
Waarom hebt u het initiatief gen0men deze vereniging op te richten?

A1 geruime tljd groeit bij particuliere eigenaars
in het buitengebied wrevel omtrent het
subsidiebeleid van de Vlaamse Overheid
op het vlak van natuurbehoud. Dat beleid
is gesteund op de veronderstelling dat
natuurbehoud louter en alleen een zaak is van
de Overheld en de erkende terreinbeherende
natuurverenigingen. Dit uitgangspunt
verklaart waarom de huidlge subsidiestromen
voor de aankoop van gronden met het oog
op natuurbehoud enkel in de richting van
de erkende terreinbeherende verenigingen
gaan en dat private natuurbeheerders in
de kou blljven, minstens dat hun rol in het
natuurbehoud en -beheer fundamenteel
miskend en onderschat wordt.

Daarbij komt de vaststeiling dat de Vlaamse
Overheid in de loop van de jaren heel wat
beperkingen op het vlak van het genot van
de natuur heeft opgelegd aan particuliere
eigenaars /natuurbeheerders. Heel wat
particuliere elgenaars met een hart voor de
natuur worden daardoor ontmoedigd om
nog initiatieven te nemen ten gunste van de
natuur. Het za1 voor u geen geheim zijn dat
dit in het bijzonder geldt voor de jachtsector.

Tot spijt van wie het benijdt, vormt de jacht
in Vlaanderen nog steeds een motor voor
het behoud van heel wat landschappen en
natuurschoon, ook a1 zrjn de inspanningen
van de jagerij in hoofdzaak gericht op de

door hen beheerde wildsoorten. De erkende
wildbeheereenheden spelen daarin een
belangrijke ro1.

Beide elementen bemoeilijken het particulier
natuurbeheer fel. De subsidies voor aankopen
van natuurgebieden 6n de aankopen van
natuurgebieden door de Vlaamse Overheid (en

provincies en gemeenten) dragen, naast andere
elementen (o.m. de zgn. 'verpaardlng'van het
platteland) bij een opwaartse pri)sdruk van
gronden gelegen in natuurgebied. De kost van
natuurbehoud stijgt a1dus. Anderzijds kunnen
particuliere natuurbeheerders steeds minder
van de door hen beheerde natuur genieten. In
die omstandigheden is het niet verwonderlijk
dat heel wat particuliere natuurbeheerders er
de brui aan geven en hun gronden verkopen
aan de Vlaamse Overheid en de erkende
terrei n beherende natuurverenigi n gen.

Het is deze dynamiek die een aantal mensen
er toe heeft aangezet om de WGN op te
richten, naar het voorbeeld van wat er eerder
in Nederland gebeurde. Daar hebben eerder
al een aantai particuliere grondeigenaren
de Nederlandse zustervereniging, de VGG
(Vereniging G elijkberechtlging Grondbezitters,
hLtp:i /www,vcren ieins.ss.n1) ooserichL.
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is met de Europese regels inzake staatssteun. Volgens
de VVGN moeten de erkende terreinbeherendc
verenigingen als ondernemingen worden aanzien zodat
de haar verstrekte subsidies kwaliflceren als verboden
staatssteun. Deze subsidies werden nlet aangemeld
aan de Europese Commissie, hetgeen nochtans een
verplichting is. De WGN werd daarin gesterkt door de
analyse van haar raadslieden. De VVGN weet inmiddels
dat ook de Vlaamse Overheid juridisch advies heeft
ingewonnen. Dit advies komt tot een vergeli.jkbare
analyse.

Op basis van deze analyse heeft de VVGN dan ook
op 1 maart 2013 een klacht ingediend blj de Europese
Commissle. Indien de klacht wordt ingewilligd, zullen
de subsidies die de laatste tien jaren op onrechtmatige
wijze werden verstrekt, ln beginsel moeten worden
terugbetaald. In alle geval is het zo dat het initiatief
van de VVGN de druk op de Vlaamse Overheid
verhoogt om de huidige subsidieregeling aan te passen.
De Vlaamse Overheid heeft immers de bui voelen
aankomen. Er ligt thans dan ook een ontwerpdecreet
multifunctioneel natuurbeheer voor waarin de
subsidieregeling opengetrokken wordt voor particuliere
natuurbeheerders. Dit ontwerp van decreet is alvast een
stap in de goede richting en zal ook voor de jagerij een
opsteker zijn.

Hoe komt het dat de klacht de laatste tijd

belangstelling in de pers heeft gekregen?

De VVGN heeft er het raden naar waarom de klacht de
laatste tijd op belangsteliing van de pers kon rekenen.
De klacht was immers reeds op 1 maart 2013 ingediend.
De WGN heeft zelf geen stappen naar de pers toe
ondernomen om ruchtbaarheid te geven aan haar klacht.

De Europese Commlssie had eerder reeds een aantal
beschikkingen getroffen waarin zij het standpunt innam
dat subsidies aan terreinbeherende natuurverenigingen
kwalificeren als staatssteun. Ook daaraan kan het niet
gelegen hebben.

De interesse van de pers voor de klacht van de WGN
heeft welllicht te maken met een uitspraak van het
Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Unie te
Luxemburg van 12 september 2013. Daarin heeft het
Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Unie
ln een gelijkaardige zaak bevestigd dat het Dultse
subsidiesysteem, waarbij gronden zonder vergoeding
ter beschikking werden gesteld van natuurverenigingen,
staatssteun uitmaakt zodat het verenigbaar moet zljn
met de regels lnzake staatssteun. Die regels vereisen o.m.
dat de staatssteun voorafgaandelijk aan de Europese
Commissie wordt aangemeld. Hiermee bevestigt het
Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Unie het
standpunt van de Europese Commissie. Het verwerpt,
na een uitvoerige analyse, de argumentatie van een
aantal lidstaten dat deze subsidies geen staatssteun
zouden uitmaken op grond dat natuurbehoud een zaak
is van openbare dienstverlening. De uitspraak van het
Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Unie heeft
zodoende de lnschatting van de raadslieden van de
VVGN bevestigd. Het gaat zonder twijfel om een goed
doordachte, principiele uitspraak.

Het arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg van de
Europese Unie werd met veel spanning afgewacht door
de betrokken organisaties. Met dit arrest werden de
Vlaamse Overheid en de erkende terreinbeherende
natuurverenigingen met de ernst van de klacht en de
mogelijke gevolgen ervan geconfronteerd.

Uiteraard trachten de erkende natuurverenigingen de
draagwijdte van die uitspraak te minimaliseren, door
te stellen dat het Gerecht van Eerste Aanleg van de
Europese Unie aanvaard heeft dat natuurbehoud een
zaak is van openbare dienstverlening. De theoretische

- vaststelling dat natuurbehoud, a1s onderdeel
van milleubescherming, een zaak van openbare
dienstverlening kan uitmaken, doet echter niet te?zake.
Het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Unie
stelde in zijn arrest immers vast dat aan de voorwaarden
opdat natuurbehoud zou kwaliliceren als een zaak
van openbare dienstverlening dle aan de regels inzake
staatssteun ontsnapt, niet was voldaan. Op basis van de
redenering van het Gerecht van Eerste Aanleg van de
Europese Unie is in Vlaanderen evenmin voldaan aan die
voorwaarden.



Wie ziln de personen die achter het WGN staan?

De oprichters zijn personen die handelen vanuit
een diepgewortelde overtuiging dat de bijdrage van
particuliere natuurbeheerders tot het natuurbehoud
in Vlaanderenzwaar wordt onderschat en dat
gelijkberechtiging daarom noodzakelijk is. Niet alleen
hebben 211 met lede ogen vastgesteld dat hun ro1 in het
verleden werd miskend.Er zijaan herinnerd dat het
particuliere grondeigenaars / natuurbeheerders zijn
geweest die indertijd bijvoorbeeld natuurreservaten
hebben opgericht en waardevolle gebieden (bijv.
het Zwin) hebben veilig gesteld. Bovendien zrjn de
oprichters van oordeel dat particuliere natuurbeheerders,
waaronder jagers, ook in de toekomst een belangrijke
rol in het Vlaamse natuurbehoud en -beheer te spelen
hebben.
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in l/laanderen zwaar w{)rdt anderschat en dat
gelijkbereehtiging daarom noodzakelijk is

Een klacht indienen en opvolgen bi.i de Europese
Commissie vergt heel wat financlele middelen.
De VVGN heeft dan ook een beroep gedaan op
sympathisanten. Deze kunnen een (anonieme) gift doen
of toetreden tot de vereniging (zie kader). Wlj kunnen
alleen maar vaststellen dat heel wat sympathlsanten uit
de jagerij komen. Dlt bevestigt dat heel wat particuliere
natuurbeheerders zich benadeeld voelen door het huidig
subsidiesysteem en dat de WGN goede redenen had om
haar l<lacht in te dlenen.

Beoogt het WGN de ondergang van de

erkende natuurvereni gi ngen?

Het is een feit dat de inwilliging van de klacht door de
Europese Commissie het financidle hart van de erkende
terreinbeherende natuurverenigingen zwaar zalr treffen.
Dat zal de WGN zeker niet ontkennen.

Niemand is evenwel gebaat met de ondergang van de
erkende terreinbeherende natuurverenigingen. Zij
hebben een waardevolle rol gespeeld in het behoud,
het herstel en het beheer van heel wat belangrijke
natuurgebieden, ook al moet daar onmiddellijk aan
toegevoegd worden dat de meeste natuurgebieden
reeds bestonden vooraleer de erkende terreinbeherende
verenigingen, dankzij o.m. de subsidies van de Vlaamse
Overheid, hun beheer hebben overgenomen.

De WGN kan alieen maar hopen dat de erkende
terreinbeherende verenigingen goed nadenken over de
vraag hoe het zo ver is kunnen komen dat particuliere
natuurbeheerders, die toch hetzelfde doel beogen, zich
genoodzaakt hebben gevoeld om de klacht neer te
leggen.
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De VVGN is er van overtuigd dat een herwaardering
van de rol van de particuliere natuurbeheerders, tot een
effici€nter en breder gedragen natuurbeleid zal leiden.
Uiteindelljk kan daardoor meer natuur bewaard, hersteld
en beheerd worden.

Daarom staat de VVGN open voor constructief
overleg met alle betrokken partijen teneinde tot een
onderhandelde opiossing te komen. Een dergelijke
oplossing zal een kentering in het huidige subsidie-
en aanverwante beleid vergen opdat particuliere
natuurbeheerders een constructieve bi.idrage tot
landschaps- en natuurbeheer kunnen leveren. In alle
geval verzoekt de VVGN dat de Vlaamse Overheid de
belangrijke rol van de particuliere natuurbeheerders
in het beheer van natuurgebieden in het buitengebied
eindelijk onderkent. De WGN is dan ook
vragende partij voor een herzlening van de huidige
subsidieregelgeving. Daartoe wordt met het ontwerp
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van decreet multifunctioneei natuurbeheer een eerste
aanzet gegeven. Daarnaast za1 het noodzakelijk zijn
om tal van restrictles die het particuliere natuurbeheer
fe1 bemoeilijken, op te heffen. Daaronder vallen o.m.
restricties inzake faunabeheer.

Wlj zijn er van overtuigd dat de belangen van de erkende
terreinbeherende verenigingen en de particuliere
natuurbeheerders, waaronder de georganiseerdffigerij
(o.m. erkende wildbeheereenheden), in vele gevallen
gelijklopend zljn.Wil kunnen alleen maar hopen dat de
erkende terreinbeherende verenigingen ook tot dit besef
zullen komen en daar ook naar zullen handelen. In het
andere geval zal de WGN vastberaden de klacht tot het
einde benaarstigen. ax

'Wenst w meer informatie te bekomen over de VVG?
Surf d.an naar haar website: www.wgn.be
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