GOEDKEURING DOOR DE VLAAMSE REGERING OP 28/03/2014 VAN HET NIEUWE BESLUIT HOUDENDE
TOEKENNING VAN COMPENSATIE AAN VERSCHILLENDE ACTOREN EN AAN GEMEENTEN VOOR
MILIEUGERELATEERDE TAKEN, UITGEVOERD DOOR DOELGROEPWERKNEMERS.
Dit besluit houdt een harmonisering in tussen de systemen van de Groenjobs en de Minawerkers.
Met de harmonisatie wordt een vereenvoudiging doorgevoerd.
De nieuwe regeling richt zich enerzijds tot de steden en de gemeenten, anderzijds tot actoren.
Actoren zijn elke grondgebruiker, natuurverenigingen, bosgroepen, regionale landschappen en
wildbeheereenheden. Ook OCMW’s en provincies – alles wat geen gemeente is – kan een beroep
doen op deze regeling als actor. Voorwaarde is dat de natuurwerkzaamheden op hun grondgebied
worden uitgevoerd door doelgroepwerknemers. Doelgroepwerknemers zijn personen met een
arbeidshandicap, personen met een psychosociale arbeidsbeperking of voor de arbeidsmarkt uiterst
kwetsbare personen.
Voor de steden en gemeenten wordt de regeling opgevolgd door het departement Leefmilieu,
Natuur en Energie. Voor de actoren wordt deze opgevolgd door het Agentschap voor Natuur en Bos.
Actoren kunnen een compensatie aanvragen voor taken zoals maaibeheer, heidebeheer,
terreinverbetering en -inrichting, bosbeheer, beheer van kleine landschapselementen,
landschapszorg en overige taken zoals exotenbestrijding. Een actor dient minstens één takenpakket
van 600 uren uit te voeren of te laten uitvoeren, hiervoor wordt dan een compensatie verleend van €
5250. Eén takenpakket stemt overeen met 0,5 VTE binnen het huidige systeem van de Groenjobs.
De taken dienen te worden uitgevoerd op terreinen zoals erkende natuurreservaten, natuurgebieden
waarvoor de procedure tot erkenning als natuurreservaat nog lopende is, bossen of terreinen die
toegankelijk zijn voor het publiek.
Om van het nieuwe systeem gebruik te kunnen maken, tekenen de actoren voor 1 juni 2014 in met
een toetredingscontract voor een periode van 3 jaar. Samen met het toetredingscontract wordt een
werkplan voor 3 jaar ingediend; de administratieve last om jaarlijks een werkplan in te dienen,
verdwijnt. De vroegere regeling van uitbetaling in 3 schijven verdwijnt; voortaan wordt gewerkt met
een voorschot van 50 procent van de geraamde compensatie op jaarbasis en uitbetaling na positieve
evaluatie van de resterende maximum 50 procent.
Meer info bij:
Agentschap voor Natuur en Bos
Yves Coppens
Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel
Tel. 02 553 84 81
yves.coppens@lne.vlaanderen.be

