STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER

SCAN
Toelichting declaratieregeling collectieven
De Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer ondersteunt namens de koepels van
agrarische natuurverenigingen en LTO Noord de vorming en professionalisering van
collectieven. SCAN heeft geld gereserveerd voor de kosten, die ANV’s en
collectieven maken voor de ontwikkeling en inrichting van professioneel handelende
collectieven.
Hoogte van de vergoeding
Voor 2014 stelt SCAN een maximale vergoeding beschikbaar van € 15.000 per
collectief, aangevuld met een bedrag van € 2.500 per inliggende ANV. Let op:
genoemde bedragen zijn inclusief BTW!
Rekenvoorbeeld: als een collectief opgericht wordt door een groep van 5 ANV’s, dan
wordt de maximale vergoeding voor gemaakte kosten in 2014 in totaal € 15.000 + 5
x € 2.500 = €27.500. Voor ANV’s die deel uitmaken van twee collectieven wordt in
beide collectieven een bedrag van € 2.500,- toegekend.
Voor 2015 stelt SCAN een maximale vergoeding beschikbaar van € 32.000,- per
collectief. Het niet gebruikte budget voor 2014 mag meegenomen worden naar 2015,
maar dient uiterlijk 31 maart 2015 besteed en 30 april 2015 gedeclareerd te zijn.
Alleen verzameldeclaraties van collectieven
In 2014 worden nog individuele declaraties van bij de collectieven actieve personen
of van inliggende ANV´s in behandeling genomen. Met ingang van 1 januari 2015
worden alleen nog maar verzameldeclaraties per collectief in behandeling genomen.
Dit houdt ook in dat er per collectief nog maar naar slechts één bankrekeningnummer
wordt overgemaakt.
Voor welke activiteiten?
De vergoeding wordt alleen verstrekt voor kosten die te maken hebben met het
professionaliseren van de collectieven, zoals:



overleg tussen ANV’s over de vorming en inrichting van collectieven.
oprichtingskosten van een collectief.
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bijwonen van informatie- en instructiebijeenkomsten van SCAN door
vertegenwoordigers van de collectieven
toepassen van de producten met wel of niet begeleiding van derden. Denk daarbij
aan het keuzetraject, gebiedsproces, inrichting organisatie, etc.
overleg met derden (gebiedspartijen, Provincie, etc.)
het volgen van opleidingen en/of trainingen of andere kosten gerelateerd aan de
professionalisering

Naar verwachting is er met ingang van januari 2015 een mogelijkheid voor
collectieven om de kosten voor de voorbereiding van de gebiedsaanvraag
voorgefinancierd te krijgen. Denk daarbij aan de uitwerking van de beheerstrategie,
de voorintekening etc. Deze kosten kunnen dan afgelost worden in de beheerperiode
van 6 jaar uit de transactiekosten. Zodra de voorfinancieringsmogelijkheid
beschikbaar is, kunnen deze kosten niet meer gedeclareerd worden ten laste van het
budget dat door SCAN beschikbaar wordt gesteld.
Formulier A
In aanmerking komen personele kosten (bestuurders & medewerkers in loondienst).
Voor bestuurders geldt een vaste vergoeding van € 35 per uur. Voor medewerkers in
loondienst een maximale vergoeding van € 60/uur. Voor medewerkers met een
uurtarief hoger dan €60/uur moet een financiële onderbouwing van het uurtarief
meegestuurd worden. Gebruik hiervoor formulier A. Indien u als privé persoon
rechtstreeks bij SCAN declareert vul dan ook uw Burger Service Nummer in. SCAN
is verplicht betalingen aan privé personen door te geven aan de belastingdienst.
Formulier B
Formulier B kan gebruikt worden voor de reeds betaalde out of pocketkosten zoals
zaalhuur, professionele ondersteuning derden (niet personeel in eigen dienst), etc.
Kosten professionele ondersteuning derden worden vergoed tot maximaal € 90/uur
(incl. BTW). Kopieën van de betaalde nota’s moeten meegestuurd worden.
Let op:
 in alle gevallen kan SCAN nooit meer vergoeden dan het toegewezen bedrag per
collectief, inclusief de inliggende ANV’s.
 SCAN kan indien nodig ten allen tijde extra informatie opvragen, bijvoorbeeld
een bewijs van betaling.
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Hoe te declareren?
Per maand kunnen collectieven de gemaakte kosten bij SCAN declareren. Gebruik
hiervoor de SCAN-declaratieformulieren. Formulieren zijn te vinden op www.scancollectieven.nl.
Declaraties worden alleen in behandeling genomen als er gebruikt wordt gemaakt
van het SCAN-declaratieformulier en het formulier ondertekend is. Het
declaratieformulier kunt u digitaal of per post indienen bij de regionale projectleider
van SCAN in uw werkgebied.

Regio Noord:

BoerenNatuur, t.a.v. G. van Drooge, Postbus 186, 9200 AD
Drachten

Regio West:

Veelzijdig Boerenland, t.a.v. A. Manhoudt, Groenestein 12c,
2394 AV Hazerswoude-Rijndijk

Regio Oost:

NPO, t.a.v. Y. Ruesen, Enzerinckweg 10, 7251 KA, Vorden

Regio Zuid:

ZLTO, t.a.v. W. Dieleman, Postbus 100, 5201 AC
's-Hertogenbosch

Regio Limburg:

Natuurrijk Limburg, t.a.v. H. Kossen, Postbus 960, 6040 AZ
Roermond
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