 17 mei 1999 inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling 
• 14 JUNI 2005. — Ministerieel besluit 
houdende wijziging van het ministerieel 
besluit van 18 december 2003 tot uitvoering 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 
10 oktober 2003 betreffende het sluiten van 
beheersovereenkomsten in uitvoering van de 
Verordening (EG) nr. 1257/99 van de Raad van 
17 mei 1999 inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling 
• 9 SEPTEMBER 2005. — Besluit van de 
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Vlaamse Regering tot wijziging van de 
regelgeving betreffende de 
wildbeheereenheden en de vogelbescherming 
• 3 JULI 2009. — Besluit van de Vlaamse 
Regering betreffende de vergoeding van 
wildschade of van schade door beschermde 
soorten en tot wijziging van hoofdstuk IV van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 23 
juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter 
uitvoering van het decreet van 21 oktober 
1997 betreffende het natuurbehoud en het 
natuurlijke milieu 
• 15 MEI 2009. — Besluit van de Vlaamse 
Regering met betrekking tot 
soortenbescherming en soortenbeheer 
• 30 APRIL 2010. — Besluit van de Vlaamse 
Regering betreffende de inventarisatie, de 
kennisgeving, de aanvraag tot correctie en de 
oprichting en de werking van de 
Verificatiecommissie, vermeld in artikel 41bis 
van het mestdecreet van 22 december 2006, 
en betreffende wijziging van artikelen 13 en 
33 van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 6 juni 2008 betreffende het sluiten van 
beheersovereenkomsten en het toekennen 
van vergoedingen ter uitvoering van 
verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad 
van 20 september 2005 inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling 
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3 AS IS Advisering ad 
hoc 

Het betreft hier een minimale invulling van 
de in de laatste kolom vermelde regelgeving. 
 
Deze kerntaak geeft invulling aan de 
Beleidsnota Omgeving 2014–2019 van 
Vlaams minister van Omgeving, Natuur en 
Landbouw Joke Schauvliege: 
SD 9. Het omgevingsbeleid wordt 
wetenschappelijk onderbouwd. We 
stimuleren de doorwerking van het 
omgevingsbeleid in relevante beleidsvelden 
en sectoren. 
OD 65. Versterken van de kennisbasis voor 
het natuurbeleid 
 
Korte omschrijving:  
Naast de wettelijk vastgelegde advisering is 
er ook een ad hoc dienstverlening aan een 
breed gamma aan eindgebruikers: dit 
kunnen andere overheidsagentschappen, 
universiteiten, studiebureaus, maar ook de 
gewone burger zijn. 

Behouden 
in huidige 
vorm 

Dienstverlening 
naar derden. 

Kern-
proces 

2,1 0 0 0 2,1 35.700 Vlaamse Overheid, 
maatschappelijk 
middenveld, 
universiteiten, 
studiebureaus en 
de Vlaamse burger 

• 20 JUNI 2014. — Besluit van de Vlaamse 
Regering tot regeling van het Vlaams Natura 
2000-programma, de managementplannen 
Natura 2000, de zoekzones en de 
actiegebieden voor de specifieke 
instandhoudingsdoelstellingen voor Europees 
te beschermen soorten en habitats 

4 AS IS Methodologie-
ontwikkeling 

Het betreft hier een minimale invulling van 
de in de laatste kolom vermelde regelgeving. 
 
Deze kerntaak geeft invulling aan de 
Beleidsnota Omgeving 2014–2019 van 
Vlaams minister van Omgeving, Natuur en 
Landbouw Joke Schauvliege: 
SD 9. Het omgevingsbeleid wordt 
wetenschappelijk onderbouwd. We 
stimuleren de doorwerking van het 
omgevingsbeleid in relevante beleidsvelden 
en sectoren. 
OD 65. Versterken van de kennisbasis voor 
het natuurbeleid 
 
Korte omschrijving:  
Innovatieve projecten die nodig zijn voor het 
in de toekomst effectief en efficiënt 
uitvoeren van de wettelijk vastgelegde taken 
en enveloppes. 

Behouden 
in huidige 
vorm 

Beoogt efficiëntie- 
en effectiviteits-
winsten. 

Kern-
proces 

2,72 1,79 0,16 0,26 4,93 83.700 Vlaamse overheid, 
enveloppeklanten, 
Europese 
Commissie 

Europees: 
• The EU Biodiversity Strategy to 2020 
• European Strategy Forum on Research 
Infrastructures (ESFRI) 

5 AS IS Biologische 
Waarderings-
kaart 

Het betreft hier een minimale invulling van 
de in de laatste kolom vermelde regelgeving. 
 
Deze kerntaak geeft invulling aan de 
Beleidsnota Omgeving 2014–2019 van 
Vlaams minister van Omgeving, Natuur en 
Landbouw Joke Schauvliege: 

Behouden 
in huidige 
vorm 

Deze kerntaak is 
wettelijk 
vastgelegd (zie 
laatste kolom). 

Kern-
proces 

1,8 2,23 0,11 0 4,14 70.400 Vlaamse overheid, 
Europa 

Vlaams: 
• 21 OKTOBER 1997. — Decreet betreffende 
het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 
• 1 JANUARI 2006. — Oprichtingsbesluit 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
• 30 APRIL 2010. — Besluit van de Vlaamse 
Regering betreffende de inventarisatie, de 
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SD 9. Het omgevingsbeleid wordt 
wetenschappelijk onderbouwd. We 
stimuleren de doorwerking van het 
omgevingsbeleid in relevante beleidsvelden 
en sectoren. 
OD 65. Versterken van de kennisbasis voor 
het natuurbeleid 
 
Korte omschrijving:  
Voor de zesjaarlijkse rapportage van de staat 
van instandhouding van de Natura2000 
habitattypen moet de verspreiding en 
oppervlakte van Natura2000 habitattypen 
opgevolgd worden. Het Vlaamse beleid heeft 
ook nood aan gelijkaardige informatie over 
de biotopen beschermd via de Vlaamse 
wetgeving. Op regelmatige basis worden alle 
beschikbare gegevens geïntegreerd en 
publiek toegankelijk gemaakt. 

kennisgeving, de aanvraag tot correctie en de 
oprichting en de werking van de 
Verificatiecommissie, vermeld in artikel 41bis 
van het mestdecreet van 22 december 2006, 
en betreffende wijziging van artikelen 13 en 
33 van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 6 juni 2008 betreffende het sluiten van 
beheersovereenkomsten en het toekennen 
van vergoedingen ter uitvoering van 
verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad 
van 20 september 2005 inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling 
• 20 JUNI 2014. — Besluit van de Vlaamse 
Regering tot regeling van het Vlaams Natura 
2000-programma, de managementplannen 
Natura 2000, de zoekzones en de 
actiegebieden voor de specifieke 
instandhoudingsdoelstellingen voor Europees 
te beschermen soorten en habitats 
Europees: 
• Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 
on the conservation of natural habitats and of 
wild fauna and flora 
• Directive 2009/147/EC of the European 
Parliament and of the Council of 30 November 
2009 on the conservation of wild birds 
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6 AS IS Erkenning 
Bosbouw-
kundig 
Teeltmateriaal 

Het betreft hier een minimale invulling van 
de in de laatste kolom vermelde regelgeving. 
 
Deze kerntaak geeft invulling aan de 
Beleidsnota Omgeving 2014–2019 van 
Vlaams minister van Omgeving, Natuur en 
Landbouw Joke Schauvliege: 
SD 9. Het omgevingsbeleid wordt 
wetenschappelijk onderbouwd. We 
stimuleren de doorwerking van het 
omgevingsbeleid in relevante beleidsvelden 
en sectoren. 
OD 65. Versterken van de kennisbasis voor 
het natuurbeleid 
 
Korte omschrijving:  
Deze kerntaak beoogt de implementatie van 
het Besluit van de Vlaamse regering 
betreffende de procedure tot erkenning van 
bosbouwkundig uitgangsmateriaal en het in 
de handel brengen van bosbouwkundig 
teeltmateriaal (okt/2003). Concreet 
betekent dit:  
- De actualisatie van de lijsten en het register 
inzake erkend bosbouwkundig 
teeltmateriaal  
- De opvolging en opkweek van 
plantmateriaal en de aanleg en opvolging 
van zaadtuinen (dit gebeurt in 
samenwerking met ANB)  
- De aanleg en opvolging van 
afstammingstesten ter beoordeling van de 
genetische waarde van de zaadtuinen  
- De voorbereiding en het opstellen van 
adviezen inzake de erkenning van 
bosbouwkundig teeltmateriaal die bezorgd 
worden aan de bevoegde minister ter 
goedkeuring 

Behouden 
in huidige 
vorm 

Deze kerntaak is 
wettelijk 
vastgelegd (zie 
laatste kolom). 

Kern-
proces 

1,2 2,17 1,7 1,47 6,54 111.000 Vlaamse overheid Vlaams: 
• 3 OKTOBER 2003. — Besluit van de Vlaamse 
regering betreffende de procedure tot 
erkenning van bosbouwkundig 
uitgangsmateriaal en het in de handel 
brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal 
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7 AS IS Licentiejacht Het betreft hier een minimale invulling van 
de in de laatste kolom vermelde regelgeving. 
 
Deze kerntaak geeft invulling aan de 
Beleidsnota Omgeving 2014–2019 van 
Vlaams minister van Omgeving, Natuur en 
Landbouw Joke Schauvliege: 
SD8. Het beleid wordt wetenschappelijk 
onderbouwd, opgevolgd en geëvalueerd en 
is georiënteerd op internationale en 
Europese beleidskaders 
OD 17. Versterken van de kennisbasis voor 
het natuurbeleid in Vlaanderen 
 
Korte omschrijving:  
Doel van dit onderzoek is de evaluatie van 
de haalbaarheid, de mogelijkheden en de 
voor- en nadelen van licentiejacht als 
beheerinstrument voor reewild en bij 
uitbreiding andere wildsoorten in 
Vlaanderen (overeenkomst ANB/BL-
FF/WILDBEHEER/4/2009). Het pilootproject 
vindt plaats in de domeinbossen Gewestbos 
Ravels en de Hoge Vijvers Arendonk. Vanaf 
2013 wordt de opvolging van een aantal 
bijkomende gebieden in deze regio die 
tevens verpacht zullen worden mee 
opgevolgd voor het INBO. 

Behouden 
in huidige 
vorm 

Deze kerntaak is 
wettelijk 
vastgelegd (zie 
laatste kolom). 

Kern-
proces 

0,34 0,71 0 0 1,05 17.800 Vlaamse overheid Vlaams: 
• 2 FEBRUARI 2009. — Besluit van het hoofd 
van het Agentschap voor Natuur en Bos 
inzake het uitvoeren van een proefproject 
licentiejacht in de domeinbossen Gewestbos 
Ravels en de Hoge Vijvers Arendonk 
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8 AS IS Jachtdecreet Het betreft hier een minimale invulling van 
de in de laatste kolom vermelde regelgeving. 
 
Deze kerntaak geeft invulling aan de 
Beleidsnota Omgeving 2014–2019 van 
Vlaams minister van Omgeving, Natuur en 
Landbouw Joke Schauvliege: 
SD 9. Het omgevingsbeleid wordt 
wetenschappelijk onderbouwd. We 
stimuleren de doorwerking van het 
omgevingsbeleid in relevante beleidsvelden 
en sectoren. 
OD 65. Versterken van de kennisbasis voor 
het natuurbeleid 
 
Korte omschrijving:  
Conform het besluit op de 
wildbeheereenheden worden de gegevens 
van de erkende wildbeheereenheden 
betreffende de voorjaarsstand en het 
afschot van bejaagbare soorten jaarlijks aan 
ANB gerapporteerd. Deze gegevens worden 
voor verdere verwerking door ANB 
overgemaakt aan het INBO. Het INBO voert 
analyses uit op de verzamelde gegevens. De 
resultaten hiervan geven een beeld op de 
huidige populatie-evoluties en de bejaging 
en het beheer van deze soorten in 
Vlaanderen. Zo vormen ze de basis van de 
wetenschappelijke onderbouwing van het 
beleid voor en het beheer van deze soorten. 

Behouden 
in huidige 
vorm 

Deze kerntaak is 
wettelijk 
vastgelegd (zie 
laatste kolom). 

Kern-
proces 

0,95 1,28 0 0 2,23 37.800 Vlaamse overheid, 
Europa 

Vlaams: 
• 24 JULI 1991. — Decreet jachtdecreet 
• 1 december 1998 — Besluit van de Vlaamse 
regering houdende vaststelling van de 
voorwaarden waaronder afzonderlijke 
jachtterreinen vrijwillig tot grotere 
beheereenheden kunnen worden 
samengevoegd en van de criteria waaronder 
beheereenheden kunnen worden erkend 
(Belg. Staatsblad 12 /02/1999) 
• 15 MEI 2009. — Besluit van de Vlaamse 
Regering met betrekking tot 
soortenbescherming en soortenbeheer 
• 3 JULI 2009. — Besluit van de Vlaamse 
Regering betreffende de vergoeding van 
wildschade of van schade door beschermde 
soorten en tot wijziging van hoofdstuk IV van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 23 
juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter 
uitvoering van het decreet van 21 oktober 
1997 betreffende het natuurbehoud en het 
natuurlijke milieu 
• 28 JUNI 2013. — Besluit van de Vlaamse 
Regering betreffende de jachtopeningstijden 
in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 
juli 2013 tot en met 30 juni 2018 
• 25 APRIL 2014. — Besluit van de Vlaamse 
Regering houdende vaststelling van de 
voorwaarden waaronder de jacht kan worden 
uitgeoefend 
• 25 APRIL 2014. — Besluit van de Vlaamse 
Regering houdende de administratieve 
organisatie van de jacht in het Vlaamse 
Gewest 
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9 AS IS Kaderrichtlijn 
Water 

Het betreft hier een minimale invulling van 
de in de laatste kolom vermelde regelgeving. 
 
Deze kerntaak geeft invulling aan de 
Beleidsnota Omgeving 2014–2019 van 
Vlaams minister van Omgeving, Natuur en 
Landbouw Joke Schauvliege: 
SD 9. Het omgevingsbeleid wordt 
wetenschappelijk onderbouwd. We 
stimuleren de doorwerking van het 
omgevingsbeleid in relevante beleidsvelden 
en sectoren. 
OD 65. Versterken van de kennisbasis voor 
het natuurbeleid 
 
Korte omschrijving:  
De belangrijkste milieudoelstelling van de 
Europese Kaderrichtlijn Water is om tegen 
2015 een goede oppervlakte- en 
grondwatertoestand in de verschillende 
Europese watersystemen te bereiken. De 
lidstaten moeten inspanningen leveren en 
de gemaakte vorderingen rapporteren. In 
het bijzonder zijn de lidstaten verplicht voor 
de oppervlaktewateren een specifieke 
ecologische monitoring uit te bouwen en uit 
te voeren. Het vismeetnet verzamelt jaarlijks 
de nodige data om aan deze Europese 
rapportageverplichting te voldoen. 

Behouden 
in huidige 
vorm 

Deze kerntaak is 
wettelijk 
vastgelegd (zie 
laatste kolom) 

Kern-
proces 

1,69 4,59 1,03 2,55 9,86 167.200 Vlaamse overheid, 
Europa 

Vlaams: 
• 26 APRL 2013. — Besluit van de Vlaamse 
Regering tot vaststelling van het 
geactualiseerde monitoringprogramma van de 
watertoestand ter uitvoering van artikel 67 en 
69 van het decreet van 18 juli 2003 
betreffende het integraal waterbeleid 
Europees: 
• 22 DECEMBER 2000. — Europese 
Kaderrichtlijn Water 
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10 AS IS Monitoring 
Bosreservaten 

Het betreft hier een minimale invulling van 
de in de laatste kolom vermelde regelgeving. 
 
Deze kerntaak geeft invulling aan de 
Beleidsnota Omgeving 2014–2019 van 
Vlaams minister van Omgeving, Natuur en 
Landbouw Joke Schauvliege: 
SD 9. Het omgevingsbeleid wordt 
wetenschappelijk onderbouwd. We 
stimuleren de doorwerking van het 
omgevingsbeleid in relevante beleidsvelden 
en sectoren. 
OD 65. Versterken van de kennisbasis voor 
het natuurbeleid 
 
Korte omschrijving:  
Doelstelling van dit proces is de monitoring 
van de oppervlaktedoelstellingen zoals 
vastgelegd in de 
instandhoudingsdoelstellingen, met 
inachtname van de gezondheidstoestand 
van bossen. 

Behouden 
in huidige 
vorm 

Deze kerntaak is 
wettelijk 
vastgelegd (zie 
laatste kolom). 

Kern-
proces 

1,61 3,54 0,32 0 5,47 92.700   Vlaams: 
• 20 JANUARI 1993. — Besluit van de Vlaamse 
Regering tot vaststelling van regelen 
betreffende de aanwijzing of erkenning en het 
beheer van de bosreservaten 
• 21 OKTOBER 1997. — Decreet betreffende 
het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 
Europees: 
• Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 
on the conservation of natural habitats and of 
wild fauna and flora 

11 AS IS Soortenbesluit 
& Monitoring 
invasieve 
soorten 

Het betreft hier een minimale invulling van 
de in de laatste kolom vermelde regelgeving. 
 
Deze kerntaak geeft invulling aan de 
Beleidsnota Omgeving 2014–2019 van 
Vlaams minister van Omgeving, Natuur en 
Landbouw Joke Schauvliege: 
SD 9. Het omgevingsbeleid wordt 
wetenschappelijk onderbouwd. We 
stimuleren de doorwerking van het 
omgevingsbeleid in relevante beleidsvelden 
en sectoren. 
OD 65. Versterken van de kennisbasis voor 
het natuurbeleid 
 
Korte omschrijving:  
Hieronder gebeurt monitoring in het kader 
van het soortenbesluit, dat een gedeeltelijke 
omzetting van de Europese habitat- en 
soortenrichtlijn inhoudt. Het gaat hierbij 
vooral over de opvolging van invasieve 
soorten en het opmaken van Rode Lijsten. 

Behouden 
in huidige 
vorm 

Deze kerntaak is 
wettelijk 
vastgelegd (zie 
laatste kolom). 

Kern-
proces 

1,83 1,1 0 0,26 3,19 53.600 Vlaamse overheid, 
Europa 

Vlaams: 
• 21 OKTOBER 1997. — Decreet betreffende 
het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 
• 15 MEI 2009. — Besluit van de Vlaamse 
Regering met betrekking tot 
soortenbescherming en soortenbeheer 
Europees: 
• Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 
on the conservation of natural habitats and of 
wild fauna and flora 
• Directive 2009/147/EC of the European 
Parliament and of the Council of 30 November 
2009 on the conservation of wild birds 
• Regulation of the European Parliament and 
of the Council of 29 september 2014 on the 
prevention and management of the 
introduction and spread of invasive alien 
species 
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12 AS IS Natura2000 Het betreft hier een minimale invulling van 
de in de laatste kolom vermelde regelgeving. 
 
Deze kerntaak geeft invulling aan de 
Beleidsnota Omgeving 2014–2019 van 
Vlaams minister van Omgeving, Natuur en 
Landbouw Joke Schauvliege: 
SD 9. Het omgevingsbeleid wordt 
wetenschappelijk onderbouwd. We 
stimuleren de doorwerking van het 
omgevingsbeleid in relevante beleidsvelden 
en sectoren. 
OD 65. Versterken van de kennisbasis voor 
het natuurbeleid 
 
Korte omschrijving:  
Hieronder vallen o.a. de monitoring van 
habitats, habitatrichlijnsoorten, 
vogelrichtlijnsoorten, en de opmaak en 
opvolging van de 
instandhoudingsdoelstellingen (IHD). Ook de 
ontwikkeling, het onderhoud en de 
ontsluiting van databanken zoals de 
vegetatiedatabank, gebiedendatabank en 
floradatabank vallen hieronder. 

Activiteit 
versterken 

Deze kerntaak is 
reeds wettelijk 
vastgelegd (zie 
laatste kolom), 
maar versterking 
is aangewezen in 
het kader van de 
extra opdrachten 
inzake IHD 
(instandhoudingsd
oelstellingen), PAS 
(Programmatische 
Aanpak Stikstof) 
en Passende 
Beoordeling. 

Kern-
proces 

20,6
8 

11,9
4 

6,21 0,11 38,9
4 

660.400 Vlaamse overheid, 
Europa 

Vlaams: 
• 21 OKTOBER 1997. — Decreet betreffende 
het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 
• 3 APRIL 2009. — Besluit van de Vlaamse 
Regering betreffende de aanwijzing van 
speciale beschermingszones en de vaststelling 
van instandhoudingsdoelstellingen 
• 15 MEI 2009. — Besluit van de Vlaamse 
Regering met betrekking tot 
soortenbescherming en soortenbeheer 
• 20 JUNI 2014. — Besluit van de Vlaamse 
Regering tot regeling van het Vlaams Natura 
2000-programma, de managementplannen 
Natura 2000, de zoekzones en de 
actiegebieden voor de specifieke 
instandhoudingsdoelstellingen voor Europees 
te beschermen soorten en habitats 
Europees: 
• Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 
on the conservation of natural habitats and of 
wild fauna and flora 
• Directive 2009/147/EC of the European 
Parliament and of the Council of 30 November 
2009 on the conservation of wild birds 

13 AS IS Raam-
overeen-
komsten 

Het betreft hier een dienstverlening van de 
in de laatste kolom vermelde regelgeving. 
 
Deze kerntaak geeft invulling aan de 
Beleidsnota Omgeving 2014–2019 van 
Vlaams minister van Omgeving, Natuur en 
Landbouw Joke Schauvliege: 
SD 9. Het omgevingsbeleid wordt 
wetenschappelijk onderbouwd. We 
stimuleren de doorwerking van het 
omgevingsbeleid in relevante beleidsvelden 
en sectoren. 
OD 65. Versterken van de kennisbasis voor 
het natuurbeleid 
 
Korte omschrijving:  
Dit betreft onderzoek voor administraties 
die dit financieren via een 
kredietoverdracht, die vastgelegd is in een 
raamovereenkomst. Momenteel voert het 
INBO onderzoek uit via raamcontracten met 
Agentschap Maritieme Toegang (aMT) en 
met Waterwegen & Zeekanaal (W&Z) 

Behouden 
in huidige 
vorm 

Het gaat hier over 
projecten 
gefinancierd door 
andere 
agentschappen. 

Kern-
proces 

10,2
4 

6,52 5,09 0,09 21,9
4 

372.100 aMT, W&Z Regelgeving waarvoor aMT en W&Z 
verantwoordelijk zijn. 
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14 AS IS Viskweek-
programma 
i.k.v. 
soortenherstel
-programma’s 

Korte omschrijving:  
Het betreft hier ondersteuning aan ANB en 
de Visserijcommissie. 

Vatbaar 
voor 
afbouw 

Aangezien het 
INBO een aantal 
nieuwe 
opdrachten heeft 
gekregen (PAS, 
Passende 
Beoordeling) die 
prioritair ingevuld 
moeten worden, is 
er de keuze 
gemaakt dit 
onderzoek de 
komende drie jaar 
af te bouwen. 

Kern-
proces 

2,59 1,58 1,14 2,13 7,44 126.200 ANB, 
Visserijcommissie 

  

15 AS IS Veredeling 
boomsoorten 

Korte omschrijving: 
Het betreft hier historisch onderzoek, 
overgenomen van Swedish Match en de 
daaruit voortvloeiende federale instelling 
(later IBW). 

Vatbaar 
voor 
afbouw 

Aangezien het 
INBO een aantal 
nieuwe 
opdrachten heeft 
gekregen (PAS, 
Passende 
Beoordeling) die 
prioritair ingevuld 
moeten worden, is 
er de keuze 
gemaakt dit 
onderzoek de 
komende drie jaar 
af te bouwen. 

Kern-
proces 

2,5 1,97 0,76 5 10,2
3 

173.500 Private bedrijven   

16 AS IS Strategisch 
Wetenschap-
pelijk 
onderzoek 

Korte omschrijving:  
Deze onderzoeksprojecten geven een 
wetenschappelijke invulling aan de Europese 
Biodiversiteitsstrategie 2020 (cfr. zevende 
Milieuactieprogramma). Het INBO zorgt er 
op deze wijze voor dat de nodige basiskennis 
aanwezig is om het Vlaamse beleid in het 
komende decennium in staat te stellen 
Europese regelgeving en acties om te zetten. 

Vatbaar 
voor 
afbouw 

Aangezien het 
INBO een aantal 
nieuwe 
opdrachten heeft 
gekregen (PAS, 
Passende 
Beoordeling) die 
prioritair ingevuld 
moeten worden, is 
er de keuze 
gemaakt dit 
onderzoek af te 
bouwen, met 
ingang vanaf 
01/01/2015. 

Kern-
proces 

17,4
6 

7,47 3,48 1,08 29,4
9 

500.000 Vlaamse overheid, 
Europa 

Europees: 
• The EU Biodiversity Strategy to 2020 
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17 AS IS Dienst-
verlening naar 
agentschappen 
van de 
Vlaamse 
overheid en 
het 
maatschap-
pelijk 
middenveld 
(enveloppe-
financiering) 

Momenteel biedt het INBO aan twee 
entiteiten binnen het beleidsdomein (ANB 
en VMM) een 'enveloppe' aan die ze kunnen 
invullen met onderzoeksvragen die zij 
essentieel zien om beantwoord te worden 
binnen de uitvoering van hun decretaal 
vastgelegde taken. Voor 2015 zijn ook reeds 
enveloppes vastgelegd voor LNE en VLM, 
maar deze werden niet in de tabel 
opgenomen omdat gewerkt werd met de 
cijfers voor 2014. In 2015 zal de enveloppe 
stijgen van 11,88 VTE naar 15,17 VTE. 

Activiteit 
versterken 

De doelstelling is 
om deze 
dienstverlening 
ook aan te bieden 
aan een aantal 
entiteiten buiten 
het 
beleidsdomein: 
Beleidsdomein 
Mobiliteit en 
Openbare 
Werken, 
Beleidsdomein 
Ruimtelijke 
Ordening, 
Woonbeleid en 
Onroerend 
Erfgoed (sinds 
deze legislatuur 
samengevoegd 
met LNE), 
Beleidsdomein 
Landbouw en 
Visserij, 
Middenveld (via 
Omgevingsraad). 
Door deze 
uitbreiding zou de 
enveloppefinancie
ring stijgen van 
15,17 VTE naar 
18,33 VTE. 

Kern-
proces 

8,42 2,21 1,2 0,05 11,8
8 

201.500 Vlaamse overheid, 
maatschappelijk 
middenveld 

  

18 TO BE 
(nieu

w) 

Program-
matische 
Aanpak 
Stikstof 

Deze kerntaak zal uitgebouwd worden in de 
toekomst n.a.v. de regelgeving vermeld in de 
laatste kolom. 

Nieuw in te 
voeren 

Het gaat hier om 
een nieuwe 
decretaal 
vastgelegde taak 
die ten dele 
nominatief door 
het INBO moet 
ingevuld worden. 

Kern-
proces 

0 0 0 0 0 0 Vlaamse overheid, 
Europa, 
enveloppeklanten 

Vlaams: 
• 21 OKTOBER 1997. — Decreet betreffende 
het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 
• 20 JUNI 2014. — Besluit van de Vlaamse 
Regering tot regeling van het Vlaams Natura 
2000-programma, de managementplannen 
Natura 2000, de zoekzones en de 
actiegebieden voor de specifieke 
instandhoudingsdoelstellingen voor Europees 
te beschermen soorten en habitats 
Europees: 
• Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 
on the conservation of natural habitats and of 
wild fauna and flora 
• Directive 2009/147/EC of the European 
Parliament and of the Council of 30 November 
2009 on the conservation of wild birds 
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19 TO BE 
(nieu

w) 

Passende 
Boordeling: 
INBO-
datalagen 

Deze kerntaak zal uitgebouwd worden in de 
toekomst n.a.v. de regelgeving vermeld in de 
laatste kolom. 

Nieuw in te 
voeren 

Het gaat hier om 
een nieuwe 
decretaal 
vastgelegde taak 
die ten dele 
nominatief door 
het INBO moet 
worden ingevuld. 

Kern-
proces 

0 0 0 0 0 0 Vlaamse overheid, 
Europa, 
enveloppeklanten 

Vlaams: 
• 21 OKTOBER 1997. — Decreet betreffende 
het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 
• 20 JUNI 2014. — Besluit van de Vlaamse 
Regering tot regeling van het Vlaams Natura 
2000-programma, de managementplannen 
Natura 2000, de zoekzones en de 
actiegebieden voor de specifieke 
instandhoudingsdoelstellingen voor Europees 
te beschermen soorten en habitats 
Europees: 
• Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 
on the conservation of natural habitats and of 
wild fauna and flora 
• Directive 2009/147/EC of the European 
Parliament and of the Council of 30 November 
2009 on the conservation of wild birds 

20 AS IS Ondersteuning Hieronder vallen de taken uitgevoerd door 
de managementondersteunende functies: 
facility, financiën & begroting, 
personeelsdienst, interne controle en staf 
(beleidsvoorbereiding, planning, 
organisatieontwikkeling, communicatie). 

Behouden 
in huidige 
vorm 

Bij de 
ondersteunende 
diensten werd 
reeds een 
optimalisatie 
uitgevoerd 
(dienstencentrum 
LNE). 

Onder-
steunend 
proces 

6,8 3,4 5,2 2 17,4 295.000   Vlaams: 
• Leidraad interne 
controle/organisatiebeheersing Vlaamse 
Overheid 
• Vlaams Personeelsstatuut - Besluit van de 
Vlaamse Regering van 13 januari 2006 
houdende vaststelling van de rechtspositie 
van het personeel van de diensten van de 
Vlaamse overheid 

21 AS IS Management-
processen 

Het betreft hier de aansturing van de eigen 
organisatie. Hieronder vallen de 
personeelsleden die de functie uitoefenen 
van administrateur-generaal, 
afdelingshoofd, onderzoeksgroepsleider of 
diensthoofd. 

Behouden 
in huidige 
vorm 

Er zal wel een 
reorganisatie 
gebeuren binnen 
het management, 
maar verwacht 
wordt dat het 
aantal 
management-
functies hetzelfde 
blijft. 

Manage-
ment-
proces 

11,5
7 

0 0 0 11,5
7 

196.000     
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Kerntakenplan beleidsdomein Omgeving (INBO) 
 
Managementsamenvatting 

 
 

Data politiek ambtelijk overleg 
 
Voor INBO is er op 30 september 2014 overleg geweest tussen minister Schauvliege, kabinetschef Sam De Smedt en Jurgen 
Tack, administrateur-generaal van het INBO. Op 6 november volgde nog een nabespreking met Hugo Geerts.  

 
 

 

Strategische (en waar mogelijk operationele) doelstellingen op beleidsdomeinniveau 
 
Beleidsnota Omgeving 2014–2019 van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege: 
SD 9. Het omgevingsbeleid wordt wetenschappelijk onderbouwd. We stimuleren de doorwerking van het omgevingsbeleid in 
relevante beleidsvelden en sectoren. 
OD 65. Versterken van de kennisbasis voor het natuurbeleid 
 
Beide hebben hun oorsprong in het Vlaams regeerakkoord. 
 

 

Kerntaken 
De productieprocessen die tot de kerntaken van het beleidsdomein behoren zijn terug te 
vinden in de bijlage 
 
Opmerkingen 
 
De kerntaken van het INBO vloeien allen voort uit wettelijk vastgelegde taken of zijn een noodzakelijke ondersteuning voor de 
uitvoering ervan. De productieprocessen werden samengevoegd tot overkoepelende kerntaken die geclusterd werden volgens 
de wetgeving waar ze toe bijdragen. Het INBO beschikt door de geleverde inspanningen in de opbouw van een 
managementinstrumentarium over meer gedetailleerd cijfermateriaal maar een verdere verfijning van het cijfermateriaal werd 
niet in het kerntakenplan opgenomen omdat het niet essentieel is om beleidsrelevante beslissingen te nemen. 
 
In uitvoering van de Beleidsnota Omgeving 2014–2019 dient het INBO een invulling te geven aan de ondersteuning van de 
regelgeving rond Instandhoudingsdoelstellingen (IHD), de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de Databank Passende 
Beoordeling. 
 
Voor de personeelsinschattingen werden de cijfers voor 2014 gebruikt. Het totaal komt uit op 200,9 VTE. Dit verschilt lichtjes 
met de situatie in juni 2014 toen het totaal uitkwam op 200,2 VTE. Het verschil is te wijten aan het feit dat de gegevens 
afkomstig zijn uit een begrotingsoefening van eind 2013 en er intussen kleine personeelswijzigingen zijn geweest zoals het 
opstarten en stopzetten van deeltijdse verlofstelsels. 
 
In de tabel werd maar één begrotingsartikel vermeld, met name dat voor werking: LC0/1LC-H-2-F/WT. Naast een 
begrotingsartikel voor personeel (LC0/1LA-H-2-Z/LO), zijn er voor INBO nog twee kleine begrotingsartikels: één voor 
schadevergoedingen aan derden (LC0/1LA-H-2-Z/WT) en één voor de doorrekening van INBO-kosten naar het Eigen 
Vermogen (LC0/1LC-H-4-F/WT). Het budget voor werking bedroeg voor 2014 € 3.429.000, maar er is in de tabel reeds rekening 
gehouden met de begrotingsaanpassing van november, waardoor het budget verlaagd werd tot € 3.407.000. Dit bedrag werd 
versleuteld in kolom N van het kerntakenplan. 

 

 

Af te bouwen processen 
 
1- Viskweekprogramma i.k.v. soortenherstelprogramma’s  
Eerste impactanalyse:  
Door het niet langer leveren van vislarven aan ANB en de Visserijcommissie, ontstaat 
mogelijkerwijze een gebrek aan het benodigde basismateriaal voor het in stand houden van 
specifieke vispopulaties in Vlaanderen. Voor vissoorten van belang voor het soortherstel in 
Vlaanderen kan deze rol overgenomen worden door ANB. 
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Budget en VTE:  
Budget: € 126.200 
VTE-A: 2,59 / VTE-B: 1,58 / VTE-C: 1,14 / VTE-D: 2,13 / Totaal: 7,44 
 

2- Veredeling boomsoorten 
Eerste impactanalyse: 
Mogelijkerwijze leidt het niet aanhouden van dit onderzoek op termijn tot een grotere 
boomsterfte omwille van het niet voorradig zijn van resistente variëteiten. Mogelijks kunnen 
deze activiteiten overgenomen worden door private spelers. 
 
Budget en VTE:  
Budget: € 173.500 
VTE-A: 2,5 / VTE-B: 1,97 / VTE-C: 0,76 / VTE-D: 5 / Totaal: 10,23 
 

3- Strategisch onderzoek 
Eerste impactanalyse: 
Het strategisch onderzoek geeft invulling aan de nood voor basisinformatie over toekomstige 
vragen uit Europa. Dit kan in de toekomst leiden tot een gebrek aan wetenschappelijke 
kennis over voor Europa (en dus ook voor Vlaanderen) belangrijke onderwerpen. 
 
Budget en VTE:  
Budget: € 500.000 
VTE-A: 17,46 / VTE-B: 7,47 / VTE-C: 3,48 / VTE-D: 1,08 / Totaal: 29,49 

 
 
De kernprocessen hierboven opgesomd worden afgebouwd om de invulling van de prioritaire 
opdrachten PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) en Passende Beoordeling te kunnen 
invullen. 
Naast de afbouw van deze kernprocessen zullen ook twee vestigingen (Linkebeek en 
Groenendaal) gesloten worden om te kunnen voldoen aan de opgelegde lineaire besparing. 
Op deze wijze komen ook werkingsmiddelen vrij om bijkomend te investeren in de 
beleidsdoelstellingen PAS en Passende Beoordeling. 
 

 

Volgende stappen 
 
In het eerste kwartaal van 2015 zal een consultant ingeschakeld worden om 
efficiëntiewinsten te bereiken in het gebruik van de werkingsmiddelen. 
Ook zal de organisatie geherstructureerd worden om te voldoen aan de invulling van de 
prioritaire opdrachten PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) en Passende Beoordeling. 
Hiervoor zullen de nodige personeelsverschuivingen gerealiseerd worden. 
 

 

Voorstel van beslissing 
 
De minister gaat akkoord met het kerntakenplan en de voorgestelde volgende stappen van 
beleidsdomein Omgeving 

 
Bij niet akkoord: volgende extra informatie/ aanpassingen worden voorgesteld:  
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Bijlage 5: Lijst van INBO-projecten 

Wettelijk vastgelegde taken 

Het betreft hier aan INBO toebedeelde taken vanuit decreten en besluiten van de Vlaamse Regering. 

Ook de basiskennis nodig om deze taken tot een goed einde te brengen wordt hieronder 

gecatalogeerd. De ‘wettelijk vastgelegde taken’ van het INBO worden systematisch onderworpen aan 

een toetsing op efficiëntie en effectiviteit. De inhoudelijke kwaliteit wordt getoetst door externe 

experten uit de academische wereld. 

Advisering 

Advisering i.k.v. ruimtelijke structuur- en uitvoeringsplannen (INBOPRJ-455) 

In het kader van de realisatie van de Agrarische en Natuurlijke Structuur (AGNAS) biedt het INBO 

ondersteuning aan ANB door overleg en uitwerking van gebiedsnota's. 

Updaten en uitwerken van ecosysteemkwetsbaarheidskaarten (INBOPRJ-691) 

Om de mogelijke impact van effecten op biodiversiteit op een snelle manier te kunnen inschatten, is 

er nood aan pragmatische beslissingsinstrumenten. Ecosysteemkwetsbaarheidskaarten (zoals 

risicoatlas windturbines, prioriteitenatlas ontsnippering, ecosysteemkwetsbaarheidskaart verdroging, 

…) zijn een van de instrumenten die daar een invulling aan kunnen geven. 

Kennisopbouw en advisering m.b.t. impact windturbines op fauna (INBOPRJ-748) 

Er werd reeds een risicoatlas windturbines m.b.t. de impact op avifauna ontwikkeld en beschreven. 

Deze tool is een nuttig instrument voor de advisering m.b.t. de impact van windturbines (bijdrage 

van INBO aan de interdepartementele windwerkgroep en ANB). Naast de verfijning en update van 

deze risicoatlas windturbines wordt ook gewerkt aan een significantiekader voor de beoordeling van 

de impact. Ook wordt er rechtstreeks advies gegeven aan het beleid (in eerste instantie ANB) over de 

ontwikkeling van nieuwe windturbineparken.  

Advisering i.k.v. verificatiecommissie MAP (Mestactieplan) (INBOPRJ-454) 

Voor elk perceel grasland in de gebieden, vermeld in artikel 41bis, § 1, eerste lid, van het 

Mestdecreet van 22 december 2006, vermeldt de Mestbank in zijn databank of het perceel een 

intensief grasland is of niet. De Mestbank gebruikt daarvoor de recentste Biologische 

Waarderingskaart van het INBO, aangevuld met de gegevens uit het verslag dat een deskundige in 

opdracht van de Mestbank opmaakte naar aanleiding van een recent plaatsbezoek. Binnen zeven 

werkdagen na ontvangst van het verslag deelt het INBO aan de VLM haar kwalificatie van het 

betreffende perceel mee, samen met de gegevens waarop deze kwalificatie is gebaseerd. 

Vlaams overlegplatform (GOI) (INBOPRJ-10189) 

Na het proces van de IHD (instandhoudingsdoelen, 2009-2014), volgt nu het proces van de IHM 

(instandhoudingsmaatregelen). Er zal een gewestelijke overleginstantie (GOI) worden opgericht, 

bestaande uit o.a. de betrokken middenveldorganisaties en administraties (waaronder ook INBO), die 
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de voortgang van het Vlaams Natura 2000-programma bewaakt. Daarenboven zal de overleginstantie 

ook advies kunnen verlenen over de managementplannen Natura 2000 en beleidsmatige problemen 

die opduiken bij de realisatie van het instandhoudingsbeleid. 

Biologische Waarderingskaart 

Biologische waarderingskaart in kader van GRUP, Mestdecreet en RUP's (gemeentelijk, provinciaal) 

(INBOPRJ-7682) 

Naar aanleiding van de afbakening van de agrarische en natuurlijke structuur is het nodig om te 

beschikken over kennis van de bestaande toestand m.b.t. het landgebruik (Biologische 

Waarderingskaart). Dit is vooral belangrijk voor de zones die mogelijk een groene bestemming 

krijgen, of van een groene naar een andere bestemming overgaan. Als dit voorkomt wordt de 

Biologische Waarderingskaart geactualiseerd. 

Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkartering: periodieke optimalisatie van de 

methodologie (INBOPRJ-756) 

Om de karteringen in de toekomst verder te standaardiseren is het essentieel dat de veldprotocols 

verder verfijnd worden. Zo moet de karteermethodologie evolueren naar een 

monitoringmethodologie voor de zesjaarlijkse rapportage van de staat van instandhouding van de 

Natura2000 habitattypen. Bij de opmaak van de protocols worden relevante internationale 

bevindingen geïmplementeerd en wordt een integratie nagestreefd van de in Vlaanderen gangbare 

typologieën. 

Erkenning Bosbouwkundig Teelmateriaal 

Erkenning bosbouwkundig uitgangsmateriaal en in de handel brengen bosbouwkundig 

teeltmateriaal (INBOPRJ-664) 

Dit project beoogt de implementatie van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de 

procedure tot erkenning van bosbouwkundig uitgangsmateriaal en het in de handel brengen van 

bosbouwkundig teeltmateriaal (okt/2003). Concreet betekent dit:  

- De actualisatie van de lijsten en het register inzake erkend bosbouwkundig teeltmateriaal  

- De opvolging en opkweek van plantmateriaal en de aanleg en opvolging van zaadtuinen (in 

samenwerking met ANB)  

- De aanleg en opvolging van afstammingstesten ter beoordeling van de genetische waarde van de 

zaadtuinen  

- De voorbereiding en het opstellen van adviezen inzake de erkenning van bosbouwkundig 

teeltmateriaal die bezorgd worden aan de bevoegde minister ter goedkeuring 
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Jachtdecreet 

Analyse en rapportage van jachtwilddata in Vlaanderen (INBOPRJ-10218) 

In het kader van dit project worden de beschikbare jachtwilddata in Vlaanderen, waaronder de cijfers 

van de wildrapporten van de wildbeheereenheden en de informatie van de 

afschotmeldingsformulieren voor grofwildsoorten, op een gestandaardiseerde manier verwerkt en 

gerapporteerd. Ook de kwaliteitscontrole van de biologische parameters, die van belang zijn in het 

kader van het beheer, door het inzamelen en analyseren van onderkaken van grofwildsoorten maakt 

een deel uit van dit project. 

Ontwikkelen indicatorenset everzwijnendraagvlak (art. 56) (INBOPRJ-10188) 

Met het oog op de optimalisatie van de regelgeving in functie van het maatschappelijk draagvlak 

voor de aanwezigheid van de wilde zwijnen en voor de aanpak van problemen, meet het instituut 

jaarlijks een aantal indicatoren die toelaten het maatschappelijk draagvlak te beoordelen. 

(Jachtdecreet, art 56) 

Kaderrichtlijn Mariene Strategie 

Kaderrichtlijn Mariene Strategie (INBOPRJ-10166) 

Het project omhelst de monitoring van de aantallen en de verspreiding van mariene top-predatoren 

door middel van gestandaardiseerde scheeps- en vliegtuigtellingen. Daarnaast worden de effecten 

van antropogeen handelen (vervuiling, visserij, windmolens) op mariene sleutelsoorten onderzocht 

door tellingen van gestrande zeevogels, onderzoek naar plastic in zeevogelmagen, de mate van 

oliebesmeuring bij zeevogels en onderzoek naar het dieet en habitatgebruik van zeevogels. Het 

onderzoek is sterk beleidsondersteunend (RAMSAR, Natura2000, OSPAR, Mariene Strategie en de 

federale overheid) en kadert in het INBO-engagement om marien ecologisch onderzoek te doen. 

Kaderrichtlijn Water 

Monitoring vissen i.k.v. uitvoering Kaderrichtlijn Water (KRW) en Habitatrichtlijn (HR) (INBOPRJ-

458) 

De belangrijkste milieudoelstelling van de Europese Kaderrichtlijn Water is om tegen 2015 een goede 

oppervlakte- en grondwatertoestand in de verschillende Europese watersystemen te bereiken. De 

lidstaten moeten inspanningen leveren en de gemaakte vorderingen rapporteren. In het bijzonder 

zijn de lidstaten verplicht voor de oppervlaktewateren een specifieke ecologische monitoring uit te 

bouwen en uit te voeren. Daarnaast moeten de Natura 2000 soorten gebiedsdekkend in Vlaanderen 

gemonitord worden in uitvoering van de EU Habitatrichtlijn. Het vismeetnet verzamelt jaarlijks de 

nodige data om aan beide Europese rapportageverplichtingen te voldoen. 

Verfijning van de bestaande KRW en HR monitoringstrategie (INBOPRJ-595) 

Het bestaande vismeetnet voldeed niet aan de rapportagenoden voor de Europese Kaderrichtlijn 

Water en de Habitatrichtlijn. Daarom wordt momenteel een nieuw vismeetnet ontworpen. In 2013 

moet dit meetnet operationeel zijn. Daarnaast moeten beide monitoringsstrategieën voortdurend 
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aangepast worden aan nieuwe noden (o.a. aanpassen vistechnieken, aanpassen selectie 

afvisplaatsen, aanpassen indexen, ...). 

Licentiejacht 

Licentiejacht reewild (INBOPRJ-571) 

Doel van dit onderzoek is de evaluatie van de haalbaarheid, de mogelijkheden en de voor- en 

nadelen van licentiejacht als beheerinstrument voor reewild en bij uitbreiding andere wildsoorten in 

Vlaanderen. Het pilootproject vindt plaats in de domeinbossen Gewestbos Ravels en de Hoge Vijvers 

Arendonk. 

Monitoring Bosreservaten 

Opvolgen spontane dynamiek bosreservaten (INBOPRJ-520) 

Het project bevat een systematische opvolging en beschrijving van de ontwikkelingen in 

bosreservaten in Vlaanderen ten behoeve van het biodiversiteitsbeleid in het algemeen en het 

bosbeleid in het bijzonder. Opbouw van een centraal referentiesysteem bosdynamiek. 

Natura 2000 

Monitoring habitatrichtlijnsoorten: coördinatie en inhoudelijke opvolging van de implementatie 

(INBOPRJ-7711) 

Het INBO coördineert de monitoring van de habitatrichtlijnsoorten. Slechts voor enkele 

soorten(groepen) voert INBO deze monitoring (deels) zelf uit (opgenomen in afzonderlijke INBO-

projecten). De overige soorten worden opgevolgd via bestekken en overeenkomsten met derden. Dit 

laatste vormt meteen één van de belangrijkste kritische succesfactoren. In een eerste fase worden de 

blauwdrukken per soortengroep afgewerkt. Hierin wordt onder andere geschetst voor welke soorten 

gestructureerde meetnetten nagestreefd worden. De blauwdrukken vormen de basis voor overleg 

met potentiële uitvoerders van de gegevensinzameling. Op basis van de resultaten van dit overleg 

kunnen de meetnetten vastgelegd en de veldprotocols opgemaakt worden. 

Lokale Staat van Instandhouding (LSVI) - habitatrichtlijnsoorten: actualisering n.a.v. rapportering 

2013 (INBOPRJ-9412) 

De LSVI-criteria (Lokale Stand van Instandhouding) dienen n.a.v. de rapportering over de 

habitatrichtlijnsoorten geactualiseerd te worden. Hierbij dient terdege rekening gehouden te worden 

met de opmerkingen van de wetenschappelijke toetsingscommissie, maar ook met die van de 

maatschappelijke sectoren (het zgn. middenveld) m.b.t. de metapopulatiebenadering. 

Meetnet abiotiek Natura 2000 habitattypen: oppervlaktewater (INBOPRJ-9430) 

Het meetnet levert basisinformatie omtrent de fysisch-chemische omstandigheden die gepaard gaan 

met het voorkomen en de staat van instandhouding van de Europees beschermde aquatische 

habitattypen in Vlaamse oppervlaktewateren, en de veranderingen die hierin optreden. Het 

integreert en complementeert kwaliteitsvolle gegevens van externe databronnen met eigen 
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monitoringresultaten tot een regionaal representatief geheel om waargenomen trends in de staat 

van instandhouding van habitats beter te kunnen duiden. 

Monitoring en evaluatie van het Linkerscheldeoevergebied (LO) (INBOPRJ-434) 

De monitoring van het Linkerscheldeoevergebied evalueert de evolutie van de natuurwaarden in het 

Natura2000-gebied in de Waaslandhaven. Zij gaat na of de Natura2000-habitats en -soorten in het 

Linkerscheldeoevergebied een goede staat van instandhouding kunnen halen en handhaven. Ook 

volgt zij of de compensatiemaatregelen voor het Deurganckdok en andere 

haveninfrastructuurwerken het gewenste effect hebben. Zij evalueert of uitgevoerde 

natuurinrichtingsprojecten hun doelstelling halen en begeleidt nieuwe natuurinrichtingsprojecten. Zij 

ondersteunt de beheercommissie zodat die op een onderbouwde manier kan bijsturen, en voert 

waar nodig daartoe bijkomend ondersteunend onderzoek uit. De monitoring richt zich op vogels, 

rugstreeppad, groenknolorchis, vleermuizen en de kwaliteit van de leefgebieden. 

Lokale Staat van Instandhouding (LSVI) - habitattypen: actualisering (versie 3) (INBOPRJ-9431) 

Het rapport voor het bepalen van de lokale staat van instandhouding (LSVI) voor de N2000 

habitattypen is een noodzakelijk instrument voor de implementatie van de EU Habitatrichtlijn. 

Tijdens het implementatietraject is beslist dat na elke zes-jaarlijkse rapportage van de toestand van 

soorten en habitattypen aan de EU een evaluatie en aanpassing van de LSVI mogelijk is. Daarbij 

moeten ook de bevindingen van een wetenschappelijke toetsingscommissie en nieuwe inzichten 

verwerkt worden. 

Monitoring Natura2000 habitatkwaliteit (incl. inhoudelijke aspecten van de implementatie) 

(INBOPRJ-7702) 

In het kader van de zesjaarlijkse rapportage van de staat van instandhouding van de Natura2000 

habitattypen wordt hun kwaliteit opgevolgd, om zo uitspraken op niveau Vlaanderen en het netwerk 

aan habitatrichlijngebieden mogelijk te maken. Dit gebeurt in vooraf vastgelegde meetnetten en via 

vooraf bepaalde veldprotocols. Habitattypen met een kleine totale oppervlakte die slechts op enkele 

plaatsen voorkomen worden integraal opgevolgd, andere via een steekproefkader. De meetcyclus 

bedraagt 12 jaar. 

Biologische waarderingskaart en kartering N2000 habitats, habitat- en vogelrichtlijngebieden 

(INBOPRJ-736) 

Voor de zesjaarlijkse rapportage van de staat van instandhouding van de Natura 2000 habitattypen 

moet de verspreiding en de oppervlakte van Natura 2000 habitattypen opgevolgd worden. Het 

Vlaamse beleid heeft ook nood  aan gelijkaardige informatie over de biotopen beschermd via de 

Vlaamse wetgeving. De kartering wordt uitgevoerd volgens geoptimaliseerde standaarden. INBO 

karteert daarbij zelf de habitat- en vogelrichtlijngebieden en de Natura 2000 habitatlocaties 

daarbuiten in een twaalfjarige cyclus. Op regelmatige basis worden alle beschikbare gegevens 

geïntegreerd en publiek toegankelijk gemaakt. 
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Vlaamse vegetatiedatabank (INBOVEG, VLAVEDAT) (INBOPRJ-581) 

INBOVEG staat zowel voor een softwarepakket voor de invoer en het beheer van vegetatieopnamen, 

als voor de 'Vlaamse databank vegetatieopnamen' (VLAVEDAT). Deze databank is opgenomen in de 

internationale ‘Global Index of Vegetation-Plot Databases’. Het INBO staat in voor het Inhoudelijk 

beheer en de promotie van de Vlaamse vegetatiedatabank, en het uitvoeren van analysen van de 

erin vervatte data. 

EU-rapportage 2013 inzake staat van instandhouding Natura 2000 habitats (INBOPRJ-414) 

Om de 6 jaar moet elke Europese lidstaat de staat van instandhouding van de habitatrichtlijn-

habitats rapporteren aan de Europese Commissie. INBO voert hierbij de rapportage uit voor de 

Belgisch Atlantische regio en werkt samen met de Direction Générale Opérationnelle Agriculture, 

Ressources naturelles et Environnement - Département de l’Etude du milieu naturel et agricole 

(DGARNE-DEMNA) en het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM). Na elke rapportage start de 

commissie samen met de lidstaten een grondige evaluatie van methodologie en proces op ter 

voorbereiding van de volgende rapportagecyclus. 

EU-rapportage inzake staat van instandhouding Natura 2000 habitat- en vogelrichtlijnsoorten 

(INBOPRJ-766) 

Elke 6 jaar moet elke Europese lidstaat de staat van instandhouding van de habitatrichtlijn- en 

vogelrichtlijnsoorten rapporteren aan de Europese Commissie. Het INBO voert hierbij de rapportage 

uit voor de Belgisch Atlantische regio en incorporeert daarbij de rapportage van de mariene soorten, 

aangeleverd door de dienst Marien Milieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Het 

INBO werkt daartoe samen met DGARNE-DEMNA (Direction Générale Opérationnelle Agriculture, 

Ressources naturelles et Environnement - Département de l'Etude du milieu naturel et agricole) en 

het BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer). 

Marternetwerk (INBOPRJ-7731) 

De focus van het Marternetwerk ligt op marterachtigen, maar met uitbreiding ook op andere 

carnivoren (inheemse en uitheemse) in Vlaanderen. Dit project omvat het samenbrengen van 

gegevens van meldingen van verkeersslachtoffers, het inzamelen van verkeersslachtoffers en het 

uitvoeren van ecologische autopsies op de ingezamelde dieren. De output van dit project vormt 

onder andere de basis voor de EU-rapportering voor boommarter en bunzing. 

Monitoring van de aanwezigheid van carnivoren aan de hand van fotovallen in het kader van de 

Natura2000 rapportage (INBOPRJ-7713) 

In het kader van de Natura 2000 rapportage wordt aan de hand van het gebruik van fotovallen de 

aanwezigheid van boommarter in verschillende boscomplexen en natuurgebieden in Vlaanderen 

onderzocht. Mogelijk wordt in de toekomst deze methodiek verder uitgebreid naar andere 

carnivoren waarvoor in het kader van Natura 2000 gerapporteerd dient te worden. Deze monitoring 

gebeurt in nauwe samenwerking met de lokale beheerders (o.a. het Agentschap voor Natuur en Bos). 
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Opvolging trends hamster en hazelmuis (INBOPRJ-10190) 

In het kader van de 6-jaarlijkse rapportage aan Europa, de implementatie van de blauwdrukken - 

soortenmonitoring, de LSVI en SDF projecten zowel als in het kader van recente adviesvragen wordt 

binnen dit project de kennis en expertise rond hamster en hazelmuis samengebracht en up-to-date 

gehouden. 

Meetnet abiotiek Natura 2000 habitattypen: bodem (INBOPRJ-9429) 

Samen met de andere deelprojecten in kader van het meetnet abiotiek Natura 2000 habitattypen, 

beoogt dit project te ontrafelen in welke mate de actuele bodemkwaliteit mogelijkheden en 

beperkingen biedt voor de realisatie van een goede lokale staat van instandhouding (LSVI). De 

doelstelling is de ontwikkeling van aangepaste methodes ter karakterisering en opvolging van het 

bodemmilieu (fysische en chemische bodemkenmerken) in 24 terrestrische Natura 2000 

habitattypen om zo een bodemmeetnet op te zetten en operationeel te maken. Binnen het project 

worden twee fasen onderscheiden i) de uitbouw van het meetnet (2014 – 2015) en ii) het bemeten 

van het bodemmeetnet (vanaf 2016). 

Bepaling van bodemkundige, hydrologische en hydrochemische referentiewaarden voor de 

duurzame instandhouding van Europese habitattypen (INBOPRJ-8929) 

Dit project beoogt de bepaling van bodemkundige, hydrologische en hydrochemische grens- en 

streefwaarden voor (een gunstige staat van instandhouding van) een aantal Europees te beschermen 

habitattypen. Literatuurstudie en standplaatsonderzoek dragen bij aan de kennisopbouw 

betreffende geschikte standplaatscondities van Natura2000-habitattypen. 

Meetnet abiotiek Natura 2000 habitattypen: atmosferische depositie (INBOPRJ-8928) 

Het INBO beoordeelt om de 6 jaar de staat van instandhouding van Europees beschermde habitats 

en soorten in het kader van de Natura 2000 habitatrichtlijn. De bestaande meetnetten zijn niet 

representatief voor heel Vlaanderen en zijn ontoereikend om voor alle Europees beschermde 

habitats en soorten de nodige informatie m.b.t. bestaande milieudrukken te kunnen verschaffen en 

een gefundeerde beoordeling te kunnen doen. Dit project beoogt het verder uitbouwen van de 

bestaande meetnetten waarin depositiemetingen op lange termijn in Vlaamse bos- en 

natuurgebieden gebeuren, zodanig dat de resultaten een meer representatief beeld geven op Vlaams 

niveau en een waardevolle insteek kunnen bieden bij de beoordeling van de staat van 

instandhouding van Europees beschermde habitats en soorten in het kader van de Natura 2000 

habitatrichtlijn. Doel is informatie te verzamelen op schaal Vlaanderen, die ons toelaat in te schatten 

of bepaalde milieudrukken (vermesting, verzuring, verdroging,…) een bedreiging of hinderpaal 

vormen. 

Meetnet abiotiek Natura 2000 habitattypen: grondwater (INBOPRJ-473) 

Het INBO beheert een meetnet van peilbuizen en peillatten in natuur- en bosgebieden in Vlaanderen 

voor de monitoring van waterstanden en waterkwaliteit. Zo'n 400 peilbuizen zijn uitgerust met 

druksondes voor continue peilregistratie. 



71 
 

Monitoring habitatrichtlijnsoorten vaatplanten (Liparis, Apium repens en Luronium natans) 

(INBOPRJ-594) 

Groenknolorchis en kruipend moerasscherm komen slechts op enkele plaatsen voor zodat de 

populaties integraal opgevolgd worden. Voor drijvende waterweegbree dient verder nagegaan te 

worden of een steekproefbenadering mogelijk is. Op de locaties worden vooral de populatieaantallen 

opgevolgd, eventueel aangevuld met determinerende omgevingsvariabelen. Uitgebreider 

populatiedynamisch onderzoek en genetische aspecten worden in andere projecten opgevolgd. 

Monitoring overwinterende watervogels (INBOPRJ-592) 

Het doel van de tellingen in dit project is om een inzicht te verkrijgen in de aantallen, de trends en de 

verspreiding van watervogels die tijdens de winter of de trekperiode in onze wetlands verblijven. 

Sinds 1979/80 worden in Vlaanderen elke winter zes midmaandelijkse tellingen georganiseerd. Bij 

elke telling worden zoveel mogelijk gebieden bezocht die van belang zijn voor watervogels. Voor het 

uitvoeren van de tellingen wordt beroep gedaan op ongeveer 400 amateur-veldornithologen. De 

coördinatie van de tellingen en het beheer van de gegevensbank is sinds 1986 in handen van het 

INBO. In een aantal internationaal belangrijke wetlands voert het instituut ook aanvullende, meer 

frequente tellingen uit van watervogels.  

Algemene broedvogel monitoring (ABV) (INBOPRJ-591) 

Het ABV-project (Algemene Broedvogels Vlaanderen) is gebaseerd op een door de INBO-dienst BMK 

(Biometrie en Kwaliteitszorg) ontwikkeld meetnet van 1200 random gestratificeerde 

kilometerhokken verspreid over Vlaanderen. De coördinatie van het project en de rapportering naar 

regionale, nationale en internationale overheden gebeurt door het INBO terwijl Natuurpunt instaat 

voor de coördinatie van het vrijwilligersnetwerk en de verdeling van de steekproefhokken onder die 

vrijwilligers. Het project levert jaarlijks indices voor een 100-tal algemene en  schaarse broedvogels in 

Vlaanderen. 

Monitoring bijzondere broedvogels (BBV) (INBOPRJ-590) 

Het project Bijzondere Broedvogels Vlaanderen (BBV) heeft als doel de jaarlijkse aantalsontwikkeling 

te volgen van zeldzame en weinig algemene, koloniebewonende en ‘exotische’ broedvogels. Het gaat 

om een monitoringproject, waarbij elk jaar op dezelfde manier geteld wordt. Hierdoor zijn de 

resultaten vergelijkbaar. Een aantal van de soorten zijn zo zeldzaam, of komen zo geconcentreerd 

voor, dat ze jaarlijks in geheel Vlaanderen dienen geïnventariseerd te worden om een 

wetenschappelijk verantwoorde analyse van de resultaten mogelijk te maken. In 2015 wordt de 

Bijzondere Broedvogels applicatie geoptimaliseerd wat tot een intenser gebruik ervan door 

vrijwilligers moet leiden. 

Vlaamse floradatabank (INBOPRJ-589) 

De Florabank is een databank met ongeveer 3 miljoen verspreidingsgegevens van vaatplanten in 

Vlaanderen. Naast verspreidingsgegevens bevat de databank ook een 100-tal kenmerken per soort 

zoals synoniemen, indicatorwaarden, biotoopvoorkeur, reproductiekenmerken, morfologie, 

zeldzaamheid, areaal, Rode Lijst en wettelijke bescherming. Wie zich als waarnemer registreert kan 

zelf zijn waarnemingen in de databank invoeren (en na controle) weer online opvragen. 
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EU-rapportage: actualisatie van de EU-gebiedendatabank (Standaard Data Forms, SDF) – 

habitatrichtlijnsoorten (INBOPRJ-9541) 

Ten laatste één jaar na de rapportage over de staat van instandhouding van habitattypen en soorten 

van de Habitatrichtlijn, en telkens wanneer er wijzigingen van gebiedsafbakeningen gebeuren of 

nieuwe informatie en inzichten daartoe nopen, dient de gebiedendatabank 

(Standaardgegevensformulieren of Standard Data Forms, SDF) te worden geactualiseerd. Deze SDF 

geven een detailoverzicht rond de identificatie en ligging van het gebied (zogenaamde afgebakende 

Speciale Beschermingszones onder de HRL), de ecologische informatie rond habitattypen en de 

soorten die er voorkomen, beschrijving, beschermingsstatus, beheer, en ten slotte een 

overzichtskaart. 

EU-rapportage: actualisatie van de EU-gebiedendatabank (Standaard Data Formats, SDF) – 

vogelrichtlijnsoorten (INBOPRJ-9673) 

De EU-gebiedendatabank bevat voor elk habitat- en vogelrichtlijngebied de relevante beleidsmatige 

informatie. Telkens wanneer er een wijziging is aan de afbakening van een Speciale 

Beschermingszone (SBZ) van het Natura2000-netwerk of er beleidsmatig relevante nieuwe of betere 

informatie is, moet de gebiedendatabank geactualiseerd en overgemaakt worden aan de Europese 

Commissie. 

Meetnetten Natura 2000: ontwikkeling en implementatie meetnetten natuurlijk milieu (INBOPRJ-

9685) 

Er zijn nog heel wat kennislacunes omtrent de milieuvoorwaarden die gesteld worden voor een 

goede staat van instandhouding en de drukken en activiteiten die compatibel zijn met de staat van 

instandhouding. Toch moet het mogelijk zijn op basis van bestaande inzichten en gegevens een 

meetnet te ontwikkelen die de meest kritieke determinanten opvolgt en tijdig een signaal geeft als 

iets fout loopt. Het project heeft als doel om aan de hand van de leidraad ‘ontwerp beleidsgerichte 

meetnetten’ een meetnet natuurlijk milieu te ontwikkelen afgestemd op de informatiebehoefte van 

de Europese en Vlaamse beleidsmaker. 

Meetnetten Natura 2000: implementatie soortenmeetnetten (INBOPRJ-9684) 

Het INBO-ANB project 'monitoring Natura 2000' maakte een prioritering van de op te volgen Natura 

2000 soorten en resulteerde in een reeks blauwdrukken voor soortenmeetnetten. Het doel van het 

project is nu effectief de steekproefkaders en veldprotocols op punt te zetten en te optimaliseren. De 

komende vier jaar worden de meetnetten stap voor stap geïmplementeerd in overleg met de 

vrijwilligersorganisaties. 

Meetnetten Natura 2000: permanente kwaliteitszorg (INBOPRJ-9683) 

De meetnetlast voor Natura 2000 is heel hoog. Voor de coördinatie van al deze inspanningen heeft 

het INBO een structuur opgezet met meetnetverantwoordelijken die de inhoudelijke aspecten van de 

meetnetten opvolgen en de contacten met de uitvoerders onderhouden en/of zelf veldteams 

ondersteunen. Daarnaast is iemand aangesteld voor de kwaliteitszorg. Deze ondersteunende functie 

dient om een kwalitatieve en kostenefficiënte gegevensinzameling te garanderen via tussentijdse 
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verwerking van de gegevens, een centraal beheer van de documentatie van het meetnet en de 

protocols, door interne audits van de meetnetten. 

Natuurrapportering 

Opmaak natuurrapport (NARA) (INBOPRJ-412) 

Elke twee jaar brengt het INBO voor de Vlaamse overheid een rapport uit over de toestand van de 

natuur in Vlaanderen. De volgende natuurrapporteringscyclus (2014-2018) is opgevat als een 

ecosysteem assessment voor Vlaanderen. Een ecosysteem assessment is een analyse van hoe en in 

welke mate de natuur diensten levert voor de mens. In het eerste deel van de cyclus worden de 

toestand en trend van de ecosystemen en hun diensten besproken (NARA-T - 2014). In het tweede 

deel ontwikkelen we methoden en tools om ecosysteemdiensten in rekening te brengen bij 

beleidsbeslissingen (NARA-B - 2016).  Het laatste rapport bekijkt de evolutie van de natuur en 

ecosysteemdiensten onder verschillende scenario’s (NARA-S - 2018). Naast deze 2-jaarlijkse 

rapporten wordt er ook een jaarlijkse update (via rapport en website) voorzien van de 

natuurindicatoren die relevant zijn voor het beleid. 

Palingverordening 

Palingverordening (INBOPRJ-10192) 

In uitvoering van de Europese Palingverordening (EG/1100/2007) werd een Palingbeheerplan voor 

België opgemaakt. Conform de Verordening moeten de lidstaten periodiek rapporteren over de 

voortgang en uitvoering van de Verordening. Een eerste rapportage is medio 2012 ingediend bij 

Europa (gebaseerd op gegevens van het Meetnet Zoetwatervis van INBO). De volgende rapportage is 

voorzien in 2015 en 2018. De rapportering zelf wordt opgemaakt door ANB. Via het Meetnet 

Zoetwatervis verzamelt INBO de nodige data waaruit de cijfers berekend worden die noodzakelijk 

zijn voor de rapportage van de EU Palingverordening. 

Het PAS-DPB programma op het INBO 

Het PAS-DPB programma dat momenteel op het INBO in ontwikkeling is en dat in de loop van 2015 

operationeel wordt, geeft invulling aan de opdrachten die het INBO dient uit te voeren in het kader 

van de Programmatische Aanpak Stikstof en de opmaak en het actueel houden van een Databank 

Passende Beoordeling. De duur van dit programma loopt samen met de huidige legislatuur 

waarbinnen de opmaak van de voorlopige PAS (VPAS) en de opstart van de definitieve PAS (DPAS) in 

de periode 2014-2019 is voorzien. We maken hierbij een onderscheid tussen 1. rechtstreekse 

ondersteuning van het PAS-proces, waarbij de op INBO beschikbare expertise en kennis ingezet 

wordt en die eerder een veelheid van kortlopende vraag- en taakstellingen omvat, 2. PAS-

monitoring, 3. PAS-gerelateerd onderzoek, 4. DPB-IHD gerelateerd onderzoek en 5. DPB-monitoring. 

1. PAS-ondersteuning 

Het INBO geeft input in een aantal stuur- en werkgroepen die werden opgericht in het kader van de 

VPAS, met name 1. het PAS-regiebureau, 2. de stuurgroep PAS-admin, en de werkgroepen 3. 

ecologische en economische impact, 4. herstelbeheer, 5. modellenbouw, 6. meettechnieken en 

monitoring, 7. voortoets en praktische wegwijzers, en 8. ondersteuning bij het uitwerken van 
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gebiedsanalyses herstelbeleid in complexe gebieden. Verder blijft het INBO 9. ondersteuning bieden 

aan de Gewestelijke Overleggroep Instandhoudingsdoelstellingen (GOI) en 10. het actualiseren van 

de effectindicatormatrix.  

2. PAS-onderzoek 

Aanmaak en periodieke actualisering zoekzones 

Het zoekzonemodel bouwt verder op het kalibratiemodel waarbij uitbreidingsdoelen voor habitats 

en leefgebieden van soorten ruimtelijk zo optimaal mogelijk toegewezen worden in de verschillende 

Speciale Beschermingszones (SBZ’s), rekening houdend met de gunstige staat van instandhouding 

(harde randvoorwaarde) en sectoreisen (socio-economische optimalisering). De eigenlijke zoekzones 

zijn een factor groter dan de uitbreidingsdoelen (1,5, 2 of 3 maal, afhankelijk van de grootte van het 

uitbreidingsdoel). Het model dient operationeel te zijn tegen eind april 2015. Tegen de zomer van 

2015, wanneer de managementplannen 1.1 afgeklopt worden, dienen alle zoekzones berekend te 

zijn. 

Wetenschappelijke ondersteuning bij de opmaak van gebiedsvisies per SBZ i.v.m. 

herstelmaatregelen per habitatvlek 

Dit project is een ad hoc ondersteunend project waarbij het INBO wetenschappelijke expertise 

inbrengt in het gebiedgebonden (individuele SBZ’s) proces. Het initiatief bij de opmaak van deze 

gebiedsvisies ligt bij ANB, het wanneer en de intensiteit van de ondersteuning is derhalve moeilijk op 

voorhand in te schatten. 

Onderzoek van de effectiviteit van herstelmaatregelen voor natuurkwaliteit 

De algemene doelstellingen van dit project zijn: 1. de effectiviteit en de inzetbaarheid of toepassing 

van bestaande beheer- en herstelmaatregelen voor de verbetering van de kwaliteit van door stikstof 

negatief beïnvloede N2000-habitattypen, regionaal belangrijke biotopen en hun kenmerkende 

soorten, te beoordelen; 2. voorstellen te genereren om de effectiviteit van deze maatregelen te 

verhogen en ze aan te passen aan situaties die specifiek zijn voor het Vlaams gewest; 3. de 

wetenschappelijke validiteit van de toepassing van bestaande beheer- en herstelmaatregelen te 

verhogen; 4. nieuwe en aangepaste beheer- en herstelmaatregelen voor de verbetering van de 

kwaliteit van door stikstof negatief beïnvloede natuurtypen te ontwerpen; 5. de in het kader van PAS 

toegepaste herstelmaatregelen op te volgen en hun uitwerking te onderzoeken. De details van dit 

onderzoeksproject worden uitgewerkt in samenspraak met de afdeling Beheer van ANB. 

3. PAS-monitoring 

In het kader van PAS dienen minstens twee monitoringsactiviteiten op te starten, waarin een zekere 

betrokkenheid van het INBO mag verondersteld worden, met name 1. De opvolging van de 

effectiviteit van herstelmaatregelen die genomen worden in het kader van mitigatie van negatieve 

effecten van N-depositie op de staat van instandhouding van habitats en soorten, en 2. De opvolging 

van de N-immissie in en in de omgeving van Natura2000 gebieden. Momenteel wordt gezocht naar 

synergiën met reeds bestaande monitoringsactiviteiten en worden de exacte noden verder 

onderzocht. De bestaande monitoringsactiviteiten zijn met name 1. de door ANB opgestarte 

beheermonitoring van de gebieden die zij beheren (maatregeldekkende benadering), 2. de 
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monitoring die gebeurt in het kader van natuurinrichtingsprojecten (VLM) en de opvolging van het 

MAP (VLM), 3. de reeds bestaande, beperkte monitoring van N-depositie door de VMM 

(gebiedsdekkende benadering), en 4. de op stapel staande monitoring door het INBO in het kader 

van de zes-jaarlijkse Natura 2000 rapportering (steekproefbenadering) . Er wordt binnen de PAS-

werkgroepen gezocht naar een optimale afstemming van deze monitoringsactiviteiten over de 

desbetreffende agentschappen heen, en er wordt onderzocht in welke mate deze moeten worden 

uitgebreid of geherstructureerd. Wat uiteindelijk de INBO-opdracht wordt in deze geïntegreerde 

monitoring is op dit moment nog niet in te schatten.  

4. DPB-onderzoek 

Onderzoek naar mogelijkheden qua efficiëntie- en nauwkeurigheidswinst in habitatkartering en 

LSVI-bepaling via Remote Sensing 

Monitoring van Europees beschermde habitattypen is een wettelijk vastgelegde taak voor INBO maar 

is duur en arbeidsintensief. Remote sensing, d.i. het extraheren van informatie uit beelden van het 

aardoppervlak genomen vanuit satellieten of vliegtuigen, biedt mogelijkheden voor een efficiënte en 

nauwkeurigere data-inwinning dan monitoring die enkele gebaseerd is op veldwaarnemingen. Dit 

project beoogt de ontwikkeling van praktisch toepasbare methoden voor vegetatiemonitoring 

(habitatkartering en aspecten van habitatkwaliteit) op basis van remote sensing, om de haalbaarheid 

van de monitoringtaken van INBO te verhogen. Het project volgt drie sporen: 

1) Van op afstand bestuurde, onbemande vliegtuigen (UAS): voor detailkartering en –opvolging 

van SBZ. De focus ligt in eerste instantie bij ruimtelijk heterogene landschappen, met name 

heide- en kustduinlandschappen, met als doelstellingen een betrouwbaarder onderscheid 

van gedegradeerde (bv. vergraste) habitattypes (bv. natte/droge heide) en een 

betrouwbaardere inschatting en opvolging van LSVI-indicatoren zoals vergrassing, 

verbossing, stuifduinfixatie. INBO beschikt over een eigen UAS. 

2) Satellietbeelden: voor frequente opvolging van aspecten van habitatkwaliteit over grote 

gebieden. We focussen vooral op de mogelijkheden van de gratis beelden van Sentinel-2 

(Europese satelliet, verwachte lancering april 2015). 

3) Hyperspectrale beelden: Voortbouwend op reeds aanwezige kennis, blijven we de 

ontwikkelingen opvolgen in deze techniek met hoog potentieel voor toepassingen op 

habitatkarteringen en -karakteriseringen. 

Vooruitgang in spoor 2 en 3 wordt in de eerste plaats beoogd d.m.v. externe financiering (EV-INBO), 

in samenwerking met externe partners (VITO, universiteiten). 

HABNORM: abiotische en biotische karakteristieken van Natura2000 habitattypen en regionaal 

belangrijke biotopen in relatie tot milieudrukken met het oog op het bepalen van 

referentiewaarden en normen voor de duurzame instandhouding ervan  

Dit project beoogt de ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde referentiewaarden en 

normen voor de duurzame instandhouding van Natura2000 habitattypes en -subtypes en relevante 

Regionaal Belangrijke Biotopen in relatie tot diverse milieudrukken, die gekoppeld zijn aan de in de 

voortoets en passende beoordeling opgenomen effectgroepen. 
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Populatie-genetische monitoringmethoden ten behoeve van het schatten van effectieve 

populatiegroottes en de levensvatbaarheid van populaties 

Voor de evaluatie van de staat van instandhouding is er nood aan schattingen van de grootte van 

populaties en/of van de genetische (effectieve) populatiegroottes. Bij vele soorten is de schatting van 

het aantal aanwezige exemplaren met traditionele methodes zeer arbeidsintensief en vaak ook 

onvoldoende nauwkeurig (bv. wegens moeilijke waarneembaarheid van alle levensstadia). Daar 

kunnen populatie-genetische schattingen een valabel alternatief bieden. Bovendien zijn deze 

populatie-genetische schattingen een criterium op zich voor de evaluatie van de staat van 

instandhouding (SVI).  

We onderscheiden vijf concrete doelstellingen binnen dit project, met name 1. we evalueren de 

haalbaarheid van populatie-genetische schattingen voor monitoring van verschillende soorten en 

soortengroepen; 2. we produceren een overzicht van geijkte methoden; 3. we voorzien een 

werkprotocol voor de verschillende soorten of soortengroepen; 4. we laten het geheel aftoetsen 

door internationale experten en stellen zo nodig bij; 5. we implementeren de methodes in 

routinematige toepassingen. 

Toepassingsmogelijkheden van de analyse van omgevings-DNA (e-DNA) in functie van de verhoging 

van de efficiëntie en nauwkeurigheid van de klassieke monitoring van het voorkomen van soorten 

De analyse van environmental DNA (e-DNA, omgevings-DNA) laat toe om de aanwezigheid van een 

soort vast te stellen zonder individuen zelf waar te nemen. De methode is gebaseerd op het gebruik 

van DNA-barcodes, waarmee DNA-stalen tot op soortniveau kunnen geanalyseerd worden. Met deze 

revolutionaire methode kan men de aanwezigheid van tal van moeilijk waar te nemen soorten 

vaststellen. Zo kan bij voorbeeld de aanwezigheid van amfibieën, vissen, aquatische insecten, ... in 

vijvers en rivieren vastgesteld worden, maar ook in niet-aquatische milieus vindt deze techniek meer 

en meer toepassingen.  

De doelstellingen van het project zijn de volgende: 1. we ontwikkelen en implementeren de 

methodologie voor de detectie van specifieke doelsoorten en soortengroepen (invasieve soorten 

zoals stierkikker; IHD-soorten zoals kamsalamander, knoflookpad, grote modderkruiper, ...); 2. we 

testen de huidige methodologie voor de monitoring van volledige visgemeenschappen en sturen 

deze bij indien nodig; 3. in samenwerking met Europese partners proberen we een 

gemeenschappelijke standaardmethode te ontwikkelen voor een routinematige analyse van 

visgemeenschappen aan de hand van e-DNA uit waterstalen, teneinde deze methode op termijn te 

kunnen implementeren voor de Europese Kaderrichtlijn Water; en 4. we verkennen de 

toepassingsmogelijkheden van deze methode in terrestrisch milieu. 

 
Verfijning leefgebiedenbenadering in het kader van voortoets en passende beoordeling 

Eind 2014 werden de eerste kaarten aangeleverd van de leefgebieden van 107, mede door ANB, 

geselecteerde soorten van de Habitat- en Vogelrichtlijn. Deze leefgebiedenkaarten_versie1 waren 

gebaseerd op een eerste ruwe aanpak van het geschikte leefgebied van soorten (uitsluitend 

gebaseerd op codes uit de Biologische Waarderingskaart). Tijdens de huidige fase van het project 

wordt getracht om de eerder aangeduide afbakeningen aan te vullen, bij te sturen en/of te verfijnen 

op basis van nog specifiekere en/of aanvullende habitatvereisten en met behulp van soort-specifieke 

en meer gedetailleerde modellen en, voor een selectie van soorten, het gebruik van begeleidende 
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soorten. Het doel is derhalve aanvulling, bijsturing en verfijning van de lokalisatie van leefgebieden 

van soorten van de Habitat- en de Vogelrichtlijn in het kader van de passende beoordeling/voortoets 

en als een van de basislagen voor het zoekzonemodel. 

Als eindproduct worden zo gedetailleerd mogelijke leefgebiedenkaarten afgeleverd, gebaseerd op de 

meest volledige kennis die op dit moment voorhanden is. 

Bepaling van grenswaarden voor effectgroepen van een selectie van relevante soorten 

Vertrekkend van de in de voortoets en passende beoordeling voor soorten relevante effectgroepen 

wordt in de eerste plaats via een uitgebreide literatuurstudie een overzicht gemaakt van de 

grenswaarden voor een aantal verstoringselementen. Er wordt een antwoord gezocht op de vraag 

welke effectgroepen belangrijk zijn voor soorten en of er hiervoor reeds indicaties van minimale of 

maximale grenswaarden bekend zijn. Er wordt in overleg met ANB geprioriteerd in de effectgroepen 

die in het kader van de passende beoordeling het meest ter discussie staan. 

Monitoringtechnieken voor moeilijk op te volgen, waarneembare of te registreren soorten 

Er zijn verscheidene taxonomische groepen waarvoor de monitoring op het terrein bijzonder moeilijk 

is, hetzij door moeilijke herkenning op het terrein (een aantal amfibieënsoorten, bepaalde 

levensstadia van insecten, …), ingewikkelde levenscyclus met seizoenale habitatverschillen (alle 

vleermuissoorten) of andere redenen. Voor dergelijke, door vrijwilligers niet opvolgbare soorten, 

wordt gezocht naar de toepassingsmogelijkheden van alternatieve monitoringmethoden, om de 

toestand van dergelijke soorten zo goed mogelijk te kunnen vaststellen en rapporteren. 

5. DPB-monitoring  

Actualiseren habitatkaart  

Voor elke passende beoordeling (en ook voor de voortoets) is een actuele, betrouwbare en hoog 

kwalitatieve habitatkaart een absolute vereiste en dit zowel voor de directe (ruimtebeslag, 

versnippering) als indirecte effectgroepen. Het wordt daarbij niet nodig geacht om generiek en dus 

gebiedsdekkend binnen alle SBZ’s zes-jaarlijks te karteren, mits een initiële kwaliteitsverbetering van 

de habitatkaart en tussentijdse gerichte aanvullingen. Vanuit deze redenering volstaat de huidige 

karteercyclus van de WVT-N2000-kartering die wordt uitgevoerd dor het INBO ten behoeve van de 

Natura 2000-rapportering (cyclus van 12 jaar voor niet-boshabitats en 18 jaar voor boshabitats). 

Kartering in vogelrichtlijngebieden in relatie tot de Passende Beoordeling (PB) is alleen nodig voor de 

leefgebiedenbenadering in het kader van PB (bijlage 1 vogelrichtlijnsoorten en bijlage IV 

habitatrichtlijnsoorten in SBZ-V). Die kartering wordt hoe dan ook uitgevoerd in het kader van de 

wettelijk vastgelegde taak N2000-kartering. Ook habitatlocaties erbuiten worden erdoor gedekt, 

maar daar is geen PB nodig. 

Dit project omvat derhalve enkel de binnen de VPAS-periode (2015-2019) te realiseren 

karteringsinspanning ten behoeve van het versneld karteren van alle SBZ-H waarvan minstens een 

deel van de karteringen dateren van voor 2004. Vanaf 2004 zijn de habitat(sub)typen en hun aandeel 

met een hogere detail- en betrouwbaarheidsgraad gekarteerd dan daarvoor. De tussentijdse gerichte 

aanvullingen in de VPAS-periode bestaan uit: 
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 Hogere karteerfrequentie van hoog-dynamische systemen en extra ad hoc karteringen waar er 

indicaties zijn van snelle veranderingen;  

 Verwerken met steekproefsgewijze kwaliteitscontrole van karteringen uit andere bronnen, met 

vooral karteringen in het kader van de opmaak van beheerplannen en beheermonitoring. 

 Ad hoc kunnen bij twijfel of in functie van een specifieke ingreep die een PB vereist in nog niet 

gekarteerde gebieden gericht karteringen plaatsvinden. 

Gebiedsdekkende LSVI-bepaling van habitats 

De bepaling van de lokale staat van instandhouding (LSVI) van habitats is gebaseerd op zowel 

biotische criteria als milieucriteria. In het beschrijvende luik van de LSVI per habitat (T’Jollyn et al., 

2009) komen habitatkarakteristieken qua landschap en milieu (o.a. bodem, hydrologie, 

voedselrijkdom) aan bod evenals vegetatie- en structuurkenmerken. Daarnaast worden 

beoordelingscriteria betreffende de staat van instandhouding gegeven, die normerend zijn voor 

diezelfde habitat-, vegetatie- en milieukenmerken.  

Momenteel wordt de discussie gevoerd of LSVI op termijn beperkt zou kunnen worden tot het 

bepalen van de milieukarakteristieken alleen. Er worden inderdaad ook milieukarakteristieken 

gegeven, maar er zijn op dit ogenblik nog te veel vragen en onvoldoende zekerheden om een 

stelselmatige gebiedsdekkende LSVI op te zetten rond milieukarakteristieken alleen. Er is nog geen 

duidelijkheid of de effectvoorspelling van een ingreep en de beoordeling van een ‘betekenisvolle 

aantasting’ op termijn volledig kan verlopen op basis van milieugegevens, en in de VPAS-periode zal 

dit zeker nog niet haalbaar zijn.  

In afwachting van verdere inzichten in de mogelijkheid om LSVI enkel en alleen op conditionele 

(milieu-) kenmerken te bepalen, worden in dit project  in de VPAS-periode nog op de klassieke 

manier LSVI’s bepaald, met vegetatieopnamen, en registratie van milieu-, vegetatie- en 

structuurkenmerken. Er wordt uitgegaan van een gebiedsdekkende LSVI-bepaling, met een cyclus 

van 12 jaar voor open habitats en 18 jaar voor boshabitats. 

Vaststelling van de reële leefgebieden van soorten in het kader van nieuwe passende 

beoordelingen 

Bij de leefgebiedenbenadering wordt het leefgebied van een soort op basis van objectieve, 

wetenschappelijke kennis en inzichten ruimtelijk expliciet ingeschat en systematisch verfijnd. Om die 

toestand van soorten op het terrein echter ook reëel vast te stellen, iets wat wenselijk zou kunnen 

zijn voor het zo accuraat mogelijk ter beschikking stellen van actuele soortendata in de databank 

passende beoordeling, moet voorzien worden in een team dat die terreintoestand ad hoc en op 

vraag kan vaststellen. Dit is evenwel een extreem moeilijke opgave, gelet op het korte tijdsbestek 

waarbinnen de gegevens beschikbaar moeten zijn, en de diversiteit aan soorten die opgevolgd 

moeten worden. De invulling van dit project zou een groot aantal medewerkers vereisen, met  een in 

de tijd variabele inzet, ze is dan ook nog erg onzeker en voor discussie vatbaar. Er wordt 

daarenboven getracht om met andere benaderingen (zie de andere PAS-DPB programmaprojecten) 

tot een alternatief te komen.  
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Monitoring milieuvariabelen relevant voor de onderscheiden effectgroepen 

De effectgroepen die door een initiatiefnemer moeten worden beoordeeld zijn grotendeels 

gerelateerd aan de verandering in milieudruk die veroorzaakt wordt door een nieuw initiatief. Dit 

betreft onder meer veranderingen in eutrofiëringsgraad (gerelateerd aan N-belasting), verzuring 

(gerelateerd aan N- en S-belasting), verzoeting en/of verzilting, verdroging of vernatting via 

grondwaterstandveranderingen, veranderingen in de oppervlaktewaterhuishouding en allerhande 

verontreinigingen. Om de toestand en trends in deze milieuvariabelen op te volgen, wordt een 

milieumonitoring opgezet die een gebiedsdekkende (lees SBZ-dekkende) uitspraak van de toestand 

en trend mogelijk maakt. We maken onderscheid tussen een milieumonitoring van het grondwater 

(kwantiteit en kwaliteit), het oppervlaktewater en de bodem. Voor grond- en oppervlaktewater moet 

gewerkt worden met tijdreeksen, waardoor een permanente monitoring nodig is, voor de 

bodemmonitoring wordt gekozen voor een ad hoc benadering in functie van nieuw voorziene, 

potentieel impact hebbende initiatieven. Dit is een monitoring die supplementair is op de op het 

INBO reeds in voege zijnde abiotiekmonitoring; de laatste is bedoeld voor de Natura2000 

rapportering en heeft een steekproefbenadering, de hier behandelde monitoring is gericht op 

gebiedsdekkende uitspraken. Gebiedsdekkend wil niet altijd zeggen dat overal gemeten wordt, maar 

dat ook via modellering (bv. grondwatermodellering) met een netwerk van meetpunten lokale 

uitspraken mogelijk zijn. 

6. PAS-DPB ondersteuning 

Het totaal van het PAS-DPB programma heeft onontbeerlijke nood aan wetenschaps- en IDC-

ondersteuning inzake databankontwikkeling en –beheer, GIS-ondersteuning, kwaliteitsopvolging, 

ontwikkeling en/of implementatie van populatiemodelleringstechnieken en fysisch-chemische 

laboratoriumanalyses. 

 

Soortenbesluit 

Bepaling en monitoring van de toestand en trends van invasieve vissoorten (INBOPRJ-7848) 

Verschillende uitheemse vissoorten zijn in opmars in onze wateren. Hier monitoren we deze 

veranderingen en bestuderen we de eventuele impact op inheemse biodiversiteit, en gaan we na, 

waar mogelijk, welke mitigerende maatregelen efficiënt zijn. 

Monitoring van exoten i.k.v. EU-verordening invasieve exoten (excl. exotische vissoorten) 

(INBOPRJ-10217) 

Dit omvat enerzijds de coördinatie binnen de Vlaamse overheid voor wat betreft het 

wetenschappelijk onderzoek rond IAS-soorten en hun beheer. Daarnaast gaat het om de 

voorbereiding, coördinatie, implementatie en opvolging van de monitoring van potentieel invasieve 

soorten  in Vlaanderen (minimaal de Europese lijst, nationale en/of Vlaamse lijst) alsook van de 

monitoring van het beheer van deze soorten en de resultaten van dit beheer. In dit kader zal ook, net 

zoals voor de IHD-monitoring, geanalyseerd moeten worden of er soorten zijn waarvan de 

monitoring en rapportering noodzakelijk is in het kader van de verordening en die actueel noch door 

vrijwilligers, noch door andere professionele instanties opgevolgd worden. 
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Opmaak Rode Lijsten (INBOPRJ-765) 

De opmaak van een Rode Lijst (RL) start met een prioritering van een taxonomische groep, waarvoor 

alle beschikbare (bestaande) gegevens worden ingezameld. In een eerste fase wordt gecontroleerd 

of de integrale dataset voldoet aan de gewenste kwaliteits- en kwantiteitseisen. Is dit het geval, dan 

wordt voor elke soort van de geselecteerde taxonomische groep de RL-categorie bepaald. Finaal 

wordt een document (INBO-rapport, eventueel een wetenschappelijke publicatie) opgemaakt met 

informatie over de toegepaste methodiek en het eindresultaat (soortenlijst met relevante informatie, 

incl. RL-categorie), wat als Rode Lijst wordt beschouwd. 

Beheren Vlaamse vlinderdatabank (INBOPRJ-588) 

De Vlinderdatabank is een online databank waar vrijwilligers hun gegevens kunnen opladen. De 

gegevens worden gebruikt voor het maken van een nieuwe verspreidingsatlas van de dagvlinders in 

Vlaanderen. Dit project is een samenwerking tussen het INBO en de Vlinderwerkgroep van 

Natuurpunt. 

Strategisch onderzoek 

Het strategisch onderzoek geeft een wetenschappelijke invulling aan de Europese 

Biodiversiteitsstrategie 2020. Het INBO zorgt er op deze wijze voor dat de nodige basiskennis 

aanwezig is om het Vlaamse beleid in het komende decennium in staat te stellen Europese 

regelgeving en acties om te zetten. Door de besparingen werd het grootste deel van de strategische 

onderzoeksprojecten stopgezet, maar onderstaande twee projecten werden behouden om 

efficiëntie- en effectiviteitswinsten te bereiken in het uitvoeren van de wettelijk vastgelegde taken. 

 

Remote sensing: methodologisch onderzoek naar de inzetbaarheid voor vegetatiemonitoring door 

het INBO (INBOPRJ-9690) 

Monitoring van Europees beschermde habitattypen is een wettelijk vastgelegde taak voor het INBO, 

maar is duur en arbeidsintensief. Remote sensing, d.i. het extraheren van informatie uit beelden van 

het aardoppervlak genomen vanuit satellieten of vliegtuigen, biedt mogelijkheden voor een 

kostenefficiëntere en objectievere monitoring. Dit project beoogt de ontwikkeling van praktisch 

toepasbare methoden voor vegetatiemonitoring op basis van remote sensing, om de haalbaarheid 

van de monitoringtaken van INBO te verhogen. De methodologische focus ligt op twee voor 

vegetatieonderzoek beloftevolle technologische innovaties binnen remote sensing, met name 

miniatuur onbemande vliegtuigen en hyperspectrale remote sensing. 

DNA metabarcoding van omgevingsstalen (INBOPRJ-9755) 

Biologische monitoring van aquatische biota gebeurt doorgaans aan de hand van morfologische 

analyses van indicatorsoorten. Dit vereist een diepgaande taxonomische kennis, deze analyses 

vergen veel tijd en zijn daardoor relatief duur. Metabarcoding van omgevingsstalen (eDNA) uit water, 

gecombineerd met next generation sequencing (NGS) biedt de mogelijkheid om vele van deze 

problemen te omzeilen, omdat werken met deze technologieën veel sneller verloopt, en zowel 

goedkoper als accurater kan zijn. De grote gevoeligheid van de methode laat toe soorten te 

https://data.inbo.be/jira/browse/INBOPRJ-9690
https://data.inbo.be/jira/browse/INBOPRJ-9755
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detecteren die momenteel niet of moeilijk kunnen waargenomen worden. Metabarcoding van eDNA 

stalen is haalbaar, maar validatie, kwaliteitscontrole en implementatie van de methodologie voor 

verschillende taxonomische groepen is nodig vooraleer routinematige inzet mogelijk is. Dit project 

focust op deze aspecten. 

Vraaggestuurd onderzoek (enveloppes) 

Vraaggestuurd onderzoek voert het INBO uit op vraag van andere agentschappen binnen de Vlaamse 

overheid. Het INBO voorziet hiertoe budgettaire middelen per betrokken agentschap of 

beleidsdomein, zogenaamde enveloppes, waarbinnen door de klant prioriteiten kunnen vastgelegd 

worden. Uiteraard dient dit te gebeuren binnen de voorhanden zijnde expertise. Het INBO streeft bij 

het vraaggestuurde onderzoek naar een zo klantgericht mogelijke benadering. 

Enveloppe ANB 

Opvolgen van populatietrends en bio-indicatoren van ree in verschillende gebieden teneinde de 

gevolgen van lokale situaties en beheerregimes te kunnen opvolgen (INBOPRJ-562) 

In verschillende gebieden in Vlaanderen (Meerdaalwoud, Zoniënwoud, Merodebossen en omgeving, 

Hallerbos, Drongengoed, Domeinbossen Ravels en de Hoge Vijvers Arendonk) levert het INBO sinds 

2006 de ondersteuning, en staat het in voor de coördinatie en dataopslag, kwaliteitscontrole en 

data-analyse van kilometertellingen als instrument voor het opvolgen van veranderingen in de lokale 

reewildpopulaties. 

Haalbaarheidsstudie (her)introductie grote modderkruiper (INBOPRJ-10197) 

De grote modderkruiper is een zoetwatervis die opgenomen werd in bijlage 2 van de Habitatrichtlijn. 

Historisch kwam de soort over heel Vlaanderen voor. Momenteel is zijn verspreiding beperkt tot één 

populatie in het natuurgebied 'Het Goorken' in Arendonk. In een haalbaarheidsstudie zal nagegaan te 

worden of via herintroductie het areaal van de soort zou kunnen uitgebreid worden om tegemoet te 

komen aan de doelstellingen van de Habitatrichtlijn. 

Aanvullend onderzoek, instrumentontwikkeling en beleidsondersteuning m.b.t. de passende 

beoordeling van de effectgroep ‘hydrologie’ (INBOPRJ-9458) 

In dit project gebeurt onderzoek naar de combineerbaarheid van waterberging en 

instandhoudingsdoelstellingen. Er wordt ingezet op het opmaken van referentiewaarden voor de 

gevoeligheid van habitats voor overstromingen, op verder onderzoek naar de effecten van 

sedimentafzet en de relatie met eutrofiëring bij overstroming op semi-terrestrische habitattypen, het 

opmaken van een onderbouwde beoordelingsmethodiek en het uitwerken van richtlijnen en een 

checklist van te onderzoeken parameters bij overstromingen/waterberging. 

Uitwerken beoordelingskader voor de regionaal belangrijke biotopen (RBB) en andere relevante 

natuurstreefbeelden naar analogie van de LSVI (INBOPRJ-10193) 

Het ‘voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de criteria inzake 

natuurbeheer’ legt de bepalingen vast voor het toekomstige geïntegreerd natuurbeheer. De 

natuurstreefbeelden zijn een essentieel element in de toepassing ervan. Daartoe en in functie van de 
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implementatie van het toekomstige subsidiebesluit is het nodig te beschikken over een 

beoordelingskader voor de natuurstreefbeelden. Voor de regionaal belangrijke biotopen kunnen de 

tabellen met lokale staat van instandhouding van de Natura 20000 habitattypen hiervoor als leidraad 

gebruikt worden. 

Kennisopbouw rond efficiëntie beheertechnieken voor lichtminnende soorten binnen bos 

(INBOPRJ-10203) 

In functie van de realisatie van specifieke instandhoudingsdoelen voor habitats en soorten, worden 

belangrijke beheerinspanningen geleverd, gericht op licht- en warmteminnende soorten van 

permanente en tijdelijke open plekken. Het aanleggen van lichtrijke corridors, 

mantelzoomgradiënten, herstel van middel- en hakhout, vragen belangrijke investeringen van 

mensen en middelen. Het is dan ook belangrijk te weten of deze inspanningen ook effectief zijn. Via 

een aantal gericht gekozen veldexperimenten worden deze inspanningen onderzocht op hun 

effectiviteit in functie van de licht- en warmteminnende doelsoorten. 

Lange-termijn monitoring van de processen in kerngebieden die representatief zijn voor 

onbeheerde climaxvegetaties of door begrazing gestuurde mozaiëklandschappen – fase 1 

(INBOPRJ-10204) 

In de grote speciale beschermingszones spelen natuurlijke dynamische processen een grote rol bij 

het bereiken van de doelen voor natuurtypen in het algemeen en voor de N2000-

instandhoudingsdoelen in het bijzonder. In deze grote gebieden zijn de natuurlijke processen waarop 

het procesgericht beheer inspeelt, dikwijls sturend. In kleinere gebieden zal eerder een combinatie 

van proces- en patroonbeheer gevolgd worden om de instandhoudingsdoelen te bereiken. 

Staalname dassen (INBOPRJ-9779) 

Dassen kunnen drager zijn van rundertuberculose (Mycobacterium bovis), een bacteriële ziekte die 

verschillende zoogdieren waaronder de mens kan infecteren maar die vooral economische verliezen 

in de rundveesector kan veroorzaken. In het kader van een screening naar het voorkomen van 

rundertuberculose bij dassen neemt het INBO stalen van lymfeknopen van dassen die via het 

marternetwerk (project 7731) ingezameld worden. Deze stalen worden vervolgens verder 

onderzocht in een laboratorium op de aanwezigheid van de bacterie. 

Best practices voor invasieve exoten (INBOPRJ-9454) 

Exoten zijn organismen die van nature niet in Vlaanderen voorkomen. Verschillende van deze 

uitheemse soorten kunnen invasief worden en een negatieve invloed hebben op de biodiversiteit, de 

economie of de volksgezondheid. Wereldwijd worden biologische invasies door exoten als één van 

de belangrijkste bedreigingen voor de biodiversiteit beschouwd. De federale overheid plant een 

wetgeving om in- en uitvoer te verbieden voor een selectie van invasieve exoten. Voor deze exoten 

werden pest-risico analyses opgemaakt. ANB overweegt om voor (een deel van de) soorten die het 

voorwerp zijn van de geplande federale wetgeving en waarvoor het haalbaar is succesvol te 

bestrijden, om parallel een Vlaamse handels- en bezitsverbod in te stellen en bestrijding van deze 

soorten in het wild te reguleren in een beheerregeling. ANB legt hierbij de nadruk op early warning 

soorten waarvoor verwacht wordt dat uitroeiing een haalbare zaak is: exotische invasieve eekhoorns 

(Pallas, grijze, zwarte, Thaise) en muntjak.  
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Onderzoek naar ruimtelijke en temporele bewegingspatronen van everzwijn in kader van 

(schade)beheer (INBOPRJ-7720) 

Dit project heeft als doel kennis te verwerven over de bewegingspatronen van everzwijnen in het 

sterk gefragmenteerd Vlaams landschap i.f.v. het optimaliseren van beheerstrategieën en 

schaderegeling voor everzwijn. 

Op punt zetten monitoringstools en indicatoren everzwijnen (INBOPRJ-10235) 

In het kader van een faunabeheer waarbij de monitoring van de impact (schade, conditie, 

natuurontwikkeling), eerder dan de populatieaantallen van een soort centraal staat werd op basis 

van het rapport “Criteria en indicatoren voor het opvolgen en evalueren van het everzwijnenbeheer: 

Achtergrondkader en casestudy Limburg “ (Casaer, J., Keune, H., Scheppers, T. & Turkelboom, F. 

2013) door het ANB beslist het everzwijnenbeheer te sturen op basis van een subset van criteria en 

indicatoren. Het ANB zal in de loop van 2015 deze subset aan het INBO bekend maken en vraagt een 

voorstel te formuleren voor het operationaliseren van deze criteria en indicatoren. 

Haas: analyse statistische power en uitspraakkracht van lijntellingen (INBOPRJ-558) 

Vanaf de opstartfase waarbij in een aantal wildbeheereenheden (WBE) gestart werd met 

hazentellingen aan de hand van schijnwerpers 's nachts werd door het INBO zelf ook een gebied 

nauwgezet opgevolgd. Enkele WBE's zetten ook de tellingen verder over langere periode (2001-

2012). Alvorens richtlijnen uit te vaardigen over de algemene implementatie van deze methode wil 

het INBO de bestaande data analyseren om op basis van deze analyses een uitspraak te kunnen doen 

over de precisie van deze methode en de mogelijkheden (of juist niet) om deze methode te 

gebruiken bij lage densiteiten. Deze testen zouden gebeuren aan de hand van simulaties 

vertrekkende van de verzamelde data.  

Rol en mogelijkheden predatiebestrijding/vermindering in functie van het behalen van IHD-

doelstellingen voor grondbroeders (INBOPRJ-10195) 

Momenteel worden in verschillende ANB-domeinen actieve maatregelen in het kader van het 

behalen van IHD-soorten doelstellingen, zoals uitrastering en afschot van predatoren, uitgevoerd of 

overwogen. Deze maatregelen worden genomen of overwogen om de potentiële impact van 

predatie op grondbroeders te reduceren. Omwille van de hoge kostprijs of personeelsinzet die 

sommige van deze maatregelen vragen, worden deze maatregelen en hun effectiviteit en efficiëntie 

geregeld in vraag gesteld. 

Opvolging van veranderingen in de druk op de bosverjonging en bodemvegetatie door reewild in 

Gewestbos Ravels en Hoge Vijvers (INBOPRJ-10196) 

De oppervlaktedoelen voor habitattype 9190 zullen in de Antwerpse Kempen voor een groot deel 

verwezenlijkt moeten worden door de omvorming van naaldhout naar loofhout op basis van eik, 

door natuurlijke verjonging. De hoge reewilddruk vormt hiervoor een hindernis omdat 

loofhoutverjonging selectief begraasd wordt. Meer kennis naar de meest geschikte technieken om de 

reewilddruk op de verjonging van deze doelsoorten te verminderen (afschot, omheinen) is dus nodig. 
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Toepassing van marterbunkers als schademitigerend instrument en de acceptatie ervan door 

steenmarters (INBOPRJ-10200) 

Bij de overlast door steenmarter kan het gebruik van zolders (ruimtes in woonhuizen) als rustplaats 

of nestplaats zeer grote impact hebben op de schadelijder. Door het ontoegankelijk maken van de 

zolder wordt het probleem van één specifieke schadelijder verholpen, maar bestaat het risico op het 

verleggen van het probleem naar een andere buurtbewoner. Het aanbieden van alternatieve 

schuilplaatsen die aantrekkelijker zijn als nestplaats dan de bestaande nestplaatsen in woningen zou 

aan dit probleem kunnen verhelpen. Belangrijk voor de toepassing van deze maatregel in de 

toekomst is na te gaan (1) hoe deze piste in de praktijk kan worden toegepast bij concrete gevallen 

van overlast door steenmarters en (2) in welke mate deze steenmarters vervolgens gebruik maken 

van de hun aangeboden alternatieve schuilplaatsen. 

Negatieve impact en populatiedynamiek brandganzen in Vlaanderen (INBOPRJ-10201) 

In verschillende Europese projecten is de laatste jaren sterk ingezet op het ontwikkelen van een 

beheeraanpak voor verschillende overzomerende ganzensoorten. Brandgans kwam hierbij slechts in 

zeer beperkte mate aan bod omdat het een wettelijk beschermde diersoort is - in tegenstelling tot 

exoten zoals nijlgans en jachtwildsoorten als Canadese en grauwe gans. Om voor brandgans tot een 

beheer te komen dat in overeenstemming is met de noden inherent aan zijn beschermde statuut, 

ontbreekt momenteel de nodige actuele en lokale kennis rond populatiedynamiek en impact van de 

soort in Vlaanderen. Dit project moet aan deze noden tegemoet komen. 

Ondersteuning en optimalisatie van de bestrijding van stierkikker (INBOPRJ-10202) 

Stierkikker is een invasieve exoot die reeds meerdere jaren bestreden wordt in de provincie 

Antwerpen. Aangezien traditionele monitoring zeer arbeidsintensief is, wordt geprobeerd om een 

alternatieve monitoring op punt te stellen en te implementeren. Deze methode is gebaseerd op 

eDNA, omgevings-DNA dat stierkikkers, zowel larven als volwassen exemplaren, in de omgeving waar 

ze leven uitscheiden. Via genetische technieken wordt dan getest of we stierkikkers kunnen 

waarnemen. In eerste instantie wordt de methodiek op punt gesteld, geverifieerd en gevalideerd. In 

een latere fase wordt routinematige testing uitgevoerd. 

Conservatiegenetica van rugstreeppad in Vlaanderen in het kader van een soortbeschermingsplan 

(INBOPRJ-8695) 

INBO zal de genetische analyses voor de huidige populaties van de rugstreeppad uitvoeren, met als 

voornaamste doel een referentiesituatie op te stellen van de genetische diversiteit. De nadruk ligt op 

de populaties van de Westkust, en zo goed als mogelijk alle kleine tot middelgrote populaties uit de 

rest van het Vlaamse verspreidingsgebied. Daarnaast worden ook enkele grote populaties in goede 

staat van instandhouding (of de best mogelijke staat van instandhouding) geselecteerd. Ook de 

genetische verbondenheid tussen populaties en de effectieve populatiegrootte worden ingeschat. 

Tenslotte wordt deze informatie gecombineerd met ecologische en demografische gegevens en 

gegevens uit de literatuur om aanbevelingen te doen omtrent de voorwaarden voor kweek-, 

translocatie- en introductieprogramma’s voor deze soort. 
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Bosvitaliteitsinventaris (Level 1) (INBOPRJ-475) 

Het INBO inventariseert jaarlijks de gezondheidstoestand van de Vlaamse bossen. Het instituut doet 

dit aan de hand van een vast aantal proefvlakken van het bosvitaliteitsmeetnet. Deze monitoring 

kadert in een internationaal programma rond bosvitaliteitsmonitoring (ICP Forests / Level 1). Het 

meetnet werd in Vlaanderen in 1987 opgericht. Met behulp van de jaarlijkse kroonbeoordelingen 

wordt de evolutie van de bosvitaliteit in Vlaanderen opgevolgd. Het percentage beschadigde (bos-

)bomen is één van de natuurindicatoren rond boskwaliteit. 

Aanpassen van het hydro-ecologisch voorspellingsmodel NICHE voor gebruik door derden 

(INBOPRJ-10220) 

Het hydro-ecologisch model NICHE Vlaanderen wordt door INBO gebruikt om de vegetatiekundige 

impact van hydrologische inrichtingsscenario’s door te rekenen. Dit project heeft als doel om (1) de 

technische, juridische en commerciële haalbaarheid te onderzoeken van een verbrede, externe 

toegang tot NICHE, (2) het detailleren van de technologisch/juridisch/commercieel beste oplossing, 

en (3) het implementeren van deze oplossing. 

Bepalen en verfijnen van kritische depositiewaarden voor stikstofgevoelige habitattypen en 

leefgebieden (INBOPRJ-10199) 

Op dit moment werkt de praktische wegwijzer ‘eutrofiëring lucht’ met de Nederlandse set van 

kritische depositiewaarden (van Dobben et al. 2012). De vraag is om na te gaan in hoeverre deze set 

toepasbaar is in Vlaanderen. Ook de praktische wegwijzer ‘verzuring lucht’ zal waarschijnlijk gebruik 

maken van kritische depositiewaarden voor verzuring. Deze waarden zijn evenmin op dit moment 

beschikbaar voor de Vlaamse habitat(sub)typen 

Leefgebiedenbenadering i.k.v. voortoets (INBOPRJ-10198) 

De afbakeningen van de leefgebieden aangeleverd in het ANB-vraaggestuurd onderzoek 

‘Soortenbenadering i.k.v. voortoets’ waren gebaseerd op een vrij ruwe aanpak van het geschikte 

leefgebied van soorten. In dit onderzoeksproject zal getracht worden om de eerder aangeduide 

afbakeningen aan te vullen, bij te sturen en/of te verfijnen met behulp van een verdere uitwerking 

van de habitatbenadering, soortspecifieke en meer gedetailleerde modellen en het gebruik van 

begeleidende soorten. 

Populatiedynamisch en genetisch onderzoek Liparis loeselii (INBOPRJ-585) 

Dit project zal een antwoord trachten te bieden op volgende vragen: 1. Welke locaties in Vlaanderen 

zijn potentieel geschikt om populaties van groenknolorchis te herbergen? 2. Wat is de limiterende 

factor waarom ogenschijnlijk potentieel geschikte locaties niet gekoloniseerd worden door de soort 

(habitatgeschiktheid versus afwezigheid van naburige populaties rond geschikt habitat als 

limiterende factor)? 3. Welke methode (uitzaaien, in vitro opkweek of uitplanten / keuze van 

herkomstmateriaal) heeft de meeste kans op slagen bij een eventuele herintroductie? 

Implementatie leidraad beheerevaluatie (INBOPRJ-10194) 

ANB wil de komende jaren de leidraad beheerevaluatie effectief implementeren binnen de 

organisatie. Het INBO zal ANB hierin bijstaan door een vormingspakket te ontwikkelen dat de 
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principes van beheerevaluatie en een methodiek voor de effectieve opmaak van een 

monitoringsplan bijbrengt. De doelgroepen van de opleiding zijn op de eerste plaats de planmakers, 

maar ook personen die de beheeropvolging zullen uitvoeren of de verantwoordelijken die de 

gegevens zullen gebruiken en interpreteren. 

Enveloppe Departement LNE 

Inventarisatie van kennislacunes en uitwerken van voorstel voor een wetenschappelijke 

onderzoeksagenda voor het ontsnipperingsbeleid in Vlaanderen (INBOPRJ-10208) 

De laatste jaren vond internationaal redelijk wat populatiedynamisch en -genetisch onderzoek plaats 

naar de effecten van versnippering op de leefbaarheid van populaties. Eveneens zijn verschillende 

monitoringsprojecten uitgevoerd om de werking van ecoducten en andere 

ontsnipperingsmaatregelen te evalueren. Ook werden stappen gezet in de ontwikkeling van 

beslissingsondersteunende instrumenten voor het maken van prioriteringskeuzes in het kader van 

het ontsnipperingsbeleid. Maar er is ook nood aan de integratie van populatiedynamische, 

landschapsecologische, ethologische, genetische, economische en maatschappelijke kennis in deze 

beslissingsinstrumenten.  

Ecoduct Kempengrens implementatie T0 – fase voor wat betreft genetisch luik (INBOPRJ-10209) 

Doel van het omkaderend onderzoeksproject is het detecteren van mogelijke effecten van het 

ecoduct Kempengrens op de genetische structuur van populaties van soorten met drie verschillende 

ecoprofielen. Hiervoor werden soorten gekozen met respectievelijk een vrij grote, een gemiddelde 

en beperkte dispersieafstand. 

Ontwikkelen van een standaardmethodologie voor het bepalen van bodembiodiversiteit in 

Vlaanderen (INBOPRJ-10205) 

Onderzoeksproject in fasen waarbij: (1) de actuele kennis inzake taxonomische, functionele en 

genetische biodiversiteit van de bodem (alle landgebruiken) wordt gesynthetiseerd, (2) de 

expertisecentra in Vlaanderen, Wallonië, Nederland en Frankrijk worden geïnventariseerd en 

beschreven, (3) in samenwerking met ALBON een beleidsondersteunende expertgroep wordt 

opgericht die de meest adequate standaardmethodes en biodiversiteitsindicatoren selecteert voor 

Vlaanderen, (4) een technische handleiding wordt uitgewerkt voor deze geselecteerde methodes en 

indicatoren, (5) deze handleiding wordt getest, geoptimaliseerd en gevalideerd middels lopende of 

nieuwe onderzoeksprojecten, (6) de biodiversiteitsdata gestructureerd wordt opgeslagen in de 

INBOdem en DOV databank en (7) de gevalideerde handleiding gepubliceerd, gepromoot en 

systematisch geïmplementeerd wordt voor het bepalen van bodembiodiversiteit in Vlaanderen. 

Bepaling van de biodiversiteit in en rond ontginningsgebieden (INBOPRJ-10206) 

Dit project kadert in basisdoelstelling 6 van het Oppervlaktedelfstoffendecreet “het maximale 

behoud en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu”. Voortbouwend op een eerdere 

verkennende studie van het INBO (Spanhove, 2014) zullen in dit project aanbevelingen gegeven 

worden voor de ontwikkeling van een meetnet voor het opvolgen van biodiversiteitswaarden in en 

rond ontginningsgebieden.  
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Ontwikkeling van een indicator voor de monitoring van de status van de functionele groep “wilde 

bijen (incl. hommels)” in Vlaanderen (INBOPRJ-10207) 

Als belangrijk onderdeel van de discussie rond functionele biodiversiteit worden indicatoren 

uitgewerkt voor de monitoring en de evolutie van populaties van wilde bijen en hommels. Dit 

gebeurt in samenspraak met de relevante stakeholders. In een latere fase (buiten scope van dit 

project) kunnen ook mogelijke “pressures” in kaart gebracht worden en kan worden nagegaan of 

hieruit ook bruikbare drukindicatoren naar voren komen. 

Enveloppe VLM 

Monitoring Smeetshof en eindevaluatie project (INBOPRJ-10210) 

In het Smeetshof, Limburg, is 10 jaar geleden door de VLM een Natuurinrichting uitgevoerd. Er werd 

toen ook met een monitoring gestart om de ontwikkelingen naar het beoogde eindresultaat en de 

effectiviteit van de ingrepen te kunnen beoordelen. Zoals voorzien, zou na de laatste 

monitoringsronde in jaar 10, een afrondende eindevaluatie gebeuren. Deze laatste monitoring en de 

eindevaluatie zijn nu aan de orde. VLM wenst ook dat de huidige methodiek van 

natuurinrichtingsmonitoring herzien wordt om nauwer aan te sluiten bij de in opmaak zijnde 

beheermonitoring van ANB. 

Gebiedsvisie weidevogels Noorderkempen (INBOPRJ-10211) 

VLM en ANB maken een gebiedsvisie weidevogels op voor de regio Noorderkempen in de provincie 

Antwerpen. Die gebiedsvisie kadert in het realiseren van de S-IHD, gebiedsgerichte projecten van de 

VLM en de taakstellingen m.b.t. beheerovereenkomsten. De gebiedsvisie moet als eenduidig 

communicatiemiddel vanuit de Vlaamse overheid naar de overlegplatforms S-IHD en de doelgroepen 

(landbouwers, regionale landschappen,…) kunnen dienen. Er wordt aan het INBO ondersteuning 

gevraagd voor de opmaak van een wetenschappelijke onderbouwing van de gebiedsvisie, o.a. door 

een beschrijving van Vlaamse trends en het inventariseren van habitatvereisten en randvoorwaarden 

voor een aantal weidevogelsoorten 

Afbakenen prioritair gebied voor het sluiten van alle natuurgerichte beheerovereenkomsten 

(INBOPRJ-10212) 

Om de effectiviteit te verhogen, wil VLM natuurgerichte beheerovereenkomsten (BO) meer 

gebiedsgericht inzetten. Om een bepaalde BO voor percelen te kunnen afsluiten, moeten die in 

daarvoor geschikt gebied liggen; de ‘prioritaire gebieden’. In 2014 zijn door het INBO al de prioritaire 

gebieden voor de BO ‘Ontwikkeling soortenrijk grasland’ en ‘Beheergebied voor weide- of 

akkerfauna’ voorgesteld. Met de daarvoor gevolgde methoden en op basis van vroegere ervaringen 

met BO t.b.v. akkervogels, moeten nu ook voor de andere natuurgerichte BO prioritaire gebieden 

geselecteerd worden. 

Enveloppe VMM 

Onderzoek ecologisch waterbeheer onbevaarbare waterlopen VMM (INBOPRJ-535) 

Waterbeheerders moeten onder impuls van internationale en regionale wetgeving, zoals de 

Europese Palingverordening, de Europese Kaderrichtlijn Water, de Benelux-beschikking met 
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betrekking tot vrije vismigratie en het decreet integraal waterbeleid, de uitdaging aangaan om de 

ecologische kwaliteit van onze waterlopen te herstellen. Ook het herstel van vrije vismigratie maakt 

hiervan deel uit. Via modelstudies worden verschillende scenario's voor rivierherstel afgewogen en 

via voor- en nastudies wordt een evaluatie gemaakt van uitgevoerde maatregelen. 

EQR overgangswateren (INBOPRJ-10215) 

In uitvoering van de Kaderrichtlijn Water bereidt de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid 

(CIW) de stroomgebiedbeheerplannen (SGBP) voor. INBO maakte, in opdracht van de Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM) en in samenwerking met UA (ECOBE), UGent (LPAE) en het Centrum voor 

Estuariene en Mariene Ecologie (NIOO-CEME), de maatlatten op voor de biologische 

kwaliteitselementen en hydromorfologie voor de Vlaamse overgangswateren en 

zoetwatergetijdenwateren. INBO staat ook in voor de MONEOS monitoring en rapportering inzake 

habitats en soorten voor de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC). De meetlatten voor 

overgangswateren worden in dit project toegepast op de MONEOS resultaten om de EKC berekening 

en beoordeling van de kwaliteitsklasse conform de Europese Kaderrichtlijn Water uit te voeren voor 

de getijgebonden waterlichamen van de Schelde. Voor de Havengeul van de IJzer wordt bovendien 

ook de monitoring uitgevoerd, aangezien geen deel is van MONEOS. 

Bruine rat: een verdere optimalisatie van de actuele bestrijding op parkings en langsheen 

waterlopen (INBOPRJ-7766) 

Zowel in het kader van de efficiëntie van de bestrijding van bruine rat als in het kader van de 

doelstelling van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) om zo optimaal mogelijk rodenticiden in te 

zetten is hiervoor ondersteunend onderzoek gewenst. Dit onderzoek richt zich zowel op de 

optimalisatie van de bestrijding langsheen waterlopen als op parkings van autosnelwegen. 

Onderzoek naar de verspreiding van verschillende vormen van resistentie tegen rodenticiden bij de 

bruine rat in Vlaanderen (INBOPRJ-556) 

In dit project wordt onderzoek verricht naar de verspreiding van verschillende vormen van resistentie 

tegen rodenticiden bij de bruine rat in Vlaanderen, het inschatten van het praktische belang ervan 

met het oog op optimale efficiëntie en het voorkomen van een verdere opbouw van resistentie. In 

2014 werd een nieuw opgestarte methode van opvolging van resistentie verdergezet (1200 

staarten). Ook in 2015 zal de screening aan de hand van de uitgewerkte nieuwe methode voor data-

inzameling en verwerking voortgezet worden. In 2015 wordt tevens een rapport opgemaakt van de 

resultaten van de eerste jaren aan de hand van de nieuwe methode. 

Muskusrat: onderzoek in functie van de optimalisatie van de bestrijding (INBOPRJ-449) 

Deze resultaten dienen als input voor het overleg met de Vlaamse Milieumaatschappij om samen 

met hen daarna de beheervragen verder te bepalen, te prioriteren en de hieraan gekoppelde 

onderzoeksvragen te  bepalen en het nodige onderzoek uit te voeren 
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Muskusrat: opmaak code goede praktijk (INBOPRJ-10213) 

In het kader van een correcte uitvoering van de bestrijding vraagt de VMM aan het INBO om een 

aanzet te maken van een code goede praktijk voor de muskusratbestrijding en dit op basis van de 

bestaande literatuur, kennis en expertise. 

Indicator overschrijding kritische lasten habitatgroepen (INBOPRJ-10214) 

Dit project heeft als finaliteit de update van de twee milieu-indicatoren ‘overschrijding kritische 

lasten verzuring en vermesting’ die door het MIRA team van VMM via www.milieurapport.be worden 

gecommuniceerd. Een kritische last is de maximaal toelaatbare depositie per eenheid van 

oppervlakte voor een bepaald ecosysteem zonder dat er – volgens de huidige kennis – op lange 

termijn verandering optreedt in het ecosysteem. De huidige indicatoren vertrekken van kritische 

lasten die in 2001 bepaald werden via de eenvoudige massa balans methode. Door beschikbaarheid 

van nieuwe data en inzichten dringt zich een update op. 

Enveloppe departement MOW 

Het enveloppeproces met deze klant dient nog geoptimaliseerd te worden, maar wegens een 

prioritaire vraag van MOW, is INBO hierop al ingegaan voor uitvoering in 2015. 

Opvolging waterbeheer-natuurontwikkeling, selectie Grensmaasprojecten (INBOPRJ-684) 

Hoe evolueren biodiversiteit en ecosystemen langs en in de Grensmaas onder invloed van de 

gewijzigde inrichting (meer ruimte voor hydromorfologische processen)? In een eerste fase behelst 

het project een gestandaardiseerde opvolging van de vegetatie in het nieuw ingerichte zomer- en 

winterbed van de Grensmaas. De nadruk ligt op oeverhabitat, overstromingskommen en 

sedimentatieplaatsen. Er komt ook een analyse van dijkvegetatie in relatie tot beheer. 

  

http://www.milieurapport.be/
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Raamovereenkomsten 

Raamovereenkomst Afdeling Maritieme Toegang van het Beleidsdomein Mobiliteit en 

Openbare Werken 

VNSC - O&M – projectgroepen aMT (INBOPRJ-9590) 

Nederland en Vlaanderen hebben in 2005 een verdrag gesloten over samenwerking op het gebied 

van beleid en beheer van het Schelde-estuarium. Naar aanleiding van dit verdrag, dat op 1 oktober 

2008 in werking is getreden, is de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie opgericht. De VNSC richt 

zich op de ontwikkeling van het Schelde-estuarium als ‘een multifunctioneel estuarien watersysteem 

dat op duurzame wijze wordt gebruikt voor menselijke behoeften.’ De gemeenschappelijke 

doelstellingen zijn: bescherming tegen overstromingen, optimale maritieme toegankelijkheid tot de 

Scheldehavens, instandhouding van een gezond en dynamisch ecosysteem én het opzetten van 

gemeenschappelijk wetenschappelijk onderzoek.  

Habitatmapping Zeeschelde (INBOPRJ-8693) 

In het streefbeeld van de LangeTermijnVisie (LTV) en de Ontwikkelingsschets (OS) 2010 voor het 

Schelde-estuarium worden laagdynamische intergetijden- en ondiepwatergebieden beschreven als 

belangrijke fysieke systeemkenmerken en ecologisch zeer waardevol voor benthos en daarvan 

afhankelijke vissen en vogels. Deze opdracht heeft als doel om het ecotopenstelsel binnen het 

Schelde-estuarium te verfijnen en te valideren. Dit onderzoek ondersteunt het MONEOS programma. 

Analyse van de evolutie van estuariene ecotopen in Zeeschelde en getijgebonden zijrivieren 

(INBOPRJ-596) 

Dit project bestaat uit verschillende deelopdrachten:  

1. Opmeten en beschrijven van evolutie langs hoogteraaien en van de schorrand met een RTK-

gps;  

2. Opmaak van geomorfologische kaarten op basis van false colour beelden (FCIR) of 

orthofotobeelden;  

3. Opmaak van fysiotopen , mits topo-bathymetrische en getijdata beschikbaar zijn;  

4. Opmaak van ecotopenkaarten, mits fysiotopen en geomorfologische kaart beschikbaar is;  

 

Raamovereenkomst Waterwegen & Zeekanaal 

Evaluatie NTMB-oevers als aquatische habitat (INBOPRJ-7961) 

Natuurtechnische milieubouw (NTMB) langs oevers van bevaarbare waterlopen is een techniek om 

een meerwaarde te creëren voor de biodiversiteit. Via evaluatie van verschillende projecten wordt 

onderzocht welke types van NTMB-oevers de grootste meerwaarde leveren voor de aquatische 

biodiversiteit. Tevens wordt onderzocht welk beheer toegepast kan worden op deze NTMB-oevers 

om de waarde ervan voor aquatische biodiversiteit te optimaliseren. 
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Optimalisatie vismigratie zoet-zout overgangen (INBOPRJ-7960) 

Spuiconstructies creëren een harde overgang tussen zoet en zout, waardoor migrerende aquatische 

organismen zoals vissen hun voortplantings- of opgroeibiotopen niet meer kunnen bereiken. Via 

onderzoek naar aangepast beheer van spuiconstructies worden oplossingen gezocht en geëvalueerd 

om de migratiemogelijkheden van o.a. vissen te herstellen. 

Evaluatie van gecontroleerd gereduceerd getij in het kader van de Raamovereenkomst met W&Z 

(INBOPRJ-7863) 

Onder het Sigmaplan worden overstromingsgebieden ingericht langs de Schelde. De 

projectmonitoring van de Sigma-gebieden is bedoeld om de effecten van de inrichtingsmaatregelen 

in functie van de gestelde natuurdoelen te evalueren. De meetcampagne omvat bevissingen van de 

belangrijkste waterlopen en stilstaande wateren van de projectgebieden in voor- en najaar. Na de 

bemonstering van de nulsituatie en de inrichting van de gebieden, worden opvolgingen voorzien op 

1, 3 en 6 jaar na inrichting en vervolgens om de 6 jaar. 

Onderzoek sanering vismigratieknelpunten W&Z (INBOPRJ-505) 

De Beneluxbeschikking M.2009.01 bepaalt dat de lidstaten vrije vismigratie in waterlopen dienen te 

herstellen. Het uiteindelijke doel is het wegwerken van alle migratieknelpunten tegen 2027. Hiermee 

sluit de Beneluxbeschikking aan bij de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water en de Europese 

Palingverordening. Via gerichte onderzoeken worden evaluaties gemaakt van uitgevoerde 

saneringsprojecten van vismigratieknelpunten in waterlopen beheerd door Waterwegen en 

Zeekanaal (W&Z). Daarnaast wordt onderzocht op welke wijze de vismigratieproblematiek op 

specifieke locaties kan opgelost worden. 

VNSC - O&M projectgroepen W&Z (INBOPRJ-9649) 

In de schoot van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) wordt binnen de werkgroep 

Onderzoek en Monitoring de evaluatie van het systeemfunctioneren uitgewerkt op basis van 

onderzoek en de uitvoering van het lopende monitoringsprogramma MONEOS. Het is binnen deze 

werkgroep O&M dat INBO actief meewerkt aan de doelstellingen geformuleerd door de VNSC. 

Beheer van slikken en schorren in het Schelde-estuarium (INBOPRJ-8694) 

Breuksteenbestorting is één van de methodes om de waterkering langs een rivier te verstevigen en 

te beschermen tegen erosie. Hierbij gaat de aandacht volledig naar veiligheid en wordt er geen 

rekening gehouden met de kwetsbare oeverhabitats. De noodzaak van deze bestortingen en het 

onderhoud is niet onderbouwd, waardoor ook ecologisch waardevolle – laag dynamischer oevers 

bestort worden. De herbestorting gebeurt eerder systematisch waar slikzones ontstaan. Het doel van 

dit project is om het proces van breuksteenstorting in de Zeeschelde efficiënter te laten verlopen en 

meer af te stellen op de natuurlijkheid van de oever. Voor locaties die zowel erosiegevoelig zijn als 

kwetsbaar habitat, zoeken we naar alternatieve oeververdediging. 
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Ruimtelijke en temporele trends van watervogels in de Zeeschelde – ecosysteemonderzoek 

(INBOPRJ-598) 

Watervogels zijn één van de belangrijkste gebruikers van het Schelde-ecosysteem. Ze staan 

bovenaan de voedselketen waardoor ze een signaalfunctie vervullen voor de algemene toestand van 

een systeem. Watervogels worden door het INBO dan ook permanent gemonitord in het kader van 

het MONEOS programma – het monitoringsprogramma gecoördineerd vanuit de Vlaams-

Nederlandse Scheldecommissie. Welke kenmerken van de Schelde bepalend zijn voor het voorkomen 

van de watervogels, en hoe deze variabelen de vogelaantallen bepalen is onderwerp van onderzoek.  

Analyse van de ontwikkeling en evolutie van schorvegetaties in de Zeeschelde en getijgebonden 

zijrivieren (INBOPRJ-597) 

Dit onderzoek kadert in het MONEOS-programma van de VNSC (Vlaams-Nederlandse 

Scheldecommissie). Schorvegetaties zijn een vereist biologisch kwaliteitselement in de beoordeling 

van de ecologische toestand van overgangswateren voor de Kaderrichtlijn Water. Ook voor de 

Europese Habitatrichtlijn tellen ze mee in het vaststellen van de lokale staat van instandhouding 

(LSVI), als habitattype en als leefgebied voor soorten. De ruimtelijke spreiding, de kwaliteit en de 

evolutie van de schorvegetaties in de Zeeschelde en haar zijrivieren onder getij-invloed worden 

opgevolgd. Hiertoe worden herhaalde gebiedsdekkende vegetatiekaarten en vegetatieopnames 

uitgevoerd. 

Ruimtelijke en temporele trends van macrobenthos in de Zeeschelde en getijgebonden zijrivieren 

(INBOPRJ-502) 

Dit project is geïntegreerd in het lopende MONEOS programma – gecoördineerd vanuit de Vlaams-

Nederlandse Scheldecommissie. Jaarlijkse ruimtelijke bemonstering van de bodemfauna doorheen 

het hele Zeeschelde-estuarium laat een gedetailleerde opvolging van de variatie in ruimte en tijd toe. 

Macro-invertebraten vormen een vereist biologisch kwaliteitselement in de beoordeling van de 

ecologische toestand van overgangswateren in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water.  

Monitoren en analyseren van processen (sedimentatie/erosie, vegetatieontwikkeling, kolonisatie 

door biota) in estuariene herstelprojecten (INBOPRJ-501) 

De beheerders van het Schelde-estuarium voeren tal van maatregelen uit om de ecologische 

toestand van het systeem te verbeteren. Deze ingrepen zijn divers: voorbeelden zijn alternatieve 

oeververdediging, dijkverplaatsingen en ontpolderingen. Vaak zijn de ingrepen uitgevoerd in het 

kader van de Lange Termijn Visie Schelde – geconcretiseerd in het geactualiseerde Sigmaplan. 

Kleinschalige estuariene herstelprojecten vormen een goede leerschool voor de inrichting en het 

beheer van de geplande grootschaligere projecten in de Zeeschelde. In dit project worden de reeds 

uitgevoerde (kleine) estuariene herstelmaatregelen op de voet gevolgd en wordt getracht om 

sleutelfactoren in estuariene herstelprocessen te identificeren.  

Onderzoek naar de ontwikkeling van Elzenbroekbossen na de transplantatie van veen in Kruibeke-

Bazel-Rupelmonde (KBR) (INBOPRJ-498) 

Bij de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden worden ringdijken aangelegd ter 

bescherming van het hinterland. Bij aanleg van deze dijken zijn grote hoeveelheden zand en klei 
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nodig. Vooral aan klei is er een gebrek. Deze klei kan lokaal gewonnen worden. De ontstane kuilen 

kunnen gevuld worden met het uitgegraven veen. Dit zou een oplossing kunnen bieden voor het 

kleitekort en het veenoverschot. Het experiment is opgezet om na te gaan of elzenbroekbos kan 

ontwikkeld worden op deze plaatsen. Deze aanpak kan fungeren als boscompensatie en levert een 

win-winsituatie op. 

Ecologisch inrichtingsadvies voor gebieden opgenomen in het geactualiseerde Sigmaplan 

(INBOPRJ-497) 

In het kader van het geactualiseerde Sigmaplan worden verschillende gebieden verworven en 

ingericht als veiligheids- en/of natuurgebied. De opdrachtgevers (Waterwegen en Zeekanaal NV en 

Agentschap voor Natuur en Bos) wensen een optimale inrichting van de gebieden i.f.v. de 

vooropgestelde natuurdoelstellingen. Deze doelstellingen zijn bekrachtigd door de Vlaamse regering 

in het Meest Wenselijke Alternatief en geïntegreerd in de instandhoudingsdoelstellingen van de 

Zeeschelde. INBO zorgt als één van de partners bij het opmaken van het integraal inrichtingsplan 

voor de wetenschappelijke ondersteuning bij de opmaak van de ecologische visie, zorgt voor de 

opmaak van een (ecohydrologisch) inrichtingsadvies en bewaakt de gestelde natuurdoelstellingen 

(toetsing IHD) voor de wetland- en ontpolderingsprojecten. 

Natuurinrichting, -ontwikkeling en -herstel in (vallei)gebieden in eigendom of beheer van W&Z 

(INBOPRJ-8894) 

Advisering en onderzoek in functie van natuurinrichting- en natuurherstelprojecten die W&Z wenst 

te realiseren in binnendijkse gebieden. Deze vragen kaderen in de samenwerkingsovereenkomst met 

W&Z. 

Onderzoek en monitoring van de relatie tussen waterpeilbeheer, grondwater en 

vegetatieontwikkeling (INBOPRJ-8798) 

In het kader van de raamovereenkomst vraagt Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) om de impact 

van wijzigingen in hydrologisch regime van de waterloop op de aangrenzende vallei op te volgen en 

te evalueren. Dit project beoogt aldus inzicht te genereren in de relatie tussen het waterpeilbeheer 

van bevaarbare waterlopen enerzijds en het grondwatersysteem en de vegetatie in de aangrenzende 

vallei anderzijds. Het gaat hierbij zowel om studiewerk op basis van door derden verzamelde 

gegevens, als om zelf opgezette inventarisatie of monitoring, analyse en evaluatie. 

Evaluatie en optimalisatie van de ecologische performantie van oeverinrichtingen langs 

bevaarbare waterlopen (INBOPRJ-8773) 

In het kader van de raamovereenkomst vraagt de nv Waterwegen en Zeekanaal om (1) de 

ecologische performantie van bestaande oeverinrichtingen langs bevaarbare waterlopen (Boven-

Schelde, Zeekanaal) op te volgen en te evalueren, en (2) aanpassingen in ontwerp of uitvoering voor 

te stellen die het ecologisch resultaat verbeteren. Het gaat hierbij om een veelheid aan 

oeverinrichtingen waaronder NTMB-maatregelen, vooroevers, plasbermen en het heraantakken van 

meanders. Daarnaast omvat dit project ook de kennisopbouw over de impact van o.a. 

golfslagwerking, oevererosie en stromingspatronen op vegetatie-ontwikkeling in de oeverzone. 
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Typologie, standplaatsvereisten en beheer van berm- en dijkvegetaties (INBOPRJ-8750) 

Bermen en dijken zijn kleine landschapselementen met een onschatbare ecologische waarde. Ze 

kunnen immers fungeren als leefgebied, stapsteen, verbindingsweg, uitwijkplaats of maken deel uit 

van het biotoop voor een soort. Bovendien kunnen bermen bijdragen aan ecologische processen, 

zoals plaagbestrijding of bestuiving. Naast het ecologisch belang hebben bermen en dijken langs 

waterlopen een civieltechnische waarde door de waterkerende functie die ze vervullen. Het project 

omvat verschillende aspecten van advisering, opvolging en onderzoek rond vegetaties van bermen 

en dijken langs waterlopen onder beheer van Waterwegen en Zeekanaal NV in het Schelde- en 

IJzerbekken. 

Ecotoxicologische risico-evaluatie bodemverontreiniging in baggergronden (INBOPRJ-509) 

In opdracht van Waterwegen en Zeekanaal wordt een ecologische risicobeoordeling voor bos en 

natuur op verontreinigde terrestrische sedimentbodems uitgevoerd. Aan de basis hiervan ligt de 

chemische en fysische karakterisering van sedimenten en bodems en de chemische karakterisering 

van planten en dierlijke organismen (evaluatie biobeschikbaarheid). Er worden ook aanbevelingen 

geformuleerd voor het beheer van bos en natuur op verontreinigde sedimentbodems in functie van 

het beperken van de ecologische risico’s. De verzamelde gegevens worden opgeslagen in de 

beheerondersteunende databank DredGis. 

Ecotoxicologische risico-evaluatie, landgebruiksverkenning en inrichting van 

overstromingsgebieden Sigmaplan (INBOPRJ-507) 

In opdracht van Waterwegen en Zeekanaal wordt een ecologische risicobeoordeling voor bos en 

natuur uitgevoerd in overstromingsgebieden. Aan de basis hiervan ligt de chemische en fysische 

karakterisering van sedimenten en bodems, en de chemische karakterisering van planten en dierlijke 

organismen (evaluatie biobeschikbaarheid). Er worden ook aanbevelingen geformuleerd voor het 

beheer van bos en natuur binnen overstromingsgebieden in functie van het beperken van de 

ecologische risico’s. De verzamelde gegevens worden opgeslagen in de beheerondersteunende 

databank DredGis. 

Onderzoek naar inrichting en beheer van Sigmadijken (INBOPRJ-500) 

Dijken hebben primair een waterkerende functie maar daarnaast kunnen ze ook ecologisch 

belangrijk zijn. Niet alleen vormen ze het leefgebied van tal van plant- en diersoorten; ze fungeren 

ook als corridor waarlangs deze kunnen migreren. Potentieel vormen dijkgraslanden het grootste 

aaneengesloten grasland in Vlaanderen. Momenteel is er echter een grote variatie in de ecologische 

waarde en de erosiebestendigheid langsheen dit netwerk. Hier wordt onderzocht welke factoren 

(bodemsamenstelling, hellingsgraad, expositie, beschaduwing, beheer,.......) daarmee samenhangen. 

Het doel is om richtlijnen voor inrichting en beheer voor dijken op te stellen om beide functies 

optimaal te combineren. 
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Raamovereenkomst Commercialisatie Veredeling 

Selectie en veredeling populier en wilg i.f.v. KOH teelt (INBOPRJ-9935) 

Europa (richtlijn 2009/28/EC) wil tegen 2020 20% van haar energieverbruik opwekken met 

hernieuwbare energie. Voor België komt dit neer op minimum 13 %. Bio-energie vrijgemaakt uit 

houtige biomassa, neemt hier in een belangrijke plaats in. De doelstelling van dit project is om 

snelgroeiende boomsoorten, zoals wilg en populier, ter beschikking te stellen voor korteomloophout. 

Via gerichte selectie en veredeling wordt gestreefd naar klonen met gunstige energetische 

eigenschappen, zoals hoge biomassa-opbrengst en calorische inhoud, maar ook met geschikte 

teelttechnische eigenschappen, zoals goed stekvermogen, snelle jeugdgroei en goed 

uitstoelingsvermogen na oogst. Via de aanleg van proefpercelen worden deze eigenschappen 

getoetst in diverse groeiomstandigheden. 

Selectie en veredeling populier en wilg i.f.v. klassieke teelt (INBOPRJ-9934) 

Om de druk op houtoogst in meer natuurgerichte bossen te beperken, bestudeert de 

onderzoeksgroep Genenbronnen Bosbouw de houtproductie in aanplantingen. Snelgroeiende bomen 

zoals populier en wilg vormen het ideale bosbouwkundig uitgangsmateriaal hiervoor. Bovendien zijn 

ze de ideale pioniers voor de snelle ontwikkeling van nieuwe bossen. Het hout van snelgroeiende 

boomsoorten wordt sterk gegeerd door de houtverwerkende industrie voor de productie van zaag- 

en afrolhout (o.a. multiplex-platen, fruitkisten, verpakkingsmateriaal) en de productie van duurzamer 

hout via thermische of chemische behandeling. Dit project streeft naar de selectie en creatie van 

bosbouwkundig uitgangsmateriaal van o.a. populier en wilg met een hoge groeikracht en goede 

houtkwaliteit. 
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Bijlage 6: Procesindicatoren 

Procesindicator Maatstaf / beschrijving Link SD/OD Meetinterval 
Streef- 
waarde 

Significante  
afwijking 

Onderzoek 

Kwaliteit analyserapporten labo 
Gemiddelde score op feedbackformulier bij analyserapport. De score op een feedbackrapport 
gaat van 1 tot 5 SD 1 - 3 Jaarlijks 4 1 

Evolutie kwaliteit labo 
Aantal uitgeschreven, gevalideerde protocols in het labo.  

SD 1 - 3 jaarlijks 63 5 

Evaluatie vormingen BMK 

Gemiddelde score op de evaluatiebevragingen n.a.v. de georganiseerde vormingen door BMK. 
De score op het feedbackformulier gaat van 1 tot 5. SD1 - 3 Jaarlijks 4 1 

Percentage succesvolle onderzoeksvoorstellen voor EV 
INBO projecten 

Aantal succesvolle onderzoeksvoorstellen voor EV INBO projecten / aantal ingediende 
onderzoeksvoorstellen SD3 Jaarlijks 70% 20% 

Aantal tijdig gerealiseerde outputs in JOP 
Het aantal outputs in het jaarlijks ondernemingsplan dat gerealiseerd werd binnen de 
vastgelegde termijn / Totaal aantal outputs uit het jaarlijks ondernemingsplan SD1 - 3 Jaarlijks 100% 15% 

Tijdigheid adviezen Aantal tijdige adviezen / totaal aantal adviezen  (incl. parlementaire vragen) SD1 - 3 Halfjaarlijks 95% 5% 

Kwaliteit advies 
Gemiddelde score op evaluatiebevraging na uitbrengen van een advies. Wordt enkel 
gerapporteerd indien 15% van de uitgestuurde evaluatiebevragingen werden ingevuld SD1 - 3 Jaarlijks 4 1 

Review rapporten Aantal rapporten die gereviewd worden door dienst R&A SD1 - 3 Jaarlijks 15 2 

Percentage als open data gepubliceerde datasets Aantal als open data gepubliceerde datastets / totaal aantal datasets OD4 Jaarlijks     

Tijdsbesteding aan stuurgroepen, netwerken en 
adviescommissies 

Totaal van de tijdsbesteding dat geregistreerd wordt in Jira bij niet-projectgebonden 
stuurgroepen en netwerken / Totaal van beschikbare tijd van alle personeelsleden SD1 - 3 Jaarlijks 5% 2% 

Aantal A1 publicaties, JOP gerelateerd 

Aantal publicaties volgens niveau A1, JOP gerelateerd. Publicaties in Web of Science. Alle 
publicaties waarbij de eerste auteur of een coauteur uit het INBO komt. Het cijfer wordt 
gevormd door de optelsom van alle bijdrages van INBO medewerkers aan een publicatie. Het 
kan dus gaan om meer dan één bijdrage per publicatie. SD1 - 3 Jaarlijks     

Aantal A2 en A3 publicaties 
Publicaties in peer reviewed tijdschriften (nationaal of internationaal, niet opgenomen in Web 
of Science) + publicaties zonder peer review (niet-wetenschappelijke publicaties) SD1 - 3 Jaarlijks     

Gemiddelde impactfactor van wetenschappelijke 
publicaties, JOP gerelateerd 

Gemiddelde impactfactor van wetenschappelijke publicaties, JOP gerelateerd. De impactfactor 
is een maat om het relatieve aanzien (het belang) van een wetenschappelijk tijdschrift aan te 
geven. Hoe vaker de artikels uit een bepaald wetenschappelijk tijdschrift in andere tijdschriften 
worden geciteerd, des te hoger de impactfactor. Elk tijdschrift heeft een andere impactfactor 
en deze wordt jaarlijks vastgelegd. Voor het INBO wordt per A1-publicatie gekeken uit welk 
tijdschrift het komt en welke impactfactor eraan vast hangt voor dàt jaar. Al deze 
impactfactoren worden opgeteld en gedeeld door het aantal artikels van dat jaar om zo tot een 
gemiddelde impactfactor te komen voor het INBO voor een bepaald jaar. SD1 - 3 Jaarlijks     

Gemiddelde van citation index van wetenschappelijke 
publicaties, JOP gerelateerd 

Gemiddelde van citation index, JOP gerelateerd. De citatie-index wordt per jaar berekend voor 
de publicaties vanaf 2006 (oprichting INBO) tot nu, met een verschuivend perspectief van 5 SD1 - 3 Jaarlijks     
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jaar. Vervolgens wordt een gemiddelde van de citaties voor deze publicaties van de afgelopen 5 
jaar berekend. 

5-jaarlijks vlottend gemiddelde van het aantal A1-
publicaties 

5-jaarlijks vlottend gemiddelde van het aantal A1-publicaties 
SD1 - 3 5-jaarlijks     

Organisatie / ondersteuning 

Realisatie begroting Realisatie begroting / geplande realisatie SD1 - 3 Driemaandelijks 100% 5% 

Aantal tijdig ingeboekte facturen 
Aantal betalingen dat door de boekhouding van INBO voor de vervaldatum werd ingeboekt in Orafin / Totaal 
aantal facturen dat door INBO werd ingeboekt in Orafin SD1 - 3 Driemaandelijks 90% 5% 

Absenteïsme 
Aantal dagen afwezigheid (ziekte, ongevallen, exclusief zwangerschap) voor alle werknemers / aantal 
werkdagen van de gemeten maand voor alle werknemers samen SD1 - 3 Maandelijks 4% 2% 

Aantal tijdig voltooide PLOEG documenten Aantal tijdig voltooide PLOEG documenten / totaal aantal PLOEG documenten  Einddatum is 31/03/xxxx SD1 - 3 Jaarlijks 100% 5% 

Effectiviteit helpdeskfunctie HRM Aantal vragen die binnen de week worden opgelost / totaal aantal vragen SD1 - 3 Maandelijks 90% 10% 

Effectiviteit helpdeskfunctie facility Aantal vragen die binnen de week worden opgelost / totaal aantal vragen SD1 -3 Maandelijks 70% 10% 

Effectiviteit van IT helpdesk Aantal vragen die binnen de week worden opgelost / totaal aantal vragen SD1 - 3 Maandelijks 80% 10% 

Effectiviteit bib helpdesk Aantal vragen die binnen de week worden opgelost / totaal aantal vragen SD1 - 3 Maandelijks 70% 10% 

Evolutie elektriciteitsverbruik gebouwen 

(elektriciteitsverbruik in de gebouwen van het INBO kwartaal Q van jaar x - elektriciteitsverbruik in de 
gebouwen van het INBO kwartaal Q van  jaar x-1) / elektriciteitsverbruik in de gebouwen van het INBO 
kwartaal Q van jaar x-1. SD1 - 3 Halfjaarlijks -3% 3% 

Evolutie gasverbruik gebouwen 

(gasverbruik in de gebouwen van het INBO kwartaal Q van jaar x - gasverbruik in de gebouwen van het INBO 
kwartaal Q van jaar x-1) / gasverbruik in de gebouwen van het INBO kwartaal Q van jaar x-1. SD1 - 3 Halfjaarlijks -3% 3% 

Evolutie kosten wagenpark 

(Globale kosten voor gebruik wagenpark (inclusief brandstofkosten en verkeersbelastingen, onderhoud en 
herstelling, zonder aankoopkosten) kwartaal n - globale kosten kwartaal n-1 ) / Globale kosten kwartaal n-1 SD1 - 3 Driemaandelijks -3% 3% 

Aantal verstuurde INBO nieuwsbrieven   OD2 Jaarlijks 6 2 

Percentage beleidsrelevante mediabijdragen Aantal beleidsrelevante mediabijdragen / totaal aantal mediabijdragen OD2 Driemaandelijks 90% 20% 

Onbeschikbaarheid ICT service 

Aantal keer dat een ICT sevice onbeschikbaar is. Een ICT service is onbeschikbaar wanneer deze langer dan 15 
minuten niet beschikbaar is voor de eindgebruiker. Zowel ongeplande als geplande onderbrekingen tellen 
mee. ICT sevices: Mail en kalender; netwerkschijven, connectiviteit naar internet; connectiviteit naar andere 
sites; connectiviteit naar Vonet; GIS-services SD1 - 3 Halfjaarlijks 3 1 

Aantal tijdig gerealiseerde acties organisatiebeheersing Aantal tijdig gerealiseerde acties uit de overzichtslijst organisatiebeheersing  SD1 - 3 Jaarlijks 100% 10% 
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Bijlage 7: Beheersmaatregelen risicoanalyse 

Taken en beheersmaatregelen interne controle uit te voeren in 2015 

Taak Deadline Links 
Thema Doelstellingen, proces- en risicomanagement 

Dit thema omvat drie onderdelen: 
- Het formuleren, communiceren, uitvoeren en bijsturen van te leveren resultaten en inspanningen, zowel op lange termijn (strategische doelstellingen) als op korte termijn (operationele doelstellingen), 
door de organisatie. 
- Het hanteren van principes van procesmanagement en het voeren van een kwaliteitsbeleid. 
- Het identificeren, evalueren en beheersen van risico's die het bereiken van deze doelstellingen in het gedrang zouden kunnen brengen en van de opportuniteiten die zich aanbieden (risicomanagement). 

Kerntakenplan bezorgen aan AV jun/15 Leidraad OBH 

Meerjarenplan bezorgen aan AV jun/15 Leidraad OBH 

Verslagen DR bezorgen aan AV dec/15 Leidraad OBH 

Uitvoeren interne controle: aandacht hebben voor het realiseren van een evenwicht tussen financiële, procesmatige en inhoudelijke controle dec/15 Risicoanalyse 2012-2013 

Opvolgen van onderzoek: Extra aandacht besteden aan het fijn stellen van de scope tijdens het voorbereiden van het onderzoek bij EV INBO projecten; meer terugkoppeling met 
DR voorzien dec/15 Risicoanalyse 2012-2013 

Verzamelen van veldgegevens: opstarten van een project 'grijze zones'  dec/15 Risicoanalyse 2012-2013 

Strategie opstellen voor INBO zodanig dat gebruikte methodes gedocumenteerd worden jun/15 Zelfevaluatie 2014 

Beheren begroting: vertalen van de beheersovereenkomst naar strategische doelstellingen en acties + linken van financiële middelen aan deze strategische doelstellingen en 
acties, doorlichting door financiële consultant dec/15 Risicoanalyse 2012-2013 

Analyse en eventuele instap in nieuwe tool in kader van doelstellingenmanagement jun/15 Leidraad OBH 

Operationele doelstellingen bepalen jun/15 Zelfevaluatie 2014 

De jaarplanning wordt opgemaakt via een manueel systeem in Excel. Van zodra dit proces op punt staat, zal de werkwijze geëvalueerd worden in functie van efficiëntie en 
effectiviteit jun/15 Zelfevaluatie 2014 

In JIRA moeten outputs zo concreet mogelijk weergegeven zijn om een degelijke opvolging te kunnen garanderen. Om duidelijk te omschrijven wat mogelijke outputs kunnen zijn, 
moeten heldere richtlijnen worden opgesteld jun/15 Zelfevaluatie 2014 

De koppeling van projectomschrijvingen en tijdsregistratie in een applicatie (JIRA) levert nog problemen op, door het feit dat projecten daardoor onoverzichtelijk worden door 
opsplitsing in deelprojecten; de koppeling van actuele tijdsregistratie en de projectdatabank moet verder geëvalueerd worden jun/15 Zelfevaluatie 2014 

Er moet bepaald worden hoe onze doelstellingen gecommuniceerd worden naar belanghebbenden van INBO jun/15 Zelfevaluatie 2014 

Aangezien er een nieuwe missie, visie en doelstellingen bepaald zijn, moet de link met de andere thema's van organisatiebeheersing geoptimaliseerd worden jun/15 Zelfevaluatie 2014 

Processen moeten op een hoger niveau in kaart gebracht worden (zoals aangegeven door proceshuis) dec/15 Zelfevaluatie 2014 

De evaluatie van de processen dient planmatiger te worden aangepakt dec/15 Zelfevaluatie 2014 

Beheren processen: organiseren van een opleiding procesmanagement. Deze opleiding niet enkel benaderen vanuit technisch oogpunt, maar zeker ook vanuit rollen, 
verantwoordelijkheden,… + ontwikkelen van een marketingactie die draagvlak creëert dec/15 Risicoanalyse 2012-2013 

Beheren processen: Onderzoeken welke de meest geschikte methode is om ook kleine(re) proceswijzigingen op een efficiënte manier te communiceren naar de betrokkenen dec/15 Risicoanalyse 2012-2013 

Er moet meer bewustzijn en kennis gecreëerd worden omtrent risicomanagement dec/15 Zelfevaluatie 2014 
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Thema Belanghebbendenmanagement  

Belanghebbendenmanagement is het proces waarbij de belangen van de diverse (externe) belanghebbenden mee worden afgewogen in de strategieontwikkeling en -implementatie. Extrene 
belanghebbenden zijn alle partijen die worden beïnvloed door of invloed uitoefenen op de activiteiten van de organisatie, maar er formeel geen deel van uitmaken. De belangen van interne 
belanghebbenden zijn verwerkt in de andere thema's. Het afleggen van verantwoording, participatie, transparantie en evaluatie zijn sleutelbegrippen voor een degelijk belanghebbendenmanagement. 
Vanuit het perspectief van deugdelijk overheidsbestuur wil belanghebbendenmanagement waarborgen scheppen voor de realisatie van de organisatiedoelstellingen. Het vergroot het vertrouwen van de 
belanghebbenden in de organisatie. Een organisatie die goed luistert naar haar omgeving en haar keuzes goed uitlegt, verwerft een positiever imago en kan rekenen op een groter draagvlak. Gelet op het 
openbaar karakter van de dienstverlening en de herkomst van de middelen (belastingsgeld), heeft de overheid op dat vlak een voorbeeldfunctie te vervullen. Het thema belanghebbendenmanagement 
wordt verder geconcretiseerd en geoperationaliseerd aan de hand van volgende stappen: 
- identificatie van en dialoog met de belanghebbenden (participatie van belanghebbenden); 
- transparantie en verantwoording afleggen; 
- evaluatie en bijsturing van het proces belanghebbendenmanagement 

Nieuwe visie en structuur belanghebbendenmanagement + dialoog met middenveld concreet uitwerken jun/15 Leidraad OBH + zelfevaluatie 2014 

Indien overleg met belanghebbenden AV uitnodigen en verslag bezorgen dec/15 Leidraad OBH 

Nieuwe overeenkomsten bezorgen aan AV dec/15 Leidraad OBH 

Er is meer interne informatie-uitwisseling nodig omtrent belanghebbendenmanagement zodat er meer draagvlak gecreëerd wordt binnen INBO dec/15 Zelfevaluatie 2014 

Het op elkaar afstemmen van het hele spectrum aan vraag gestuurd onderzoek van de klanten met een enveloppe en de haalbaarheid van de som van die vragen qua expertise en 
experttijd vergt nog de nodige strakke timing, zowel binnen het INBO als bij de klanten. dec/15 Zelfevaluatie 2014 

Thema Monitoring 

Monitoring is het systematisch en continu verzamelen, analyseren en rapporteren van relevante data om de behaalde resultaten periodiek te toetsen aan de doelstellingen uitgedrukt in vooropgestelde 
normen of verwachte resultaten. Monitoring stelt een organisatie in staat om de realisatie van de doelstellingen - al dan niet opgenomen in de beheersovereenkomst, managementovereenkomst of ander 
planningsdocument - op te volgen. Ook de opvolging van verbeteracties volgend uit audit- of consulting-opdrachten mag niet uit het oog worden verloren. De evaluatie van de monitoringgegevens kan 
leiden tot een bijsturing van de acties. Het management moet continu opvolgen wat binnen de organisatie gebeurt. Heel wat instrumenten bieden ondersteuning om een integraal en gestructureerd 
monitoringsysteem op te zetten. 

Verslag van rapporteringen indicatoren steeds bezorgen aan AV dec/15 Leidraad OBH 

De huidige set van indicatoren moet grondig geëvalueerd en bijgestuurd worden.  jun/15 Zelfevaluatie 2014 

De huidige indicatoren hebben momenteel vooral betrekking op het management en de ondersteunende diensten. Er zouden ook indicatoren moeten zijn om de 
wetenschappelijke aspecten op te volgen om een meer effectieve monitoring te garanderen.  jun/15 Zelfevaluatie 2014 

Er moeten bekeken worden of er nog andere organisatiebrede monitoring nodig is. dec/15 Zelfevaluatie 2014 

Er moet meer aandacht zijn voor het meten van efficiëntie en efficiëntiewinsten dec/15 Zelfevaluatie 2014 

De rapporteringswijze van de indicatoren dient geëvalueerd en bijgestuurd te worden om een maximale effectiviteit te bekomen. Het INBO zal moeten nadenken over 
rapportering aan andere interne niveaus (in functie van de behoeften) en externen (belanghebbenden). jun/15 Zelfevaluatie 2014 

INBO wil vanaf 2015 een andere tool gebruiken om de indicatoren op te volgen jun/15 Zelfevaluatie 2014 

Thema Organisatiestructuur 
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Een organisatiestructuur omvat: 
- de indeling van de te verrichten werkzaamheden (zowel betreffende constant beleid als nieuwe projecten) in functies en taken van personen, werkgroepen of entiteiten; 
- de vastlegging van hun bevoegdheden en onderlinge betrekkingen bij de uitvoering van de werkzaamheden; 
- de daarbij gebruikte communicatiekanalen ten behoeve van de coördinatie van het geheel 
De organisatiestructuur is een cruciale factor om de doelstellingen te bereiken en de organisatie te beheersen. De structuur van een organisatie zorgt voor interne samenhang tussen de verschillende 
onderdelen. Ook moet de structuur zijn afgestemd op de eigenheid van de organisatie (omvang, omgeving, cultuur, complexiteit van de activiteiten, beschikbare middelen, enz.). Een organisatie kan een 
aantal doelstellingen realiseren via projectwerking. Het is van belang dat deze werkwijze structureel wordt ondersteund en een eigen plaats krijgt in de organisatie. De structuur van een organisatie wordt 
schematisch weergegeven in een organigram. In de praktijk wijkt de werkelijke (informele) structuur van de organisatie soms af van wat het organigram formeel weergeeft. Een correct beeld van de 
organisatie wordt pas verkregen als zowel het formele als het informele aspect van de organisatiestructuur gekend is. 

Herintroducties: Er wordt een werkgroep samengesteld die onderling een expert aanduidt. De afdelingshoofden laten weten wie er in de werkgroep zal zetelen. Op ANB-INBO 
overleg stelt INBO voor een werkgroep op te richten rond herintroducties onder leiding van een INBO expert. De opdracht is een algemene strategie uit te bouwen 
(wetenschappelijke visie). Via dezelfde expert zullen dan de INBO adviezen verlopen die hierop betrekking hebben. jun/15 

Opvolging resultaten workshops 
27/05/2013 

Veldmethodieken: er wordt een werkgroep samengesteld die een invulling geeft aan volgende punten: opleiding organiseren rond veldmaterialen en -methodieken; 
communicatie doen met stand van zaken van het centraal beheer van veldmateriaal; de verschillende veldmethodieken beschrijven in protocollen en vastleggen in centraal 
beschikbare documentatie; centrale aanspreekpunten aanduiden. Er wordt een oproep geplaatst met de vraag wie er in deze werkgroep wil zetelen. jun/15 

Opvolging resultaten workshops 
27/05/2013 

Met de start van het nieuwe Regeerakkoord merken we op dat het beleidsdomein waartoe we behoren hervormd zal worden. Het is een aandachtspunt om telkens te evalueren 
of de huidige organisatiestructuur voldoende antwoorden biedt op de uitdagingen waar het INBO voor staat.   jun/15 Zelfevaluatie 2014 

De flexibiliteit binnen de organisatiestructuur moet meer aandacht krijgen. De koppeling met het flexibel inzetten van talent en het werken met tijdelijke projecten zal 
geëvalueerd worden in 2015. jun/15 Zelfevaluatie 2014 

Thema HRM 

HRM is erop gericht om de benodigde competenties te (ver)werven, te behouden en te ontwikkelen en op een geïntegreerde, pro-actieve wijze het werkgedrag, en de prestaties van mensen zodanig te 
beïnvloeden dat een hoge en constante toegevoegde waarde wordt gecreëerd, gebaseerd op de persoonlijke inzet van alle medewerkers, binnen een gegeven omgeving en rekening houdend met de 
finaliteit en strategie van de organisatie. 

Aanpassingen personeelsplan en personeelsuitgaveprognose aan AV bezorgen dec/15 Leidraad OBH 

Het vormingsplan wordt verder ontwikkeld dec/15 Zelfevaluatie 2014 

Het onthaalbeleid wordt geoptimaliseerd dec/15 Zelfevaluatie 2014 

In de toekomst zullen steeds afzonderlijke gesprekken plaatsvinden voor de persoonsgebonden competenties enerzijds en de vaktechnische competenties anderzijds bij 
aanwervingen. dec/15 Zelfevaluatie 2014 

De HRM processen moeten geoptimaliseerd worden. jun/15 Zelfevaluatie 2014 

De procedures en richtlijnen worden bijgestuurd naar aanleiding van het nieuwe intranet. dec/15 Zelfevaluatie 2014 

Thema Organisatiecultuur  

De organisatiecultuur omvat het geheel van waarden en normen, die het concrete gedrag van individuen en groepen in de organisatie beïnvloeden. De organisatiecultuur bepaalt het gezicht van de 
organisatie. Er bestaat een sterke relatie tussen de cultuur van een organisatie en het integriteitsbewustzijn. Het integriteitsbeleid omvat het identificeren van formele waarden en normen waar de 
organisatie voor staat en het geheel van beleidsmaatregelen die gericht zijn op: 
- het vergroten van de weerbaarheid van de medewerkers tegen mogelijke aantastingen van de integriteit; en  
- het ondersteunen van de medewerkers in de omgang met moeilijke situaties en integriteitsdilemma's, zodat de realisatie van de organisatiedoelstellingen niet in het gedrang worden gebracht. 

Interne uitwisseling data en kennis: de leidinggevenden krijgen de verantwoordelijkheid om het delen van data en kennis te bevorderen. Dit wordt geëvalueerd in PLOEG. dec/15 
Opvolging resultaten workshops 
27/05/2013 
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Samenwerken: de bereidheid tot het delen van kennis en data wordt gestimuleerd. Eventuele struikelblokken worden weggewerkt. Er wordt meer ingezet op google tools om 
samenwerking te bevorderen. dec/15 Cultuurplan december 2013 

Transparantie: transparantie in financieel kader voor meer openheid in budgetopvolging en besteding dec/15 Cultuurplan december 2013 

Transparantie: uitbouwen van kennisbeheer dec/15 Cultuurplan december 2013 

Openstaan voor kritiek: opzetten van een methodologie waarbij, in samenspraak met de gehele instelling, kritisch kan gekeken worden naar de werking van de organisatie dec/15 Cultuurplan december 2013 

Openstaan voor kritiek: 1-2 keer per jaar een discussiemoment voor de verschillende onderzoeksgroepen over de gebruikte methoden etc. inlassen dec/15 Cultuurplan december 2013 

Een integriteitsbeleid dient verder concreet te worden uitgebouwd. Dit kan onderdeel uitmaken van het groter geheel van organisatiebeheersing.  dec/15 Zelfevaluatie 2014 

Betrouwbaarheid en integriteit: constructieve discussie over deze thematiek zal via discussierondes onder de middag worden aangemoedigd. Op deze wijze worden we met de 
dagdagelijkse realiteit geconfronteerd en ontstaat een cultuur om hier op een open wijze mee om te gaan dec/15 Cultuurplan december 2013 

Betrouwbaarheid en integriteit: opleidingstraject voor leidinggevenden om gepast te leren reageren op integriteitsschendingen. Leidinggevenden treden consequent op wanneer 
medewerkers de regels en afspraken uit verschillende documenten (arbeidsreglement, deontologische code,...) niet nakomen dec/15 Cultuurplan december 2013 

Klantgerichtheid: op elke vraag moet een antwoord komen vanuit INBO dec/15 Cultuurplan december 2013 

Review van rapporten zoals dit gebeurt voor adviezen dec/15 Stappenplan kwetsbare functies    

Klantgerichtheid: Het systeem van enveloppefinanciering is uitgewerkt met LNE, ANB, VMM en VLM. Het systeem wordt uitgebreid in 2015 met klanten die actief zijn in de open 
ruimte binnen en buiten de Vlaamse overheid dec/15 Cultuurplan december 2013 

Klantgerichtheid: enveloppefinanciering wordt geïntegreerd in meerjarenplan jun/15 Cultuurplan december 2013 

Flexibiliteit: uitbouw van opleidingstrajecten die de inzetbaarheid binnen de organisatie verhogen jun/15 Cultuurplan december 2013 

Flexibiliteit: motivatie-instrumenten (talentmanagement) uitbouwen 2016 Cultuurplan december 2013 

Voortdurend verbeteren: instap in Vlimpers talent waardoor opleidingsbehoeften van mensen gemakkelijker en sneller gedetecteerd kunnen worden + om 
organisatiedoelstellingen te vertalen in concrete doelstellingen op niveau van de individuele medewerker & om het behalen van de doelstellingen op te volgen en te evalueren jun/15 Cultuurplan december 2013 

Efficiëntie: alle processen met veel administratie worden geëvalueerd en bijgestuurd om de administratieve last te verminderen jun/15 Cultuurplan december 2013 

Er moeten sterker ingezet worden op het bouwen van een waarde gedreven organisatie door het inzetten van gepaste interne communicatie –en veranderingstrajecten. dec/15 Zelfevaluatie 2014 

INBO moet inzetten op leiderschap om de cultuur binnen de organisatie te laten doorleven + opleidingstraject 'coachend leiding geven' dec/15 
Zelfevaluatie 2014 + opvolging 
resultaten workshops 27/05/2013 

Delen uit de deontologische code, arbeidsreglement en cultuurplan moeten op meer regelmatige basis belicht en gecommuniceerd worden naar de werkvloer toe. dec/15 Zelfevaluatie 2014 

Thema Informatie en communicatie 

De informatie- en communicatiestromen zijn geënt op de structuur van de ganse organisatie. Ze zijn gericht naar alle interne en externe belanghebbenden en moeten de waarden en de realisatie van de 
doelstellingen van de organisatie ondersteunen. Informatiedoorstroming doorheen de organisatie is nodig om de doelstellingen te kunnen bereiken. Van belang is dat het om kwaliteitsvolle informatie 
gaat. Deze kan als volgt gemeten worden: 
- De informatie is relevant: de inhoud stemt overeen met de behoefte. 
- De informatie is tijdig: wordt bezorgd wanneer nodig. 
- De informatie is actueel: bevat de laatst beschikbare data. 
- De informatie is accuraat: de data zijn juist. 
- De informatie is toegankelijk: de inhoud kan gemakkelijk gevat worden door de bestemmeling. 
Het beheersen van de informatie- en communicatiestromen veronderstelt dat deze vanuit meerdere invalshoeken worden bekeken. Immers, op ieder niveau van de organisatie en bij elke externe 
belanghebbende is er behoefte aan informatie. De organisatie dient daarom te bepalen welke visie ze heeft op interne en op externe communicatie en hoe ze een afstemming tussen de twee visies 
nastreeft. De organisatie kan dan overgaan tot de opstelling van een informatie- en communicatieplan ter uitvoering van de informatie- en communicatiedoelstellingen. 

Jaarplan externe communicatie 2015. Het communicatieplan moet meer gelinkt worden met de communicatiestrategie jun/15 Leidraad OBH 



102 
 

Strategie en jaarplan interne communicatie 2015 jun/15 Leidraad OBH + zelfevaluatie 2014 

Nieuw intranet dec/15 
Enquête interne communicatie + 
zelfevaluatie 2014 

Proefproject opzetten waarbij drie workshops worden georganiseerd op verschillende tijdstippen, zonder verplichte deelname. Deze workshops vinden plaats op INBO van 11u30 
tot 14u00 (afhankelijk van thema). De thema's worden bepaald door de personeelsleden. dec/15 

Opvolging resultaten workshops 
27/05/2013 

DR antwoord' of' ‘DR vraagt' organiseren dec/15 
Opvolging resultaten workshops 
27/05/2013 

Er dient een evaluatie te gebeuren van de verschillende kanalen die gebruikt worden voor interne communicatie. dec/15 Zelfevaluatie 2014 

Thema Financieel Management  

Met 'financieel management' wordt het plannen, beheren, evalueren, (bij)sturen en verantwoorden van waardestromen bedoeld in functie van de (organisatie)doelstellingen. Waardestromen omvatten 
enerzijds de geldstromen, maar anderzijds ook de vorderingen, schulden en ruimer de activa en passiva van de organisatie. 
Om het voortbestaan van de organisatie en de realisatie van de organisatiedoelstellingen mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat het gehele organisatiegebeuren ook financieel wordt uitgetekend en 
geregistreerd. Enerzijds is dit de basis om de vraag naar middelen voor het volgende werkingsjaar te onderbouwen, anderzijds vloeit hieruit ook de evaluatie en verantwoording voort van de gevoerde 
werking tijdens het afgelopen werkingsjaar. Financieel management moet ook de nodige financiële opvolgingsinstrumenten leveren aan het management, op elk niveau, om de financiële evolutie van de 
werking te kunnen inschatten en waar nodig tijdig te kunnen bijsturen. 
Tijdens het werkingsjaar volgt de organisatie permanent de realisatie van haar doelstellingen en de uitvoering van de begroting op om over een actueel beeld van de situatie te beschikken. De begroting, 
economische en analytische boekhouding hebben een voldoende detailniveau om te voorzien in de gestelde interne en externe financiële informatienoden. 

Driemaandelijkse rapportering van stand van zaken budgetten naar DR dec/15 Leidraad OBH 

Driemaandelijkse rapportering van stand van zaken van buitenlandse zendingen naar DR dec/15 Leidraad OBH 

Driemaandelijkse rapportering van personeelsuitgaveprognose dec/15 Leidraad OBH 

Jaarlijkse evolutie bekijken van de maaltijdvergoedingen, thuiswerk, vaste en mobiele telefonie en dit communiceren aan DR dec/15 Leidraad OBH 

Implementeren van de optimalisatietool zodat het lange termijn financieel beheer optimaal kan worden opgevolgd.  dec/15 Zelfevaluatie 2014 

Het proces ‘intelligent scannen moet geoptimaliseerd worden zodat het percentage van tijdig betaalde facturen hoger komt te liggen. jun/15 Zelfevaluatie 2014 

Thema Facility Management  

Onder facilitymanagement wordt het beheer van alle goederen en diensten, ondersteunende processen en activiteiten verstaan die moeten toelaten dat alle bedrijfsprocesen zich in ideale 
omstandigheden kunnen ontwikkelen. In de eerste plaats wordt vooral gefocust op deze aspecten van facilitymanagement die de kernopdrachten ondersteunen.  
De goederen of diensten die door facility worden aangeboden, zijn zeer uitgebreid en verschillen van organisatie tot organisatie. 'Facility' is - binnen de Vlaamse overheid - de verzamelnaam voor 
gebouwen, catering, schoonmaak, de onthaalbalie, afvalverwijdering, klussen, postbedeling, reprografie, reservatie en uitrusting vergaderzalen, de bediening van telefooncentrales, aankoop van 
verbruiks- en uitrustingsgoederen, het beheer van het wagenpark, kantoorinrichting, ondersteuning bij verhuizingen,... Afhankelijk van de grootte en het type van organisatie zal deze lijst beperkt zijn tot 
die activiteiten die de grootste invloed hebben op de realisatie van de doelstellingen en/of een groot stuk van de middelen opeisen.  
Bij bepaalde organisaties kunnen een aantal activiteiten die in eerste instantie tot de lijst van facilitygoederen en -diensten behoren, deel uitmaken van de core-business of -activiteit van de organisatie. 
Deze kernactiviteiten vallen buiten de reikwijdte van dit thema. 

Facilityplan jun/15 Leidraad OBH 

AV op de hoogte houden van plannen huisvesting dec/15 Leidraad OBH 

Wegens de recente wijzigingen binnen het Facilityteam wordt verder bekeken welke overlegformule het beste werkt binnen het team.  jun/15 Zelfevaluatie 2014 
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De samenwerking en communicatie met AFM moet geoptimaliseerd worden dec/15 Zelfevaluatie 2014 

De resultaten van de enquête omtrent de werking van Facility moet nauwkeuriger worden bekeken en de actiepunten moeten beter worden opgevolgd. jun/15 Zelfevaluatie 2014 

Thema ICT  

Informatie en communicatietechnologie kan worden omschreven als het geheel van technologieën (hardware, software, datacommunicatie en databasebeheer) dat gegevens op geautomatiseerde wijze 
omzet naar informatie.  
Ingevolge de toenemende automatisering van de kernactiviteiten in een organisatie, en de daarmee gepaard gaande investeringen, is ook de behoefte aan een adequate sturing en beheersing van ICT 
sterk toegenomen.  
Het topmanagement moet erop toezien dat het inzetten van ICT binnen de organisatie een daadwerkelijke toegevoegde waarde levert voor de bedrijfsactiviteiten van de organisatie en bijdraagt tot een 
degelijk risicobeheer. Zo zorgt de organisatie ervoor dat ICT de organisatiedoelstellingen optimaal ondersteunt. 
Het afstemmen van de verschillende verwachtingen omtrent de rol en de waarde van ICT vereist een beheersingsproces dat zorgt voor een voortdurende terugkoppeling tussen de doelstellingen van de 
organisatie en de vereiste IT-diensten en capaciteiten. 

Jaaractieplan jun/15 Leidraad OBH 

De ICT strategie dient geactualiseerd te worden. Bovendien moet de strategie nog meer afgestemd worden op de organisatiedoelstellingen.  dec/15 Zelfevaluatie 2014 

De indeling van het team ICT-operaties met de bijhorende taakverdeling zal opgenomen worden in de nieuwe strategie  jun/15 Zelfevaluatie 2014 

Er zou een inventarisatie moeten komen van de bestaande datasets- en bestanden die momenteel niet bekend zijn bij ICT, maar wel gebruikt worden door personeelsleden. dec/15 Zelfevaluatie 2014 

ICT-processen moeten geactualiseerd worden. Ook moet er een proces voor open data beleid uitgetekend worden. jun/15 Zelfevaluatie 2014 

INBO moet het informatieveiligheidsbeleid afgestemd op de veiligheidsrisico’s van het INBO bijsturen. Hierbij wordt het ICT-veiligheidsbeleid van de Vlaamse overheid als leidraad 
gebruikt.  dec/15 Zelfevaluatie 2014 

Het informatiebeleid moet verder worden uitgewerkt. dec/15 Zelfevaluatie 2014 

Het DRP moet geëvalueerd en bijgestuurd worden.  dec/15 Zelfevaluatie 2014 

Er komt een klantenbevraging jun/15 Zelfevaluatie 2014 

IDC zet in op een open data beleid. Een visie is ontwikkeld en een actieplan wordt uitgewerkt in 2015 dec/15 Cultuurplan december 2013 

Evaluatie 

Evaluatie organisatiebeheersing 2015 dec/15 Leidraad OBH 
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Bijlage 8: HR Beleidsplan 2014-2019 

 

HR beleidsplan 2014-2019 

Inleiding 

Binnen het INBO is er de laatste jaren hard gewerkt aan een nieuwe organisatiestrategie die het onderzoek opdeelt in wettelijk vastgelegde taken, 

vraaggestuurd onderzoek en strategisch onderzoek en de klemtoon legt op beleidsrelevantie van het wetenschappelijk onderzoek.  

Deze projectindeling zal voor de eerste maal ten dele toegepast worden bij de opmaak van het JOP 2014 en wordt ten volle uitgerold bij de opmaak van het 

JOP 2015.  

De nieuwe projectindeling komt er op een ogenblik dat de Vlaamse Regering inzet op de rationalisatie van de managementondersteunende functies en  

meer algemeen besparingen oplegt aan alle entiteiten in termen van koppen en personeelskredieten. 

In deze context was een herziening van het bestaande HR beleidsplan met een horizon tot 2015 noodzakelijk. Het beleidsplan geeft de prioriteiten weer op 

het vlak van HR processen en projecten voor de periode 2014-2019. Het nieuwe beleidsplan houdt rekening met de uitdagingen op het vlak van HRM die 

voortvloeien uit de strategie van het INBO en dat in een context van budgettaire matiging. 

Naast de nieuwe strategie van het INBO werd er bij het uitwerken van het HR beleidsplan ook rekening gehouden met: 

- De mededeling aan de leden van de Vlaamse regering betreffende een modern HR-beleid voor de Vlaamse overheid (VR 2013 1101 MED.0011/1) en 

meer bepaald de vijf strategische doelstellingen van het sleutelproject modern HR-beleid en de waarden van de Vlaamse overheid 

- De resultaten van de personeelspeiling 2012; in die zin is dit HR beleidsplan tevens het actieplan gekoppeld aan de personeelspeiling 

- De visienota “naar een talentenbeleid binnen de Vlaamse overheid” 

- Het cultuurplan van het INBO 

- De doelstellingen die IAVA oplegt in het hoofdstuk HRM van de leidraad interne controle 
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Aanpak 

Het HR beleidsplan is opgebouwd rond het zogenaamde tempelmodel:

 

Het INBO moet doelstellingen/resultaten halen. Om te bepalen welke resultaten behaald moeten worden is er een strategie nodig. Om te bepalen hoe de 

resultaten behaald moeten worden heeft de organisatie waarden nodig. Leiderschap is een kritische succesfactor om de resultaten op de gewenste manier 

te behalen. Een organisatie heeft vier pijlers die onderling verbonden zijn en die het mogelijk maken om de strategie om te zetten in concrete resultaten. 

Deze pijlers moeten dus afgestemd zijn op de strategie en de waarden van de organisatie . Het HR beleidsplan bevat voornamelijk acties die inspelen op de 

pijler mensen met de bedoeling de medewerkers zo optimaal mogelijk te laten bijdragen aan de resultaten van het INBO, rekening houdend met de 

organisatiewaarden van de Vlaamse overheid en het INBO. Daarnaast worden er in het beleidsplan ook enkele voorstellen gedaan op het vlak van structuur, 

cultuur en systemen. 
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De waarden van de Vlaamse overheid en het INBO 

De Vlaamse overheid ziet zichzelf als een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving. 

Samen met alle belanghebbenden werken we aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang. 

Daadkracht:  

 We nemen met respect voor alle belanghebbenden weloverwogen beslissingen die we kordaat uitvoeren. 

 We grijpen opportuniteiten en ondernemen gedurfde, adequate acties om innovatieve oplossingen te bieden. 

 We nemen daarbij verantwoorde risico’s en leren uit fouten. 

Openheid: 

 We hebben oog voor wat er leeft in de samenleving. 

 We werken samen met alle betrokken actoren binnen en buiten de overheid en stellen onze gegevens, informatie, kennis en vaardigheden ten 

dienste van de maatschappij. 

 We zeggen wat we doen. 

Vertrouwen: 

 We gedragen ons deontologisch correct, zijn eerlijk en loyaal aan het algemeen belang. 

 We geven en verdienen vertrouwen. 

 We stimuleren de kwaliteiten in de eigen organisatie en in de maatschappij. 

 We zijn authentiek en doen wat we zeggen. Duidelijkheid en voorbeeldig werkgeverschap maken ons geloofwaardig. 

Wendbaarheid: 

 We reageren alert op de ontwikkelingen in de samenleving. 

 We definiëren onze dienstverlening proactief naargelang de noden, wensen en verwachtingen van de klanten en belanghebbenden. 

 We zetten onze talenten flexibel in.  
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Bovenop de waarden die door de Vlaamse overheid voorop gesteld worden kent het INBO nog een aantal entiteitspecifieke waarden: 

Objectiviteit 

Neutraliteit 

Transparantie 

Innovatief 

 

Alle acties in het HR beleidsplan werden afgetoetst aan deze waarden. 

Strategische HR doelstellingen 

Het sleutelproject modern HR-beleid heeft vijf strategische HR doelstellingen naar voor geschoven: 

 Personeelsbewegingen: realiseren van een kostenbewuste personeelsinzet door op een kwalitatieve en solidaire manier om te gaan met de 

personeelsbewegingen (in-, door- en uitstroom) op het niveau van de Vlaamse overheid. 

 Inzetbaarheid: een grotere inzetbaarheid realiseren van alle medewerkers zowel binnen de entiteit, de Vlaamse overheid als over de bestuurslagen 

heen, en hierbij een voortdurende ontwikkeling van de medewerker combineren met een toegevoegde waarde voor de organisatie. 

 Beloningsbeleid: inzetten op een flexibel beloningsbeleid gericht op het erkennen van competenties en prestaties als doorslaggevende factor, vanuit 

een globaal raamwerk. 

 Wendbare organisatie: maximaal inzetten op een wendbare en flexibele arbeidsorganisatie door gepaste initiatieven te nemen om de 

beschikbaarheid, betrokkenheid en creativiteit van de medewerkers voortdurend te verbeteren. 

 Leiderschap: ontwikkelen van een leiderschapsstijl die de vorige doelstellingen faciliteert en stimuleert, en die een evenwicht tussen de vier rollen 

van leidinggeven (leider, ondernemer, manager en coach) realiseert. 

In dit HR beleidsplan beperken we ons tot de kernuitdagingen voor het INBO die zich situeren op het vlak van inzetbaarheid, leiderschap en loopbaan- en 

beloningsbeleid. 
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 Implementatie 

Het HR beleidsplan is opgesteld voor de rest van de huidige en de volgende legislatuur. Elk jaar zal een HR actieplan worden opgemaakt dat de acties en 

projecten m.b.t. HR voor dat jaar bevat. Dat HR jaarplan zal deel uitmaken van het ondernemingsplan van het INBO (rubriek interne werking). 

Budget en capaciteit 

Er is geen groei voorzien op het vlak van specifieke HR capaciteit binnen het INBO. Om het HR beleid verder vorm te geven zal beroep gedaan worden op 

verschillende actoren binnen en buiten de organisatie. Er wordt gekozen om: 

 Maximaal gebruik te maken van tools die al bestaan binnen de Vlaamse overheid. 

 De personeelsadministratie maximaal te centraliseren bij de departementale MOD in de mate dat dit efficiënter en effectiever zou zijn 

 HR processen in eigen beheer zoveel mogelijk te optimaliseren 

 HR rollen ook bij andere actoren in de organisatie te voorzien en niet enkel bij de HR dienst. Er wordt verwacht dat de leidinggevenden voldoende 

tijd besteden aan de HRM aspecten van hun job.  

De kernuitdagingen van het INBO op het vlak van HR 

De HR kernuitdagingen van het INBO situeren zich op het vlak van inzetbaarheid, leiderschap,  loopbaan- en beloningsbeleid. Uit de nieuwe 

organisatiestrategie  worden daarnaast twee bijkomende kernuitdagingen afgeleid, zijnde klantgerichtheid en innovatie. In dit beleidsplan werd gekozen 

voor die processen en projecten die maximaal een bijdrage leveren aan deze uitdagingen. 

In de concrete uitwerking van acties is ook rekening gehouden met de principes die vooropgesteld zijn op het vlak van budget en capaciteit. Naast de 

klassieke HR-actoren (binnen de dienst HRM) wordt verwacht dat er ook door leidinggevenden voldoende tijd besteed wordt aan HRM aspecten. Het is 

belangrijk om deze capaciteit zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten. 

Hieronder worden kort de hoofdlijnen van het HR beleidsplan toegelicht per kernuitdaging. 

Inzetbaarheid 

Het HR beleid moet er toe bijdragen dat de INBO medewerkers de nodige kennis en competenties bezitten om op meerdere processen en/of 

onderzoekstopics ingezet te kunnen worden. Om dit te realiseren wordt er in het HR beleidsplan ingezet op competentieontwikkeling. Naast deze top down 



109 
 

benadering waarbij gekeken wordt welke competenties de organisatie nodig heeft en hoe deze ontwikkeld kunnen worden bij de medewerkers 

(competentiemanagement) heeft het HR beleidsplan ook oog voor een bottom up benadering waarbij gekeken wordt hoe medewerkers zo goed mogelijk 

ingezet kunnen worden op hun talenten. De ontwikkeling van competenties vraagt immers een grote inspanning van zowel de medewerker als de 

leidinggevende. Bovendien zijn niet alle competenties goed ontwikkelbaar en focust deze competentiegerichte benadering op wat men nog niet goed kan 

wat demotiverend kan werken. Met de talentenbenadering daarentegen ligt de focus op wat medewerkers wel goed kunnen en graag doen. Dit is dus een 

positieve benadering die bovendien veel efficiënter met de middelen omgaat. Uiteraard moeten beide benaderingen tot op zekere hoogte gecombineerd 

worden in een organisatie en moeten de leidinggevenden de nodige ondersteuning krijgen om het talent in hun onderzoeksgroep of dienst te ontdekken en 

zo goed mogelijk in te zetten. Met deze benadering wil het HR beleid ook tegemoet komen aan de relatief lage score in de personeelspeiling op 

tevredenheid op het vlak van jobinhoud van voornamelijk 50 plussers.  

Leiderschap 

Zoals al gesteld is leiderschap een kritische succesfactor in het behalen van de resultaten. Leidinggevenden moeten vooreerst geloven in de 

cultuurkenmerken van de Vlaamse overheid en die ook op een geresponsabiliseerde manier uitdragen. Om deze cultuur te belichamen moeten 

leidinggevenden de vier rollen van een leidinggevende, zijnde die van leider, ondernemer, manager en coach opnemen en hier voortdurend tussen 

switchen. Onze leidinggevenden zijn sleutelfiguren in de vertaling van het beleid naar de medewerkers. Het HR beleid wil de leidinggevenden ondersteunen 

en wapenen zodat ze in staat zijn om aan deze verwachtingen te beantwoorden. 

Loopbaan en beloning 

Uit de resultaten van de laatste en alle voorgaande personeelspeilingen blijkt dat de medewerkers hogere verwachtingen hebben van de horizontale en 

verticale loopbaanmogelijkheden bij het INBO en meer transparantie wensen aangaande de interne selecties van personeel. Om hieraan tegemoet te 

komen zal het INBO als pilootorganisatie instappen in het vernieuwd loopbaan- en beloningsbeleid van de Vlaamse overheid. Ook op het vlak van 

rekrutering en selectie worden er in het HR beleidsplan een aantal bijsturingen voorgesteld. 

Klantgerichtheid 

De nieuwe projectindeling legt de klemtoon op het feit dat het INBO zich ten dienste stelt van het beleid en van haar andere klanten. Een klantgerichte 

houding is daarbij van groot belang. Deze strategische HR doelstelling hangt nauw samen met de processen die gevolgd worden en de cultuur die er heerst 

binnen een organisatie. Naast de dienst Managementondersteuning speelt dan ook de Stafdienst een belangrijke rol in de realisatie van deze doelstelling. 
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Innovatie 

De laatste strategische HR doelstelling vindt zijn oorsprong in de nieuwe organisatiestrategie van het INBO die een innovatieve aanpak veronderstelt. De 

innovatieve arbeidsorganisatie kenmerkt zich door een doorgedreven klantgerichte organisatie. Minimale hiërarchie, vereenvoudigde procedures, sterk 

leiderschap en anders en beter leren zijn er essentiële elementen van. Binnen het concept van de innovatieve arbeidsorganisatie vallen de organisatie van 

het werk en het organiseren van leren samen. Werken is leren en kan structureel gestimuleerd worden door personeelsleden te laten werken in een 

organisatieprincipe 70-20-101, door personeelsleden gelijktijdig de mogelijkheid te geven om hun expertise te ontwikkelen en hen tijdelijk, al dan niet 

projectmatig, in te zetten in andere diensten of hen tijdelijk een bijkomende rol te laten opnemen in hun bestaande functie. Om innovatief 

ondernemerschap te stimuleren zijn een organisatiestructuur, leiderschap, een cultuur en arbeidsorganisatie nodig die hiervoor de nodige ruimte creëren. 

Elementen  die nauw verweven zijn met de pijlers structuur en cultuur en dus een belangrijke inbreng van de Stafdienst vereisen. 

Actieplan 2014-2019 

In het actieplan worden alle prioritaire HR acties (processen en projecten) opgelijst per kernuitdaging en per HR proces (loopbaan en beloning, beheren van 

prestaties, ontwikkelen van medewerkers, selectie en werving en organisatie van het werk).  

De budgettaire impact van de acties wordt ingeschat op basis van uitgewerkte implementatiefiches (processen) of projectplannen (projecten). 

+ betekent een verhoging van de werklast in de periode 2014-2019; - betekent een verlaging van de werklast in de periode 2014-2019; de volgorde is 

indicatief in termen van grootte. 

Het INBO wil de inzetbaarheid van de medewerkers vergroten 

Pijler - HR proces Actie -  projectstappen Ingeschatte impact op 
werklast rollen 

Timing Project/procesverantwo
ordelijke 

Mensen: ontwikkelen 
van medewerkers 

Uitwerken en implementeren van een strategisch 
ontwikkelplan met verschillende leervormen voor 

+ HR dienst 
+ leidinggevenden 

2014-2015 Dieter Viaene 

                                                           
1 Het 70-20-10-principe betekent dat er gestreefd wordt naar een verdeling waarbij een personeelslid 70 % van de tijd aan kerntaken besteedt, 20 % aan 
taken of projecten gerelateerd aan kerntaken en 10 % in andere taken of projecten in het belang van de Vlaamse overheid en gericht op ontwikkeling 
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de verschillende functiegroepen en per 
onderzoekscluster (cultuurplan): 
1. Grenzen van flexibiliteit vastleggen 
2. Kennisgebieden afbakenen waarbinnen met 
snel inzetbaar moet zijn 
3. Generieke competenties per kennisgebied 
afbakenen 
4. Kloof bepalen 
5. Vormingsplan uitwerken en implementeren 

+ betrokken 
medewerkers 

Mensen: ontwikkelen 
van medewerkers 

Uitwerken en implementeren van een 
onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers 

+ HR dienst 2015 Daphne Lingier 

Mensen: Loopbaan 
en beloning 

Uitwerken van een talentmanagement aanpak 
(cultuurplan) 

+ HR dienst 
+ leidinggevenden 

2016 Dieter Viaene 

Systemen Uitrollen van Vlimpers Talent Leren bij het INBO 
(cultuurplan) 

+ HR dienst 2014-2015 Dieter Viaene 

Mensen: selectie en 
werving 

Selecteren van kandidaten in 2 rondes: een 1ste 
ronde waarbij HR eventueel bijgestaan door de lijn 
die kandidaten selecteert die beantwoorden aan 
de persoonsgebonden competenties (o.a. 
flexibiliteit) en een 2de ronde waarin de lijn 
bijgestaan door HR de technische competenties 
screent en uit de overgebleven sollicitanten de 
meest geschikte kandidaat selecteert voor de 
betreffende vacature  

+ HR dienst 2014-2015 Daphne Lingier 

Mensen: selectie en 
werving 

Herwerken van de functiebeschrijvingen voor R&S 
zodat deze niet te specifiek zijn en standaard een 
aantal taken en competenties bevatten 
waarbinnen iemand ingezet zal worden (bv. 
vermelden van een onderzoeksdomein i.p.v.  een 
onderzoekstopic) 

+ HR dienst 2015 Daphne Lingier 

Systemen Uitrollen van de selfservice in profielbeheer zodat 
medewerkers hun eigen talenten kunnen beheren 
en de organisatie zicht krijgt op de aanwezige 

+ HR dienst 2016 Dieter Viaene 
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talenten bij het INBO 

Systemen Deelnemen aan een onderzoek naar inzetbaarheid 
van de KULeuven 

+ HR dienst 
+ alle medewerkers 

2014 Dieter Viaene 

Mensen: ontwikkelen 
van medewerkers 

Inzetten van ervaren werknemers in de rol van 
mentor van jongere collega’s of opvolgers 

+ HR dienst 2015 Dieter Viaene 

Het INBO wil leiderschap ontwikkelen 

Pijler - HR proces Actie - projectstappen Ingeschatte impact op 
werklast rollen 

Timing Project/procesverantwo
ordelijke  

Mensen: ontwikkelen 
van medewerkers 

Uitwerken en organiseren van een vormingstraject 
voor leidinggevenden afdelingshoofden, OGL en 
DH, operationeel leidinggevenden 

+ HR dienst 
+ leidinggevenden 

2014-2017 Dieter Viaene 

Mensen: beheren 
van prestaties 

Functiebeschrijving van OGL en DH herbekijken 
zodat er tijd vrijkomt om te focussen op 
leiderschap 

+ HR dienst 
+ OGL, DH en AH 

2016 Dieter Viaene 

Mensen: ontwikkelen 
van medewerkers 

Interne en externe coaches ter beschikking stellen 
van de leidinggevenden 

/ 2014 Dieter Viaene 

Structuur en 
systemen 

Kritisch evalueren van de processen en de 
structuur zodat er tijd vrij komt voor de OGL en 
DH om te focussen op leiderschap 

+ HR dienst 
+ Stafdienst 

2016 Kato Simons 

Mensen: beheren 
van prestaties 

Deelnemen aan de BUE en de rapporten als 
insteek gebruiken voor de evaluatie van 
leidinggevenden en als aanzet voor verbeteracties 

/ Jaarlijks Daphne Lingier 

Het INBO wil een loopbaan- en beloningsbeleid uitwerken 

Pijler - HR proces Actie - projectstappen Ingeschatte impact op 
werklast rollen 

Timing Project/procesverantwo
ordelijke  

Mensen: beheren van 
prestaties 

Afstemmen van de opmaak van het JOP op de 
PLOEG cyclus per kalenderjaar 

/ 2014 Elke Wambacq 

Mensen: loopbaan en 
beloning 

Instappen als pilootproject in het nieuwe 
loopbaan- en beloningsbeleid: 

+ HR dienst 
+ leidinggevenden 

2014 Kato Simons 
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1. Uitvoeren functiewegingen 
2. Communiceren resultaat wegingen 
2. Beroepsprocedure 
3. Valideren functiewegingen 
4. Remuneratie-analyse 

Mensen: loopbaan en 
beloning 

Uitwerken van een vereenvoudigde 
selectieprocedure voor interne vacatures 

+ HR dienst 2014 Daphne Lingier 

Mensen: loopbaan en 
beloning 

Bevorderingen op de niveaus B, C en D 
doorvoeren 

+ HR dienst 
+ leidinggevenden 

2014-2015 Kato Simons 

Mensen: loopbaan en 
beloning 

Organiseren van statutaire benoemingen volgens 
de afgesproken criteria 

+ HR dienst 
+ leidinggevenden 

2014 Daphne Lingier 

Mensen: loopbaan en 
beloning 

Opmaken criteria en proces wetenschappelijke 
loopbaan 

/ 2014 Maurice Hoffmann 

Mensen: beheren van 
prestaties 

Kalibratieproces integreren in de evaluatiecyclus + HR dienst 
+ leidinggevenden 

2016 Kato Simons 

Mensen: beheren van 
prestaties 

De mogelijkheid om 360 ° feedback te 
introduceren in de evaluatiecyclus onderzoeken 

/ 2015 Dieter Viaene 

Mensen: loopbaan en 
beloning 

Functiebeschrijvingen van onderzoeker, senior 
onderzoeker en expert onderzoeker optimaliseren 

+ HR dienst 
+ werkgroepen 
samengesteld uit 
onderzoekers en OGL 

2014 Kato Simons 

 

Het INBO wil een klantgerichte organisatie zijn 

Pijler - HR proces Actie - projectstappen Ingeschatte impact op 
werklast rollen 

Timing Project/procesverantwo
ordelijke  

Structuur en mensen: 
arbeidsorganisatie 
werk 

Onderzoeken hoe de organisatiestructuur en de 
werkorganisatie klantgerichtheid kunnen 
bevorderen 

+ HR dienst 
+ Stafdienst 

2016 Kato Simons en Elke 
Wambacq 

Mensen: beheer van 
prestaties en cultuur 

Belang van klantgerichtheid benadrukken in de 
plannings- en evaluatiecyclus 

+ HR dienst 2015 Dieter Viaene 

Mensen: Kritisch bekijken en hertekenen van de processen + HR dienst 2014 Daphne Lingier 
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arbeidsorganisatie van de personeelsdienst  

Cultuur Een plan uitwerken om de waarden van de 
Vlaamse overheid en bij uitbreiding het INBO te 
doen leven bij de medewerkers van het INBO 
inclusief de DR  

/ 2015 Kato Simons en Elke 
Wambacq 

Systemen Uitrollen van arbeidsplaatsbeheer voor het 
opvolgen van het PEP 

+ HR dienst 2016 Dieter Viaene 

 

Het INBO wil een innovatieve organisatie zijn 

Pijler - HR proces Actie - projectstappen Ingeschatte impact op 
werklast rollen 

Timing Project/procesverantwo
ordelijke  

Cultuur en systemen Introduceren van tijds- en plaatsonafhankelijk 
werken 

+ HR dienst 
+ Stafdienst 

2017 Kato Simons 

Structuur en 
systemen 

Onderzoeken hoe de organisatiestructuur en de 
arbeidsorganisatie innovatie kunnen bevorderen 

+ HR dienst 
+ Stafdienst 

2016 Kato Simons en Elke 
Wambacq 

Mensen: loopbaan 
en beloning 

Tijdelijke mobiliteit in lokale en internationale 
publieke sector faciliteren 

+ HR dienst 2019 Kato simons 

Cultuur en systemen Voorbereiden van de organisatie op de verhuis 
naar het VAC in 2017 

+ HR dienst 2016 Kato SImons 
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Bijlage 9: Personeelsplan 

 
Functies op 01/01/2015 

 
PEP AS IS 01/03/2015 

 
PEP TO BE Wijzigingen t.o.v. PEP AS IS 

  Statutair Contract. Mandaat Totaal Statutair Contract. Mandaat Totaal Statutair Contract. Mandaat Totaal Statutair Contract. Mandaat Totaal 

Niveau A 
   

  
   

  
   

  
   

  

A3 (m) 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

A2A (m) 0 0 3 3 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 

Hoofdadviseur 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

A2 (m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A2 14 2 0 16 14 2 0 16 14 2 0 16 0 0 0 0 

A1 72 26 0 98 72 23 0 95 70 23 0 93 -2 0 0 -2 

Subtotaal A 86 28 4 118 87 25 3 115 85 25 3 113 -2 0 0 -2 

Niveau B 
   

  
   

  
   

  
   

  

B2 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 

B1 39 13 0 52 39 13 0 52 38 13 0 51 -1 0 0 -1 

Subtotaal B 42 13 0 55 42 13 0 55 41 13 0 54 -1 0 0 -1 

Niveau C 
   

  
   

  
   

  
   

  

C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C1 18 10 0 28 18 10 0 28 17 10 0 27 -1 0 0 -1 

Subtotaal C 18 10 0 28 18 10 0 28 17 10 0 27 -1 0 0 -1 

Niveau D 
   

  
   

  
   

  
   

  

D2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

D1 12 5 0 17 12 5 0 17 12 5 0 17 0 0 0 0 

Subtotaal D 13 5 0 18 13 5 0 18 13 5 0 18 0 0 0 0 

TOTAAL 
FUNCTIES 159 56 4 219 160 53 3 216 156 53 3 212 -4 0 0 -4 

 

 PEP as is 01/01/15: situatie van waaruit vertrokken wordt voor de besparingsronde 

 PEP as is 01/03/2015: onze huidige personeelsbezetting 

 PEP to be: onze huidige personeelsbezetting verminderd met de natuurlijke uitstroom via pensionering tijdens deze regeerperiode. Aangezien de opgelegde personeelsbesparingen 

nog niet goedgekeurd zijn door de Vlaamse regering werd hier in het PEP to be nog geen rekening mee gehouden. 
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Bijlage 10: Globaal Preventieplan 2011-2015 

1 Inleiding 

In de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers tijdens de uitvoering van hun werk werd een 

dynamisch risicobeheerssysteem gedefinieerd. Dit is in feite een dynamische aanpak van de risico’s 

binnen de onderneming. 

Om dit te realiseren vraagt de wetgeving een globaal preventieplan vast te leggen voor een periode van 5 

jaar. 

Dit globaal preventieplan wordt opgesteld in overleg met de leden van de hiërarchische lijn en de 

Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (GDPB). 

Het plan bevat volgende punten: 

1. het resultaat van de identificatie van de risico’s en de bepaling, de omschrijving en de evaluatie 

van de risico’s 

2. de te nemen preventiemaatregelen 

3. de belangrijkste te bereiken doelstellingen 

4. de te ontwikkelen activiteiten en uit te voeren opdrachten om deze doelstellingen te bereiken 

5. de toe te wijzen organisatorische, materiële en financiële middelen 

6. de opdrachten, de verplichtingen en de hulpmiddelen van alle betrokken personen 

7. de wijze waarop het globaal preventieplan kan aangepast worden bij verandering van 

omstandigheden 

8. de evaluatiecriteria van het welzijnsbeleid ten opzichte van de werknemers tijdens de uitvoering 

van hun werk. 

Wetgevingen ter zake zijn: 

- de welzijnswet van 4 augustus 1996 (B.S. 18.9.1996) 

- het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 (B.S. 31.3.1998) 

2 Resultaten van de risico-inventarisatie en –evaluatie 

De risico-evaluatie gebeurt via diverse invalshoeken. 

1. Het risico-onderzoek 

Het INBO beschikt niet over risicoanalyses van de verschillende werkposten. Een inventarisatie 

van de vereiste risicoanalyses en het opstellen ervan is noodzakelijk en wordt best uitgevoerd in 

de aanvangsfase van het globaal preventieplan. De risicoanalyses dienen een multidisciplinair 

karakter te hebben. 

2. Het onderzoek naar arbeidsongevallen  

Bij een arbeidsongeval of een ongeval woon-werkverkeer wordt onmiddellijk de personeelsdienst 

van het INBO verwittigd. De personeelsdienst handelt het arbeidsongeval administratief af en 

brengt de hiërarchische lijn op de hoogte, die een onderzoek kan uitvoeren zoals beschreven in 

het KB. Indien gewenst kan de hiërarchische lijn zich laten bijstaan door de GDPB. 

3. Jaarlijkse bedrijfsrondgangen  

Vanaf 2008 werden er welzijnsrondgangen georganiseerd in de vestigingen van INBO. 



117 
 

Deze rondgangen vinden jaarlijks plaats. Uitgenodigd worden: 

- De preventieadviseur 

- De arbeidsgeneesheer 

- De verantwoordelijke facility, veiligheid en milieuzorg 

- De gebouwenverantwoordelijke van de dienst facility, veiligheid en milieuzorg 

- De medewerker milieuzorg 

- Een vertegenwoordiging van de vakorganisaties 

Tijdens de rondgangen worden de personeelsleden van INBO op ad hoc basis betrokken om een 

juiste interpretatie van de werkpost en de werkomstandigheden mogelijk te maken. 

3 Mogelijke preventiemaatregelen 

a. Risico voorkomen 

i. Gevaarlijke werken uitbesteden, rekening houdende met de wetgeving op werken 

met derden; 

ii. Verwijderen van buiten gebruik gestelde machines, goederen en producten; 

iii. Advies inwinnen bij de GDPB in het kader van de opmaak van bestekken; 

iv. Onderhoudscontracten afsluiten, indien vereist; 

v. Verplichte periodieke onderzoeken/keuringen laten uitvoeren. 

b. Vervangen wat gevaarlijk is door wat minder gevaarlijk is 

i. Gebruik van milieuvriendelijke brandstoffen; 

ii. Waar mogelijk: gebruik van minder gevaarlijke solventen; 

iii. Evalueren van nieuwe technieken. 

c. Collectieve beschermingsmiddelen 

i. Nemen van de gepaste voorzorgsmaatregelen, beschreven in de verschillende 

regelgevingen; 

ii. Opslag van producten met gevaarlijke eigenschappen in aangepaste 

omstandigheden 

iii. Voorzien van voldoende verluchting op de werkplaatsen; 

iv. Voorzien van voldoende verlichting op de werkplaatsen; 

v. Zorgen voor juiste temperatuur op de werkplaatsen; 

vi. Acties opzetten om het arbeidsklimaat te bevorderen; 

vii. Voorzien van de nodige brandbestrijdingsmiddelen. 

d. Persoonlijke beschermingsmiddelen 

i. Vaststellen voor welke activiteiten er persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) 

noodzakelijk zijn en aan welke normen deze PBM’s moeten voldoen; 

ii. Er zorg voor dragen dat iedere werknemer voldoende en de juiste PBM’s ter 

beschikking heeft en dat deze gedragen worden. 

e. Instructies, richtlijnen (multidisciplinair) 

i. Inventariseren welke instructies en richtlijnen er al bestaan; 

ii. Inventariseren van de ontbrekende en te actualiseren instructies en richtlijnen; 

iii. Opstellen of actualiseren van de richtlijnen; 

iv. Zorg dragen voor de toepassing van de richtlijnen. 

f. Opleiding 

i. Opleiding rond het gebruik mobiele arbeidsmiddelen (kettingzaag, elektrovisserij, 

bosmaaier, tractoren…) te voorzien in vormingsplan; 
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ii. Attesteren van de bevoegdheid en bekwaamheid van de werknemer door de 

werkgever; 

iii. Veiligheid als een verplicht aandachtspunt bij opleidingen; 

iv. Opleiding hef- en tiltechnieken voorzien; 

v. Opleiding betreffende instructies en richtlijnen organiseren. 

g. Onthaal van nieuwe werknemers 

i. Onthaalprocedure en onthaalmap; 

ii. Introductie van een peter- en meterschap te voorzien in vormingsplan. 

h. EHBO 

i. In elke vestiging zorgen voor voldoende nijverheidshelpers; 

ii. Er zorg voor dragen dat op iedere werkplek een EHBO-doos beschikbaar is; 

iii. Een uniforme samenstelling van EHBO-doos bepalen. 

i. Arbeidsmiddelen 

i. Aandacht voor ergonomische aspecten bij aankoop; 

ii. Uitvoering geven aan de (ergonomische) adviezen van de arbeidsgeneesheer; 

iii. Uitwerken en toepassen procedure van de drie groene lichten rond advies voor 

aankoop, nazicht bij levering en indienststelling 

j. Aandacht voor de psychosociale belasting van de werknemers 

i. Aanstellen van een vertrouwenspersoon 

ii. Opstellen en communiceren van een procedure inzake geweld, pesterijen en 

ongewenst seksueel gedrag op het werk 

4 Te bereiken prioritaire doelstellingen over een periode van 5 jaar 

INBO wenst zich te conformeren aan de wetgeving op het gebied van welzijn op het werk. 

Om dit te bereiken dienen de verschillende acties op het gebied van welzijn gestroomlijnd te worden 

tussen de verschillende vestigingen. 

De voornaamste aandacht gaat hierbij uit naar het formaliseren van procedures en instructies. 

Het engagement van de hiërarchie is hierbij van groot belang. 

5 Te ontwikkelen projecten en uit te voeren opdrachten 

- Arbeidskledij: procedures, instructies, budgettering op punt stellen (cfr. wetgeving ter zake) 

- Opleidingen inventariseren en intern of extern organiseren: nijverheidshelper, 

brandinterventieploeg, BA4 + BA5, vaarbewijzen, zwemmen, reddingstechnieken, … 

- Inventarisatie van de periodieke keuringen (heftoestellen, ladders, takels …) 

- Keuring en conform stellen van de elektrische installaties (1 draadschema’s ,…) 

- Organisatie en opkuis van te stockeren labostalen 

- Ergonomie (burelen, werkposten, …) 

- Conformiteit met milieuvergunningen (4 vestigingen) 

- Lijst gevaarlijke producten opstellen en correcte opslagfaciliteiten (kasten, ruimtes, …) voorzien 

- Organisatie afvoer chemicaliën (formol, Norvanol, …) 

- Veiligheid en organisatie labo’s. Risico-analyses laten uitvoeren (in samenwerking met de GDPB) 

- Sanitaire voorzieningen in Linkebeek, Groenendaal en Geraardsbergen aanpassen: scheiding 

mannen/vrouwen, renovaties, … 

- -Ergonomierondgangen in de verschillende vestigingen organiseren 
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- Procedure van de 3 groene lichte introduceren en formaliseren 

- Jaarlijks brandoefeningen organiseren in alle vestigingen en opstellen van de verschillende 

procedures (interventiedossiers en evacuatierichtlijnen) 

- Inrichting wasplaats Linkebeek 

- Infosessie organiseren betreffende de verantwoordelijkheden van de hiërarchische lijn 

(onderzoekgroepsleiders) 

6 De wijze waarop het globaal preventieplan kan aangepast worden bij verandering van 

omstandigheden 

Het globaal preventieplan zal jaarlijks worden aangepast, evenals bij grote verbouwingen of 

veranderingen van installaties, bij de uitvoering van nieuwe activiteiten of werkposten, en telkens 

wanneer de directie van het INBO hierom vraagt. 

Andere mogelijke aanleidingen tot verandering van het globaal preventieplan zijn ernstige ongevallen, 

opmerkingen en suggesties van werknemers, van de leden van de welzijnswerkgroep, van verslagen van 

interne of externe controleorganismen, enz. … 

7 De evaluatiecriteria van het welzijnsbeleid 

Het welzijnsbeleid zal in de eerste plaats gemeten worden aan de hand van de vorderingsstaten van de 

voorgestelde projecten en opdrachten. 

Daarnaast zal het welzijnsbeleid geëvalueerd worden aan de hand van de arbeidsongevallen. De evolutie 

van de ernst- en de frequentiegraad zullen hierbij als leidraad dienen. 

 

De werkgever, 

Jurgen Tack 

Administrateur-generaal 
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