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De projectbegroting

Een gedetailleerde projectbegroting is verplicht.

Het document

Op www.natuurinjebuurt.be kan zowel een ‘model projectbegroting voor een projectvoorstel type A’ als een
‘model projectbegroting voor een projectvoorstel type B’ gedownload worden.
Het is niet verplicht om het aangeboden model te gebruiken. Wel is het belangrijk dat de projectbegroting
voldoende duidelijk is om het projectvoorstel te kunnen beoordelen en een correcte opvolging te kunnen
garanderen. Een moeilijk begrijpbare of onduidelijke projectbegroting kan een negatieve impact hebben op de
beoordeling.
Indien niet met het model projectbegroting gewerkt wordt, gaat de voorkeur uit naar een xls-formaat of
soortgelijk.
In het document zijn vier totaalbedragen terug te vinden:
1.

2.

3.

4.

Het aangevraagde bedrag (de aangevraagde steun of financiering). Dit bedrag wil de aanvrager
ontvangen door middel van zijn projectvoorstel voor Natuur in je Buurt. Dit bedrag moet overeen
komen met wat in de aanvraag vermeld staat. Het bedrag mag maximum 75% bedragen van de
projectbegroting en voor een projectvoorstel type B mag dit bedrag 15.000 euro niet overschrijden.
De projectbegroting (totale kostprijs van het projectvoorstel). Dit bedrag komt overeen met de kosten
die de aanvrager wil indienen voor financiering. Dit bedrag moet overeen komen met wat in de
aanvraag vermeld staat.
De begroting van het overkoepelende project. Dit bedrag komt overeen met de kosten die de
aanvrager voorziet voor het realiseren van het project. Dit bedrag kan hetzelfde zijn als de
projectbegroting, maar kan ook hoger liggen indien er meerdere posten zijn waar de aanvrager geen
financiering van Natuur in je Buurt voor wenst aan te vragen
Bedrag van cofinanciering. Dit bedrag komt overeen met cofinanciering (subsidies, toelagen) door
derden en voor hetzelfde (overkoepelende) project.

In het document voor projectvoorstellen type A is het belangrijk om duidelijk aan te geven welk aandeel van
de kosten naar ‘infrastructuur en (half-)verharding’ en naar ‘voorbereiding en begeleiding van de werken’ gaat,
gezien de in aanmerking komende kosten hiervoor beperkt zijn.
In het document voor projectvoorstellen type B is het belangrijk om duidelijk aan te geven welk aandeel van
de kosten naar ‘(half-)verharding’ gaat, gezien de in aanmerking komende kosten hiervoor beperkt zijn.
Projectvoorstellen type B gaan een resultaatsverbintenis aan. De projectbegroting is belangrijk voor de
beoordeling van het project en het bepalen van de financiering en voor de controle na uitvoering van het
project.
Nuttige links voor het uitwerken van een projectvoorstel en het onderbrengen van de kosten in de
projectbegroting vind je op www.natuurinjebuurt.be .

Wat is het aangevraagd bedrag?

Dit bedrag wil de aanvrager ontvangen door middel van zijn projectvoorstel voor Natuur in je Buurt. Dit bedrag
moet overeen komen met wat in de aanvraag vermeld staat.
Voor een projectvoorstel type A: maximum 75% van de projectbegroting.
Voor een projectvoorstel type B: maximum 75% van de projectbegroting OF min 3.000 euro en max 15.000
euro.

Wat is de projectbegroting?

Dit zijn alle begrote kosten van het ingediende project waarvoor financiering aangevraagd wordt.

Voor een projectvoorstel type A: In de projectbegroting is maximum 50% kosten voor infrastructuur met
inbegrip van (half-) verharding en maximum 10% kosten voor voorbereiding en begeleiding van de werken
toegelaten.
Voor een projectvoorstel type B: In de projectbegroting is maximum 20% kosten voor (half-)verharding
toegelaten.
Indien er sprake is van cumulatie van subsidies of toelagen moet ANB hierover correct geïnformeerd worden
(zie ook het reglement op www.natuurinjebuurt.be).

Wat is de overkoepelende begroting?

Dit zijn alle begrote kosten van het ingediend project, ongeacht of hier financiering voor aangevraagd wordt of
niet. Dit laat toe om het project beter te kunnen beoordelen en op te volgen.
Bv. Op een voormalige parking bouwt een gemeente nieuwe jeugdlokalen met aanpalend een groene
speelzone met bos die breed toegankelijk zijn. De gemeente vraagt enkel financiering voor de vergroening van
de speelzone. De overkoepelende begroting omhelst het hele project, de projectbegroting omhelst enkel de
speelzone.

Standaardbestek 250

Het model projectbegroting is opgemaakt volgens de principes van het standaardbestek 250. Hier kan u de
catalogus van het standaardbestek 250 terugvinden.

Hoe vul ik het model projectbegroting in?

Gebruik voor iedere te onderscheiden kost een nieuwe rij. Deze informatie is nodig:
-

-

-

-

-

omschrijving: een duidelijke en beknopte omschrijving van de kost. Deze omschrijving is gerelateerd
aan de verschillende onderdelen van het inrichtingsplan.
o bv. aankoop inheemse bomen, grondbewerking: frezen, inzaaien bloemenweide, aankoop
speelinfrastructuur in robiniahout, bestrijding japanse duizendknoop met verwerking maaisel,
plaatsen houten afsluiting, uitgraven kikkerpoel…
de eenheid waarin gerekend wordt voor die kost
o bv. m³, stuk…
de eenheidsprijs die gehanteerd wordt, inclusief BTW, in euro
de hoeveelheid
de kostprijs wordt automatisch berekend
o = hoeveelheid x eenheidsprijs
o Let op, bij het invoegen van een nieuwe rij deze formule misschien niet altijd overgenomen.
Controleer daarom zeker deze bedragen en pas ze indien nodig aan.
wie de uitvoering verzorgt (derden of eigen personeel, dit is bv. relevant voor gemeentepersoneel)
of je deze kost indient voor financiering door Natuur in je Buurt (ja/neen)
Op basis van kolom G wordt het bedrag automatisch overgenomen in de kolom ‘ingediend voor
steun’.
o = (volledige waarde van de) kostprijs
o Let op, bij het invoegen van een nieuwe rij deze formule misschien niet altijd overgenomen.
Controleer daarom zeker deze bedragen en pas ze indien nodig aan.
o Dit bedrag kan eenvoudig overschreven worden indien nodig
Cofinanciering door derden: geef aan hoeveel cofinanciering het project ontvangt, of verwacht te
ontvangen. Indien dit bedrag niet per kost weergegeven kan worden, kan het bedrag integraal
ingegeven worden bij ‘totaal steun derden’.
o Het totaal wordt automatisch berekend maar kan eenvoudig overschreven worden indien
nodig.
Ter informatie:
o Geheugensteun welk aandeel of welk bedrag toegelaten is.

o
o
o

% aandeel= het aandeel van die categorie op het totaal van de projectbegroting.
Toegelaten %= toegelaten percentages per categorie
Maximaal toegelaten steun (=75% van totale projectbegroting)

Welke kosten vallen onder ‘groenaanleg en natuurontwikkeling’?
Dit is enkel van toepassing voor een projectvoorstel type A.
-

-

-

-

Voorbereidende werken en grondwerken:
Hiermee wordt bedoeld alle voorbereidende werken en grondwerken gerelateerd aan groenaanleg en
natuurontwikkeling, zoals beschreven in hoofdstuk 4 van het standaardbestek 250, meer bepaald
paragraaf 1 'Voorbereidende werken', paragraaf 2 'Droog grondverzet', paragraaf 4 'Grondwerk aan
onbevaarbare waterlopen', paragraaf 6 'Profileren van sloten', paragraaf 8 'Grondwerk ten behoeve
van natuurbouw', paragraaf 9 'Profileren van bermen', paragraaf 10 'Verwerken van teelaarde'.
Groenaanleg en groenbeheer (beheerwerken hierin vervat zijn beperkt tot twee jaar onderhoud na
investeringen en via aanbesteding):
Hiermee wordt bedoeld alle werken gerelateerd aan groenaanleg en natuurontwikkeling, zoals
beschreven in hoofdstuk 11 van het standaardbestek 250, meer bepaald paragraaf 1 'Algemene
bepalingen', paragraaf 2 'Grondbewerkingen', paragraaf 3 'verwerken van
bodemverbeteringsmiddelen', paragraaf 5 'natuurlijke vegetatieontwikkeling', paragraaf 6 'Aanleg van
graslanden, wegbermen en grasmatten', paragraaf 7 'Aanleg van kruidachtige vegetaties', paragraaf 8
'Aanleg van houtige vegetaties, paragraaf 9 'Aanleg van water-, moeras, en oeverbeplanting',
paragraaf 10 'Aanleg van bij groenaanleg behorende constructies', paragraaf 17 'Transferten voor
verwerking van groenafval' en beheerwerken (beperkt tot twee jaar onderhoud na investeringen en
via aanbesteding) volgens de paragrafen 11 tot en met 16.
Werken aan waterlopen:
Hiermee wordt bedoeld alle werken gerelateerd aan groenaanleg en natuurontwikkeling, zoals
beschreven in hoofdstuk 13 van het standaardbestek 250, meer bepaald paragraaf 2
'Beschermingswerken' en beheerwerken (beperkt tot twee jaar onderhoud na investeringen en via
aanbesteding) volgens paragraaf 1.
Andere werken mbt groenaanleg en natuurontwikkeling:
Hiermee wordt bedoeld alle werken gerelateerd aan groenaanleg en natuurontwikkeling, zoals
beschreven in de andere hoofdstukken van het standaardbestek 250 en daarbuiten.

Welke kosten vallen onder ‘aanleg van infrastructuur (met inbegrip van (half-)
verharding)?
Dit is enkel van toepassing voor een projectvoorstel type A
-

-

-

Voorbereidende werken en grondwerken voor de aanleg van infrastructuur:
Hiermee wordt bedoeld alle voorbereiden werken en grondwerken gerelateerd aan de aanleg van
infrastructuur, zoals beschreven in hoofdstuk 4 van het standaardbestek 250, meer bepaald paragraaf
1 'Voorbereidende werken', paragraaf 2 'Droog grondverzet'.
Allerhande werken zoals bedoeld in het hoofdstuk 9 van het typebestek 250 en voor zover nodig voor
de realisatie van de natuuroplossing:
Hiermee wordt bedoeld alle werken gerelateerd aan de aanleg van infrastructuur, zoals beschreven in
hoofdstuk 9 van het standaardbestek 250, meer bepaald paragraaf 23 'Terugplaatsen van afsluitingen
en muurtjes', paragraaf 24 'Metalen afsluitingen met draadgaas', paragraaf 25 'Metalen
toegangspoort'.
Het aankopen en plaatsen van (natuurbelevings)infrastructuur die niet is voorzien in standaardbestek
250:
Hiermee wordt bedoeld alle werken gerelateerd aan de aanleg van infrastructuur die niet zijn voorzien

-

-

-

-

-

in het standaardbestek 250 zoals het aankopen en plaatsen van banken, speeltoestellen en andere
(natuurbelevings)infrastructuur.
Voorbereidende werken en grondwerken voor (half-)verharding:
Hiermee wordt bedoeld alle voorbereidende werken en grondwerken gerelateerd aan de aanleg van
verhardingen en halfverhardingen, zoals beschreven in hoofdstuk 4 van het standaardbestek 250,
meer bepaald paragraaf 1 'Voorbereidende werken', paragraaf 2 'Droog grondverzet', paragraaf 4
'Grondwerk voor onbevaarbare waterlopen', paragraaf 5 'Geschikt maken van de zate van de
ophoging en van het baanbed in uitgraving', paragraaf 7 'Wapenen van bodem', paragraaf 10
'Verwerken van teelaarde'.
Onderfunderingen en funderingen:
Hiermee wordt bedoeld alle werken gerelateerd aan de aanleg van verhardingen en halfverhardingen,
zoals beschreven in hoofdstuk 5 van het standaardbestek 250, meer bepaald paragraaf 1 'Bescherming
van de onderfundering of de fundering', paragraaf 2 'Wapenen van de onderfundering of fundering',
paragraaf 3 'Onderfunderingen', paragraaf 4 'Funderingen'.
Verhardingen en halfverhardingen:
Hiermee wordt bedoeld alle werken gerelateerd aan de aanleg van verhardingen en halfverhardingen,
zoals beschreven in hoofdstuk 6 van het standaardbestek 250, meer bepaald paragraaf 1
'Cementbetonverhardingen', paragraaf 2 'Bitumineuze verhardingen', paragraaf 3 'Bestratingen',
paragraaf 4 'Andere verhardingen'.
Lijnvormige elementen:
Hiermee wordt bedoeld alle werken gerelateerd aan de aanleg van verhardingen en halfverhardingen,
zoals beschreven in hoofdstuk 8 van het standaardbestek 250, meer bepaald paragraaf 1
'Trottoirbanden (borduren), trottoirbandenwatergreppels en schampkanten', paragraaf 3 'Kantstroken
en watergreppels', paragraaf 4 'Gronddammen'.
Andere werken mbt aanleg van infrastructuur of (half-)verhardingen:
Hiermee wordt bedoeld alle werken gerelateerd aan de aanleg van infrastructuur, zoals beschreven in
de andere hoofdstukken van het standaardbestek 250 met onder andere hoofdstuk 7 'Rioleringen en
afvoer van water', hoofdstuk 9 'allerhande werken' en hoofdstuk 13 'Werken aan waterlopen'.

Welke kosten vallen onder ‘voorbereiding en begeleiding van de werken’?
Dit is enkel van toepassing voor een projectvoorstel type A
Enkel aantoonbare kosten (via factuur of uitdraai van analytische boekhouding) komen in aanmerking.
Inrichtingskosten worden verminderd met eventuele inkomsten van de uitvoering van het gefinancierd werk,
behoudens de inkomsten ten gevolge van de verkoop van het gekapt hout.
Deze kosten moeten rechtstreeks verband houden met de concrete projectrealisatie en noodzakelijk zijn voor
de goede uitvoering ervan. Komen bv. niet in aanmerking: kosten voor catering, de huur van zalen, opleidingen,
personeelskost van overheidspersoneel… Komen bv. wel in aanmerking: projectcoördinatie, werfcoördinatie op
het terrein…

Welke kosten vallen onder ‘andere kosten’?

Voor een projectvoorstel type A vallen hier alle kosten onder die niet thuishoren onder ‘groenaanleg en
natuurontwikkeling’, ‘aanleg van infrastructuur’ en ‘voorbereiding en begeleidig van de werken’.
Voor een projectvoorstel type B vallen hier alle kosten onder die niet thuishoren onder ‘aanleg van
verhardingen en halfverhardingen’.

Welke kosten vallen onder ‘aanleg van verhardingen en halfverhardingen’?
Dit is enkel van toepassing voor een projectvoorstel type B.
-

Voorbereidende werken en grondwerken voor (half-)verharding:
Hiermee wordt bedoeld alle voorbereidende werken en grondwerken gerelateerd aan de aanleg van
verhardingen en halfverhardingen, zoals beschreven in hoofdstuk 4 van het standaardbestek 250,

-

-

-

-

meer bepaald paragraaf 1 'Voorbereidende werken', paragraaf 2 'Droog grondverzet', paragraaf 4
'Grondwerk voor onbevaarbare waterlopen', paragraaf 5 'Geschikt maken van de zate van de
ophoging en van het baanbed in uitgraving', paragraaf 7 'Wapenen van bodem', paragraaf 10
'Verwerken van teelaarde'.
Onderfunderingen en funderingen:
Hiermee wordt bedoeld alle werken gerelateerd aan de aanleg van verhardingen en halfverhardingen,
zoals beschreven in hoofdstuk 5 van het standaardbestek 250, meer bepaald paragraaf 1 'Bescherming
van de onderfundering of de fundering', paragraaf 2 'Wapenen van de onderfundering of fundering',
paragraaf 3 'Onderfunderingen', paragraaf 4 'Funderingen'.
Verhardingen en halfverhardingen:
Hiermee wordt bedoeld alle werken gerelateerd aan de aanleg van verhardingen en halfverhardingen,
zoals beschreven in hoofdstuk 6 van het standaardbestek 250, meer bepaald paragraaf 1
'Cementbetonverhardingen', paragraaf 2 'Bitumineuze verhardingen', paragraaf 3 'Bestratingen',
paragraaf 4 'Andere verhardingen'.
Lijnvormige elementen:
Hiermee wordt bedoeld alle werken gerelateerd aan de aanleg van verhardingen en halfverhardingen,
zoals beschreven in hoofdstuk 8 van het standaardbestek 250, meer bepaald paragraaf 1
'Trottoirbanden (borduren), trottoirbandenwatergreppels en schampkanten', paragraaf 3 'Kantstroken
en watergreppels', paragraaf 4 'Gronddammen'.
Andere werken mbt aanleg van infrastructuur of (half-)verhardingen:
Hiermee wordt bedoeld alle werken gerelateerd aan de aanleg van infrastructuur, zoals beschreven in
de andere hoofdstukken van het standaardbestek 250 met onder andere hoofdstuk 7 'Rioleringen en
afvoer van water', hoofdstuk 9 'allerhande werken' en hoofdstuk 13 'Werken aan waterlopen'.

