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AMENDEMENT Nr. 1
voorgesteld door de Vlaamse Regering

Hoofdstuk 28/1. Wijzigingen van het decreet van 29 april 1991 tot vaststelling van
de algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en
natuurverenigingen (nieuw)
Een hoofdstuk 28/1, dat bestaat uit de artikelen 129/1 tot 129/5, invoegen, dat luidt als volgt:
“Hoofdstuk 28/1. Wijzigingen van het decreet van 29 april 1991 tot vaststelling
van de algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en
natuurverenigingen
Art. 129/1. In artikel 11 van het decreet van 29 april 1991 tot vaststelling van de
algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2004, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:
1°

paragraaf 2 wordt opgeheven;

2°

in paragraaf 3 wordt punt 1° vervangen door wat volgt:
“1° opgericht zijn in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk of
stichting en met als hoofddoelstelling het bevorderen van het leefmilieu
of het natuurbehoud;”;

3°

in paragraaf 3 wordt punt 3° opgeheven;

4°

in paragraaf 3, 5°, wordt de zinsnede “waarvan de regels door de Vlaamse
Regering worden bepaald” opgeheven.

Art. 129/2. In artikel 12 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 21 december 1994, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1°

het eerste lid wordt vervangen door wat volgt:

		 “De erkende milieu- en natuurverenigingen kunnen met toepassing van de
aanvullende regels, vermeld in artikel 16, een subsidie ontvangen die bestemd
is voor de werking.”;
2°

het derde lid wordt opgeheven.

Art. 129/3. Artikel 13 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 30 april
2004, wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 13. Er kan aan milieu- en natuurverenigingen en aan andere actoren een subsidie worden toegekend voor de uitwerking van projecten met betrekking tot het
leefmilieu of het natuurbehoud. De Vlaamse Regering kan de nadere regels voor
het verlenen van die projectsubsidie bepalen.”.
Art. 129/4. Artikel 14 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 21 december 1994, wordt opgeheven.
Art. 129/5. In artikel 15 van hetzelfde decreet wordt paragraaf 2 opgeheven.”.
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VERANTWOORDING
– Artikel 129/1
De hierna volgende wijzigingen in hoofdstuk III van het decreet van 29 april 1991 tot vaststelling van
de algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen zijn
noodzakelijk om tegemoet te komen aan de belangrijkste tekortkomingen van de huidige regelgeving.
Deze aanpassingen maken het mogelijk het subsidiestelsel voor milieu- en natuurverenigingen te hervormen. Volgende aandachtspunten staan daarbij centraal:
– eenvoud, eenvormigheid en transparantie in de procedure voor erkenning en -subsidiëring;
– drastische vermindering van administratieve lasten en intern beheerskosten;
– een helder kader en duidelijke, resultaatgerichte en haalbare indicatoren.
1° Artikel 11, §2, van het decreet van 29 april 1991 tot vaststelling van de algemene regelen inzake
de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen geeft een definitie van een
‘erkende koepelorganisatie’ en gaat verder in op de taken van deze organisatie en de verhouding
ervan ten aanzien van streekverenigingen. Van andere organisatiesoorten is echter geen sprake in
het huidige decreet. Deze paragraaf wordt opgeheven. Om de eenvormigheid en transparantie in de
procedure voor erkenning en subsidiëring te kunnen verhogen is het nodig de indeling van de milieuen natuurverenigingen met heldere definities, criteria en/of activiteitsnormen op één plaats op te
lijsten. Deze zullen worden opgenomen in een besluit van de Vlaamse Regering.
2° In artikel 11, §3, van hetzelfde decreet wordt punt 1° vervangen omdat de stelling dat milieu- en
natuurverenigingen uitsluitend als doelstelling het leefmilieu en natuurbehoud mogen hebben, niet
meer aansluit bij de huidige maatschappelijke doelstellingen van het verenigingsleven.
Voorbeelden van hoofddoelstellingen kunnen zijn:
– burgers verenigen en vertegenwoordigen met betrekking tot natuur en milieu;
– burgers in al hun diversiteit op een laagdrempelige manier informeren, sensibiliseren, educeren
en/of activeren omtrent belangrijke milieu- of natuurgerelateerde problemen, noden en behoeften;
– oplossingen tot stand brengen voor deze problemen, noden en behoeften bij verschillende actoren
in de samenleving (overheden, marktactoren, burgers, onderwijs, middenveld) onder meer door
middel van maatschappelijke innovatie;
– bijdragen tot het realiseren van langetermijntransitiedoelen en kortetermijnbeleidsdoelen zoals
mee worden uitgezet door de Vlaamse overheid.
Deze lijst is niet limitatief.
In hetzelfde punt 1° wordt ‘of een instelling van openbaar nut’ geschrapt. Als begunstigden van de
subsidie worden nu verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen bedoeld, eveneens om aan te
sluiten bij de huidige maatschappelijke context en doelstellingen van het verenigingsleven.
3° In artikel 11, §3, van hetzelfde decreet wordt punt 3° opgeheven om de administratieve lasten zowel
voor de vereniging als voor de administratie te verlagen. De gewenste manier van rapporteren over
hun werking en financiële bewijsvoering wordt opgenomen in een nieuw op te stellen besluit van de
Vlaamse Regering.
4° In artikel 11, §3, van hetzelfde decreet wordt punt 5° aangepast daar het niet de bedoeling is dat de
Vlaamse Regering regels zou bepalen waaraan een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid moet
voldoen.
– Artikel 129/2
Artikel 12 van hetzelfde decreet wordt gewijzigd. De in dit decreet opgenomen aanvullende subsidies
worden geschrapt omwille van de administratieve vereenvoudiging. In een nieuw op te stellen besluit van de Vlaamse Regering kunnen de doelstellingen van deze aanvullende subsidies geïntegreerd
worden in de doelstellingen van subsidiëring van de verschillende categorieën van de milieu- en natuurverenigingen. De mogelijkheid tot het verlenen van een projectsubsidie wordt opgenomen in het
gewijzigde artikel 13 van hetzelfde decreet.
– Artikel 129/3
Artikel 13 van hetzelfde decreet wordt vervangen om het naast het ondersteunen van de werking van
natuur- of milieuverenigingen mogelijk te maken een brede waaier aan verenigingen en actoren in de
samenleving door financiële projectondersteuning te stimuleren om op een zeer directe manier bij te
dragen aan specifieke Vlaamse beleidsdoelstellingen. De in dit decreet opgenomen aanvullende subsidie
voor een adviesverlenende opdracht wordt geschrapt omwille van de administratieve vereenvoudiging.
In een nieuw op te stellen besluit van de Vlaamse Regering kunnen de doelstellingen van deze aanvullende subsidie geïntegreerd worden in de doelstellingen van subsidiëring van de verschillende categorieën van milieu- en natuurverenigingen.
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– Artikel 129/4
Artikel 14 van hetzelfde decreet wordt opgeheven. De in dit decreet opgenomen aanvullende subsidie
die uitsluitend bestemd is als financiële ondersteuning van de activiteiten van de bij hen aangesloten
milieu- of natuurverenigingen die geen erkenning genieten overeenkomstig de bepalingen van hetzelfde
decreet, wordt geschrapt omwille van de administratieve vereenvoudiging. In een nieuw op te stellen
besluit van de Vlaamse Regering kunnen de doelstellingen van deze aanvullende subsidie geïntegreerd
worden in de doelstellingen van subsidiëring van de verschillende categorieën van de milieu- en natuurverenigingen. De mogelijkheid tot het verlenen van een projectsubsidie wordt opgenomen in het
gewijzigde artikel 13 van hetzelfde decreet.
– Artikel 129/5
Artikel 15, §2, van hetzelfde decreet wordt opgeheven om de administratieve lasten zowel voor de
vereniging als voor de administratie te verlagen. In een nieuw op te stellen besluit van de Vlaamse
Regering zullen de subsidiebedragen voor de verschillende categorieën van milieu- en natuurverenigingen en de wijze van uitbetaling worden vastgesteld.
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