Afsprakenkader voor algemeen gedrag van vrijwilligers.
Een afsprakenkader voor algemeen gedrag van vrijwilligers (inclusief overheidspersoneel van
INBO) wordt vastgelegd tussen de partijen bij de definitieve overeenkomst waarbij de
opdrachtnemer betrokken wordt. De eigenaar en jachtrechthouder worden als derde
begunstigde in deze overeenkomst beschouwd. Dit kader omvat afspraken betreffende:
•

Een specifieke beschrijving van de monitoringsacties, d.w.z. wat de vrijwilliger op het terrein
juist moet doen op een beschrijvingsblad.

•

Leiding en toezicht: in gebieden in particuliere eigendom of beheer verblijft het recht van
leiding en toezicht over alle aspecten die niet behoren tot de eigenlijke monitoringsacties,
maar die daar wel eventueel mee gepaard kunnen gaan, bij de eigenaar en jachtrechthouder.
Ook behouden de eigenaar en jachtrechthouder het recht een marginaal toezicht uit te
oefenen op de eigenlijke monitoringsacties (nagaan of alle vereisten en voorwaarden
hiervoor vervult zijn).

•

Professioneel gedrag en respect: de vrijwilliger handelt onder leiding en toezicht zoals
hierboven bepaald en respecteert altijd de onderling gemaakte afspraken (m.b.t.
aanmelding, gedrag…). Ter plaatse kan de eigenaar en jachtrechthouder als hij dat wenst op
eerste aanvraag de identiteit van elke persoon nagaan en er wordt concreet geantwoord op
al zijn vragen.

•

De vrijwilliger houdt zich aan de onderling gemaakte afspraken met de eigenaar en
jachtrechthouder over de aanmelding en het betreden van de particuliere eigendom en
houdt rekening met specifieke vereisten die hierbij gesteld kunnen worden.

•

Deskundigheid: de opdrachtnemer stelt zich garant dat de ingezette vrijwilligers
beschikken over de deskundigheid (taxonomische en methodologische expertise), nodig
voor het kwaliteitsvol uitvoeren van de monitoringsactiviteit. Elke ingezette vrijwilliger
beschikt over het vereiste bewijs van deze deskundigheid.

•

Doelgerichtheid: het terreinbezoek beperkt zich louter tot de nodige monitoringsacties (zie
blauwdrukken) en de specifieke locatie(s) waarvoor de vrijwilliger wordt ingezet en is
conform de tijd die enkel daaraan besteed kan worden. Daarnaast kunnen echter tussen de
eigenaar, jachtrechthouder en vrijwilliger bilaterale bijkomende afspraken gemaakt worden,
die echter geen deel uitmaken van het voorliggende afsprakenkader.

•

Fotograferen van de particuliere eigendom, digitaal of analoog, alsook andere vormen van
registratie van elementen voorkomend op de percelen (film, geluidsopname, …), zijn enkel
toegelaten voor wat betreft de te monitoren soorten en het monitoringsobject sensu stricto
en dit in het kader van de Europese rapportage. Alle andere handelingen zijn verboden.

•

Gebruik van de gegevens in het algemeen: het gebruiksrecht van de verzamelde gegevens
ligt zowel bij het INBO (het gebruiksrecht is onbeperkt) als bij de lokale vrijwilliger (het
gebruiksrecht is beperkt tot een verrastering van 5x5 km). Indien de eigenaar of
jachtrechthouder zich niet kan vinden in deze bepaling kan hij dit gebruiksrecht door de
verzamelaar aanhalen als motivatie voor het indienen van een bezwaar bij INBO.

•

Bij het niet nakomen van de aangegane afspraken door de vrijwilliger, zoals TER GOEDER
TROUW vastgesteld door de eigenaar of jachtrechthouder wordt de toegang tot de
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betrokken percelen hem ter plaatse ontzegd door de eigenaar of jachtrechthouder, die dit
binnen de 48 uren bij voorkeur per e-mail laat weten aan het INBO. De machtiging die de
vrijwilliger toegang verschaft tot de monitoringslocatie wordt onherroepelijk ingetrokken.
•

De vrijwilliger houdt relevante informatie bij over de omstandigheden van de monitoring
(dag, moment aankomst, aantal personen en identiteit van elke persoon, welke instelling, in
het kader van welke opdracht, verrichte activiteiten, op welke gronden, voor hoeveel tijd en
moment vertrek). Indien gewenst, kan deze informatie steeds opgevraagd worden bij de
opdrachtnemer (Natuurpunt Studie).
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