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Dank voor betrokkenheid in 2016 en de beste wensen
voor 2017!
Het jaar 2016 kenmerkt zich voor de VBNE door de groeiende betrokkenheid:
de leden weten de VBNE steeds beter te vinden en te benutten. Mooie
voorbeelden hiervan zijn:
•
•
•
•
•

Succesvolle Beheerdersdag
Druk bezochte werkschuurbijeenkomsten
Het weer volle veldwerkplaatsenseizoen
OBN beekdalsymposium
Film over arbo-producten

Zelf houdt mijn betrokkenheid bij de VBNE in de rol van directeur op 1 februari
op. Ook in mijn nieuwe rol van directeur van BoerenNatuur.nl blijf ik gelukkig
betrokken bij het goede werk van de VBNE voor het professioneel beheer van
bos en natuur in Nederland. Hele fijne feestdagen!
Evelien Verbij
e.verbij@vbne.nl

Principeakkoord raam-cao bos en natuur 2016-2017
Sociale partners in bos en natuur zijn tijdens de cao-onderhandelingen op 7
december tot een principeakkoord gekomen. Dit principeakkoord wordt positief
voorgelegd aan werkgeverorganisaties en de leden van de FNV en CNV
Vakmensen. Na akkoord zal sprake zijn van een cao-akkoord. Hoofdpunten uit
het akkoord zijn:
• Looptijd 1 juli 2016 tot 1 juli 2017.
• De lonen worden per 1 november 2016 met 0,5% verhoogd en per 1
januari 2017 met 1%.
• Ten behoeve van het repareren van het derde WW-jaar zal worden
aangesloten bij de nationale private uitvoerder voor de aanvullende
private WW/WGA.
• Voor seizoensarbeid kan worden afgeweken van de Wet Werk &
Zekerheid. Voor die functies, die specifiek in de cao worden benoemd,
wordt de ketenbepaling van zes naar drie maanden teruggebracht.
• Alle studenten die praktijkervaring opdoen kunnen een onbeperkt
aantal arbeidsovereenkomsten krijgen zolang de opleiding voortduurt.
• Werknemers die vallen onder de participatiewet kunnen tot maximaal
zes tijdelijke contracten krijgen in vier jaar.
• Werknemers die bij hun werkgever als vakbondskaderleden bekend
zijn, krijgen dezelfde rechtsbescherming als de leden van de
Ondernemingsraad.
Een uitgebreid document met de afspraken en de loontabellen komen
beschikbaar op de website van de VBNE als er een akkoord ligt.
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Huidige Gedragscode Bosbeheer ook na 1 januari 2017
geldig
Op 1 januari 2017 treedt de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. U kunt
blijven werken volgens de huidige Gedragscode Bosbeheer. Dit staat in de
overgangswetgeving. Wel moet u extra opletten bij enkele bossoorten die in de
Flora- en faunawet nog niet beschermd waren en nu in de nieuwe wet wel.
Deze soorten zijn zeldzaam en beheerders houden al rekening met deze
soorten. Wilt u weten of deze soorten in uw bos voorkomen, kijk dan op
www.soortenbank.nl/. In 2017 herziet de VBNE de Gedragscode Bosbeheer
en past deze aan de nieuwe Wet natuurbescherming aan. Via deze
nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen.
a.reichgelt@vbne.nl

Huidige Gedragscode Natuurbeheer ook na 1 januari
2017 geldig. Nieuwe bijna klaar
Op 1 januari 2017 treedt de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. U kunt
blijven werken volgens de huidige Gedragscode Natuurbeheer. Dit staat in de
overgangswetgeving. Ook al komen er onder de nieuwe wet nieuw
beschermde soorten bij, toch kunt u de gedragscode natuurbeheer blijven
gebruiken. Dit komt omdat de gedragscode werkt met soortgroepen. Alle
beschermde soorten onder de Wet natuurbescherming op een rij. Als het goed
is, keurt de staatssecretaris van Economische Zaken de nieuwe Gedragscode
Natuurbeheer nog voor 1 januari goed. Houd de website van de VBNE in de
gaten.

a.reichgelt@vbne.nl

Aanmelding open werkschuurbijeenkomsten
vrijwilligers op 19 en 24 januari
Na een succesvolle eerste werkschuurbijeenkomst over vrijwilligers en veilig
werken op 17 november in Wormer volgt op 19 en 24 januari de tweede en
derde bijeenkomst over dit onderwerp. In respectievelijk Hoenderloo en
Balkbrug bent u te gast bij Nationaal Park de Hoge Veluwe of Landschap
Overijssel. Deze organisaties vertellen hoe zij omgaan met vrijwilligers en
veilig werken. Daarnaast is een expert op het gebied van arbo, veiligheid en
verzekeringen aanwezig. Leden van de VBNE kunnen zich aanmelden voor
deze (gratis) bijeenkomsten.
a.vandijk@vbne.nl

Benchmark vrijwilligers verschenen
Bureau Roetemeijer heeft in opdracht van de VBNE en Staatsbosbeheer de
benchmark vrijwilligers uitgevoerd. Bij dertig organisaties is gekeken hoe hun
vrijwilligersbeleid eruit ziet. Onderwerpen als werving, leeftijd, kleding en
verzekeringen zijn besproken. Het rapport van de benchmark biedt daardoor
een prachtig overzicht van hoe het groene vrijwilligersbeleid in Nederland eruit
ziet. Het rapport biedt veel aanknopingspunten voor de werkgroep vrijwilligers
van de VBNE om aan de slag te gaan. Tijdens een bijeenkomst zijn de
uitkomsten van de benchmark gepresenteerd. De benchmark is op te vragen
via de VBNE.
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Zorgen over gemeentelijke regels buiten bebouwde kom
Boswet
De VBNE maakt zich zorgen over het besluit van het ministerie van
Economische Zaken om artikel 4.6 van de Wet natuurbescherming per 1
januari 2017 niet in werking te laten treden. Zonder dit artikel kunnen
gemeentes ook regels stellen aan houtopstanden buiten de bebouwde kom
Boswet. De wetgever wil deze mogelijkheid bieden ter bescherming van
landschap en biodiversiteit. Maar de VBNE maakt zich zorgen dat sommige
gemeentes ook een kapvergunning kunnen gaan eisen bij kap van bomen in
bosverband. Daarom heeft de VBNE, samen met de UvB, een brief aan EZ
gestuurd met het verzoek samen naar een oplossing te zoeken.
a.reichgelt@vbne.nl

Bijeenkomsten Wet natuurbescherming groot succes
De VBNE heeft vier bijeenkomsten georganiseerd over de Wet
natuurbescherming. Het programma biedt een overzicht wat deze wet nu
betekent in de praktijk van het bos- en natuurbeheer:
•
•
•
•

Presentatie De nieuwe Wet in vogelvlucht
Presentatie De Boswet in de nieuwe Wet
Presentatie Soortbescherming en gedragscodes
Presentatie Jacht in de nieuwe Wet

Ook was er de mogelijkheid om met de eigen provincie in gesprek te treden.
De ultieme tip: houd contact met uw provincie.
a.reichgelt@vbne.nl

De Landeigenaar over bijeenkomsten voor groene
werkgevers
De FPG heeft in opdracht van de VBNE twee bijeenkomsten georganiseerd
voor groene werkgevers. Actuele onderwerpen zoals cao-modernisering,
werken met zzp’ers en gezond en veilig werken kwamen aan de orde.
Daarnaast vertelde de VBNE meer over de regelingen en vergoedingen die
beschikbaar zijn. De FPG heeft een artikel geschreven over deze
bijeenkomsten die in het decembernummer van de Landeigenaar te vinden is.
a.vandijk@vbne.nl

Nieuw product: veiligheidskaartje voor medewerkers en
vrijwilligers
De VBNE heeft samen met Landschap Noord-Holland een nieuw product
ontwikkeld: een veiligheidskaartje. Dit kaartje kunnen medewerkers en
vrijwilligers op zak dragen als ze buiten aan het werk gaan. Met vijf korte
vragen kunt u voordat u begint met werken checken of dit veilig gebeurt. Bij vijf
keer ja, kan veilig gewerkt worden. De veiligheidskaartjes zijn te bestellen via
info@vbne.nl.
a.vandijk@vbne.nl
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Nieuwe OBN nieuwsbrief Bodem in balans
De nieuwste editie van de zojuist verschenen OBN Nieuwsbrief heeft als
thema de balans in de bodem. De laatste jaren is steeds duidelijker geworden
dat de onbalans van nutriënten en mineralen in de bodem een belangrijke
oorzaak is voor ecologische achteruitgang van natuurgebieden. Soms is er
een tekort aan een element, soms juist een overschot, soms alleen een
overschot of tekort ten opzichte van andere elementen. Kortom, de balans is
vaak zoek. In de nieuwsbrief staan de resultaten van OBN onderzoek naar
bodemherstel, en daarmee herstel van het gehele ecosysteem. U leest de
OBN nieuwsbrief in het Vakblad Natuur bos landschap en op
www.natuurkennis.nl .
m.brunsveld@vbne.nl

Binnenkort
• Werkschuurbijeenkomst Vrijwilligers en veilig werken - 19 januari 2017 - Hoenderloo
• Werkschuurbijeenkomst Vrijwilligers en veilig werken - 24 januari 2017 – Balkbrug
• Nieuw OBN rapport ‘Optimalisatie Zuid-Limburgse hellingschraallanden’
• Nieuw OBN rapport ‘Towards thresholds values for nutrients’
• Nieuw OBN nieuwsbrief December 2016 ‘Bodem weer in balans’

Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE)
Princenhof Park 9
3972 NG Driebergen-Rijsenburg
Telefoon: 0343-745250
E-mail: info@vbne.nl
Twitter: @vbne_
www.vbne.nl
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