Vraag en antwoord - BVR compensatie milieutaken door
doelgroepwerknemers van 28/3/2014 luik actoren
VRAAG
Wie wordt beschouwd als actor?
ANTWOORD
Elke grondgebruiker, grondeigenaar, natuurvereniging, bosgroep, regionaal landschap of
wildbeheereenheid, met uitzondering van een gemeente.

VRAAG
Kan een OCMW een aanvraag indienen binnen het luik “actoren”?
ANTWOORD
Ja.

VRAAG
Kan een OCMW een aanvraag indienen binnen het luik “actoren” als de gemeente al een aanvraag
heeft ingediend binnen het luik “gemeenten”?
ANTWOORD
Ja, op voorwaarde dat het niet om dezelfde taken op hetzelfde terrein gaat. Dubbele subsidiëring is
immers niet toegelaten.

VRAAG
Kan een natuurvereniging, die een natuurgebied in eigendom van de gemeente beheert, een
aanvraag indienen binnen het luik “actoren”?
ANTWOORD
Ja.

VRAAG
Hoe moet een actor een aanvraag indienen en tegen wanneer?
ANTWOORD
Om deel te nemen aan het systeem tekenen actoren voor een periode van 3 jaar via een te
ondertekenen toetredingscontract en een werkplan. De actor tekent in voor 1 juni van het jaar dat
voorafgaat aan die periode van 3 jaar. Concreet: voor de periode 2015-2017 dient te worden
ingetekend voor 1 juni 2014. Het werkplan dient zowel aangetekend per post (in 2 exemplaren) als
digitaal te worden bezorgd. Alle documenten worden in tweevoud voor 1 juni ingediend bij:
Agentschap voor Natuur en Bos
Afdeling Beleid
t.a.v. het afdelingshoofd
Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel
Digitale bezorging van het werkplan gebeurt op volgend mailadres:
yves.coppens@lne.vlaanderen.be
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Er kan wel nog jaarlijks worden ingetekend voor een periode van 3 jaar, op voorwaarde dat er nog
ruimte is bij de verdeling van het contingent. Dus in 2015 kan nog worden ingetekend voor de
periode 2016-2017-2018.

VRAAG
Op welke terreinen mag worden gewerkt?
ANTWOORD
Op erkende natuurreservaten, natuurgebieden waarvoor de procedure voor erkenning als
natuurreservaat nog lopende is, bossen en terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek

VRAAG
Hoeveel bedraagt de subsidie?
ANTWOORD
Per takenpakket (= 0,5 VTE of 600 uren) wordt een compensatie van 5.250 euro gegeven. De
compensatie kan niet gecumuleerd worden met andere compensaties van de Vlaamse overheid voor
dezelfde taken, uitgevoerd door dezelfde doelgroepwerknemers.

VRAAG
Hoeveel takenpakketten moeten worden ingezet?
ANTWOORD
Een actor dient minstens 1 takenpakket in te zetten.

VRAAG
Moeten actoren die de taken uitbesteden aan een extern sociaal economiebedrijf de wetgeving
overheidsopdrachten volgen?
ANTWOORD
Ja. Volgens de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten dienen OCMW’s,
natuurverenigingen, bosgroepen en regionale landschappen als aanbestedende overheid te worden
beschouwd. Zij zijn immers opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen
belang die niet van industriële of commerciële aard zijn, hebben rechtspersoonlijkheid en hun
werkzaamheden worden in hoofdzaak ( = minstens 50 %) gefinancierd door overheden.

VRAAG
Welke taken komen in aanmerking voor subsidie?
ANTWOORD
De taken die voor compensatie in aanmerking komen, zijn te vinden in artikel 3 van het besluit. Deze
taken moeten steeds uitgevoerd worden door welbepaalde doelgroepwerknemers (zie verder of art.
2, 3° van het BVR). Het gaat om taken rond natuurbehoud/beheer.
Meer concreet gaat het om:
1° maaibeheer met inbegrip van de afvoer van maaisel en het persen van balen:
a) maaien van bermen, taluds, ruigtes, en hooilanden en -weiden;
b) maaien van wandelpaden, oevers en holle wegen, en vrijstellen van aanplantingen;
c) maaien van rietvelden;
d) selectief maaien van distels;
e) opzetten van hooioppers, ook voor zoogdieren;
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f) hoeden van schapen, bijvoorbeeld als schaapsherder;
g) overige werkzaamheden, op voorwaarde dat vooraf de goedkeuring van het Agentschap voor
Natuur en Bos wordt gevraagd;
2° heidebeheer:
a) verjongen van de heide;
b) terugdringen van de verbossing;
c) plaggen;
d) overige werkzaamheden, op voorwaarde dat vooraf de goedkeuring van het Agentschap voor
Natuur en Bos wordt gevraagd;
3° terreinverbetering:
a) opruimen constructies vreemd aan het gebied;
b) manueel onkruidbeheer;
c) voorbereiden terrein voor aanplant zoals het voorzien van plantgaten;
d) overige werken, op voorwaarde dat vooraf de goedkeuring van het Agentschap voor Natuur en
Bos wordt gevraagd;
4° terreininrichting:
a) plaatsen en onderhouden van afsluitingen met het oog op begrazing;
b) plaatsen van paddenschermen;
c) plaatsen van een peilbuizennetwerk;
d) aanleg en onderhoud van wandelpaden;
e) aanleg van infrastructuurelementen zoals slagbomen en zitbanken;
f) aanplanten en aanbrengen van wildbescherming;
g) overige werkzaamheden; op voorwaarde dat vooraf de goedkeuring van het Agentschap voor
Natuur en Bos wordt gevraagd;
5° bosbeheer:
a) hakhout- en middelhoutbeheer;
b) kappen van bomen volgens risicofactor;
c) verzagen van kroonhout;
d) opruimen van takhout;
e) uitvoeren van dunningen;
f) aanplanten van bosplantsoen;
g) verzagen van hout in kwetsbare gebieden om dat gebied te vrijwaren van exploitatieschade;
h) overige werkzaamheden, op voorwaarde dat vooraf de goedkeuring van het Agentschap voor
Natuur en Bos wordt gevraagd;
6° beheer van kleine landschapselementen, afgekort KLE-beheer:
a) knotten;
b) opsnoeien van bosplantsoen met het oog op het herstel en onderhoud van kleine
landschapselementen;
c) inboeten van bosplantsoen, bijvoorbeeld langs wandelpaden;
d) aanplanten van knotwilgen, hagen en houtkanten;
e) manueel ruimen van poelen;
f) overige werkzaamheden, op voorwaarde dat vooraf de goedkeuring van het Agentschap voor
Natuur en Bos wordt gevraagd;
7° landschapszorg: onderhoudsbeheer van historische paden, kerkwegels en buurtwegen;
8° overige werkzaamheden:
a) bestrijden uitzaaiingen van exoten;
b) zaadoogst van autochtone boomsoorten;

VRAAG
Wie mag de taken uitvoeren?
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ANTWOORD
De taken zoals beschreven in artikel 3 van het besluit moeten uitgevoerd worden door één van de
volgende types van doelgroepwerknemers. De werknemers staan vermeld in:
a) artikel 5 van het decreet van 14 juli 1998 inzake de sociale werkplaatsen: deze kunnen zeer
moeilijk bemiddelbare werkzoekenden aanwerven die door een cumulatie van persoons- en
omgevingsgebonden factoren, geen arbeidsplaats in het reguliere arbeidscircuit kunnen verwerven
of behouden
b) artikel 79, §1, van het decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 2006: dit zijn de beschutte werkplaatsen die personen met een arbeidshandicap kunnen
tewerkstellen, die wegens de aard of de ernst van hun arbeidshandicap niet of nog niet in het
normale economische arbeidscircuit beroepsactiviteiten kunnen uitoefenen
c) artikel 2, 3°, van het decreet van 22 december 2006 houdende de lokale diensteneconomie: deze
diensten kunnen laaggeschoolde langdurig werklozen, leefloongerechtigden en gerechtigden op
financiële maatschappelijke hulp inschakelen om aan lokale behoeften te beantwoorden

VRAAG
Hoe wordt het contingent verdeeld?
ANTWOORD
Volgens de in 2014 beschikbare middelen is er een contingent van 124 VTE mogelijk. Als door
toewijzing van de aanvragen dit contingent zou worden overschreden, wordt de compensatie die kan
worden toegekend, voor elke aanvraag verhoudingsgewijs verrekend.
Een voorbeeld: we ontvangen aanvragen voor een totaal equivalent van 130 VTE. Een actor doet een
aanvraag voor 2 takenpakketten of een equivalent van 1 VTE. 1 VTE/130 VTE geeft omgerekend naar
124 VTE (regel van 3) 0,95 VTE (afronding tot 2 cijfers na de komma). 1 VTE stemt overeen met 1200
u = € 10500 compensatie op jaarbasis. Voor 0,95 VTE geeft dit € 9975.

VRAAG
Wanneer weten we op hoeveel takenpakketten we recht hebben?
ANTWOORD
Het Agentschap voor Natuur en Bos verklaart de aanvraag binnen de 3 weken na ontvangst al dan
niet ontvankelijk en brengt de actor daarvan met een brief op de hoogte. Het werkplan wordt
geëvalueerd en het ANB legt zijn advies samen met het geraamde compensatiebedrag voor aan de
minister. De minister beslist uiterlijk 3 maanden ,dus voor 1 juli, na het indienen van het werkplan
over het aantal aangevraagde takenpakketten of het aantal delen dat daarvan wordt goedgekeurd.
Het Agentschap voor Natuur en Bos brengt de actor met een brief op de hoogte van die beslissing.

VRAAG
Moeten we minimum voor 600 uren taken presteren?
ANTWOORD
We vergoeden wat effectief werd gepresteerd. Als er systematisch onder wordt gepresteerd ten
opzichte van wat werd aangevraagd, kan het Agentschap voor Natuur en Bos een volgende aanvraag
negatief adviseren.

VRAAG
Mogen we om aan 600 uren te komen verschillende taken combineren of moet dit per
takenpakket om dezelfde taken gaan?
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ANTWOORD
De actor kiest vrij uit het toegelaten takenpakket hoe deze 600 uren worden samengesteld.

VRAAG
Wanneer moet worden gerapporteerd? Hoe wordt gerapporteerd?
ANTWOORD
De rapportering over het voorbije werkjaar moet jaarlijks tegen 1 april van het volgende jaar worden
ingediend. Dit wil zeggen dat de actoren voor het werkjaar 2015 tegen 1 april 2016 moeten
rapporteren bij het ANB. Het rapportagedocument is eveneens op de website van het ANB terug te
vinden.

VRAAG
Wanneer wordt de compensatie uitbetaald?
ANTWOORD
Na een positieve beslissing van de minister wordt een voorschot van 50 procent van de geraamde
compensatie op jaarbasis, jaarlijks uitbetaald op rekening van de actor voor 1 oktober. De eerste
maal dus nog in het jaar van indiening.
Tegen 1 juli van het kalenderjaar waarin de actor rapporteert, beslist de leidend ambtenaar van het
Agentschap voor Natuur en Bos over het aantal takenpakketten of het aantal delen daarvan dat voor
compensatie in aanmerking komt. Het saldo van de resterende compensatie van het voorbije
werkjaar, dat maximum 50 procent van de geraamde compensatie op jaarbasis kan bedragen, wordt
na een positieve evaluatie uitbetaald op rekening van de actor voor 1 oktober van het jaar van
indienen van de rapportering.

VRAAG
Kan een werkjaar afwijken van een kalenderjaar
ANTWOORD
Neen, vanaf 2015 start elk werkjaar op dezelfde datum als het kalenderjaar, namelijk op 1 januari.
VRAAG
Moet ik als subsidiebegunstigde BTW betalen voor de ingekochte werkuren?
ANTWOORD
Het antwoord op deze vraag is steeds ja! De sociale economiebedrijven dienen steeds BTW aan te
rekenen voor de ingekochte werkuren.
Facturen die het ANB toekomen waarop geen BTW aangerekend staat worden door het ANB
niet uitbetaald. Het is voor de actoren derhalve van het grootste belang om steeds te
controleren of in de facturen van hun partner BTW wordt aangerekend.
Hoeveel BTW dient er betaald te worden? In principe geldt steeds het BTW-tarief van 21 %.
Slechts in een aantal welomschreven gevallen dient er een BTW-tarief van 6 % betaald te
worden. Het gaat om de volgende werkzaamheden:
1. Landbouw-of bosbouwproductie in het kader van het aanplanten van een boomgaard of van een
bos.
 Snoeien van bomen, struiken en planten. (behalve indien het snoeien gebeurt, los van
het contract van het vellen of als deze werken door een andere contractant worden
aangerekend. → 21 %)
 Vellen van bomen
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 Rooien van stronken (behalve indien het rooien gebeurt, los van het contract van het
vellen of als deze werken door een andere contractant worden aangerekend → 21 %)
 Opruimen van houtafval, afkomstig van het vellen, ter plaatse op het bosbouwbedrijf
 Stammen verzagen tot brandhout (verzagen tot planken, latten, kepers, piketten of palen
is geen landbouwproduct meer→ 21 %)
 Wegslepen van gevelde bomen tot aan de rand van de weg (behalve indien het
wegslepen gebeurt, los van het contract van het vellen of als deze werken door een
andere contractant worden aangerekend → 21 %)
 Voorbereidende grondwerken op terrein met het oog op aanplant.
 Manueel ruimen van poelen, opschonen en uitdiepen van grachten
 Beplanten
 Verwijderen en bestrijden van de Amerikaanse vogelkers
 Aanplanten, opsnoeien en inboeten van het bosplantsoen, bosranden, verrichten van
dunningen in jonge bosbestanden, vrijstelling en zuivering jonge bosbestanden
 Ringen van bomen
 Hakhoutbeheer, kappen hoog-en middelhout, opruimen takhout, afzetten houtkanten,
verzagen kroonhout, hakhout wordt brandhout
 Hakhoutbeheer, kappen hoog-en middelhout, opruimen takhout, afzetten houtkanten,
verzagen kroonhout, hakhout wordt paalhout (behalve het verzagen tot palen → 21 %)
 Snoeien van fruitbomen
 Uitlichtingssnoei en leveren en plaatsen van boomkorven
2. Goederen geleverd ter gelegenheid van de diensten vermeld in nr. 1
Enkel het samen met het beplanten of de aanplant aangerekende plantgoed van woud- of
fruitbomen geniet van het voordelige tarief van 6 % (in alle andere gevallen → 21 %)
3. Andere diensten dan landbouw-of bosbouwdiensten.
 Vellen van bomen indien ze niet ter plaatse worden vernietigd (verbrand of verhakseld)
 Vellen en brandhout maken van bomen, zonder vernietiging ter plaatse en zonder
vierkant behakken of verzagen tot planken, latten, kepers of piketten
 Hakhoutbeheer, kappen van hoog- en middelhout, opruimen takhout, afzetten houtkanten,
verzagen kroonhout (hakhout wordt brandhout)
Enkel in de hogervermelde gevallen kan een verlaagd BTW-tarief van 6 % aangerekend
worden. Diegene die hierop een beroep doet dient dit steeds te verantwoorden, bij gebreke
waarvan het ANB de voorgelegde facturen niet zal kunnen uitbetalen.

VRAAG
Wie is mijn contactpersoon?
ANTWOORD
U kan contact opnemen met:
Agentschap voor Natuur en Bos
Yves Coppens
Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel
yves.coppens@lne.vlaanderen.be
Tel: 02 553 84 81
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