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VOGEL- EN HABITATRICHTLIJNEN

Vogel- en Habitatrichtlijnen

• Richtlijn 79/409 van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand, 

vervangen door Richtlijn 2009/147/EG van 30 november 2009

• Richtlijn 92/43 van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke 

habitats en de wilde fauna en flora

• http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Vogel- en Habitatrichtlijnen

• Doelstelling: 

• Gunstige staat van instandhouding van soorten en habitats door:

• Europees ecologisch netwerk van speciale beschermingszones (Natura 2000), bestaande uit:

• Vogelrichtlijngebieden

• Habitatrichtlijngebieden

• Strikte soortenbescherming 

• Belang: 

• Behoud van meest waardevolle natuur in EU

• Evenwicht tussen ecologische en economische belangen

• Handhaving voor nationale rechtbanken en EU (Commissie, Europees Hof van Justitie)

Aanwijzing van Vogelrichtlijngebieden

• Termen:

• Special Protection Areas (SPA)

• Speciale beschermingszones (SBZ-V)

• ‘Vogelrichtlijngebieden’

• Art. 4 Vogelrichtlijn: aanwijzen door lidstaten van meest geschikte gebieden 

als SBZ-V voor: 

• Vogelsoorten van bijlage I

• Geregeld voorkomende trekvogels

Aanwijzing van Vogelrichtlijngebieden

• Hof van Justitie: aanwijzing kan enkel op grond van ecologische criteria. 

Economische redenen mogen geen reden zijn om gebied niet aan te wijzen

• Bv. zaak Lappel Bank
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Aanwijzing van Vogelrichtlijngebieden

• Hof van Justitie: alle naar aantal en oppervlakte meest geschikte gebieden 
moeten worden aangeduid
• Zaak Commissie v. Nederland

• Hof van Justitie: bescherming geldt voor in aanmerking komend gebied, ook 
als dit niet officieel is aangewezen
• Zaak Marismas de Santona

Aanwijzing van Habitatrichtlijngebieden

• Termen:

• Special Areas of Conservation (SAC)

• Speciale beschermingszones (SBZ-H)

• ‘Habitatrichtlijngebieden’ 

• Aanwijzen van Habitatrichtlijngebieden voor: 

• Habitats van bijlage I

• Habitats van soorten van bijlage II

• Criteria : bijlage III richtlijn (ecologische criteria)

• Hof van Justitie - Zaak Severn estuarium

Aanwijzing van Habitatrichtlijngebieden

• Aanwijzing gebeurt in 3 fasen:

• Opstellen van lijst van gebieden door nationale overheid

• Opstellen van communautaire lijst van gebieden door Commissie (volgens biogeografische 

regio)

• Definitief aanduiden door lidstaat als Habitatrichtlijngebied

Beschermingsmaatregelen

• Vogelrichtlijn (art. 4, § 1-2): 

• Verplichting voor lidstaten om speciale beschermingsmaatregelen te nemen voor 

leefgebieden van vogelsoorten van bijlage I en trekvogels

• Hof van Justitie: Zaak Seine estuarium: toereikende bescherming vereist

Beschermingsmaatregelen

• Habitatrichtlijn (art. 6, § 1)

• Verplichting voor lidstaten voor nemen van instandhoudingsmaatregelen voor 

Habitatrichtlijngebieden

• Positieve en pro-actieve maatregelen 

• Doel: behoud of herstel van gunstige staat van instandhouding

• Moeten beantwoorden aan ecologische vereisten (gebaseerd op wetenschappelijke informatie)

• 2 types maatregelen:

• (Indien nodig) beheersplannen: specifiek of geïntegreerd in ruimtelijke ordeningsplannen

• Wettelijke, bestuursrechtelijke of op een overeenkomst berustende maatregelen

Verbod op verslechtering

• Habitatrichtlijn (art. 6, § 2): geen verslechtering van kwaliteit van habitats en 

geen storende factoren voor soorten:

• Van toepassing op Vogel- en Habitatrichtlijngebieden

• Preventiebeginsel: vermijden van verslechtering of verstoring 

• Betreft bestaande activiteiten, m.i.v. activiteiten die geen voorafgaande vergunning vragen

• Als bestaande activiteiten kunnen leiden tot verslechtering van staat van instandhouding, 

moeten deze activiteiten worden beperkt of verboden
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Beoordeling van plannen en projecten

• Habitatrichtlijn (art. 6, § 3 & 4): passende beoordeling van plannen of 

projecten : 

• Van toepassing op Vogel- en Habitatrichtlijngebieden

• Beoordeling van nieuwe projecten of plannen

• Ook van toepassing op plannen en projecten buiten gebieden met mogelijke impact op 

gebieden

• Ruime definitie van plannen en projecten: 

• Bv. ook ruimtelijke ordeningsplannen en sectorale plannen (bv. havenplannen)

• Bv. onderhoudsbaggerwerkzaamheden in vaargeul (Hof van Justitie – Stadt Papenburg)

Beoordeling van plannen en projecten (art. 6, § 3)

Plan of project met een mogelijk negatief effect op het 
Habitatrichtlijn/Vogelrichtlijngebied

Effectbeoordeling in licht van instandhoudingsdoelstellingen

Ingeval beoordeling negatief

Plan of project wordt niet toegelaten

Beoordeling van plannen en projecten (art. 6, § 4)

• Uitzondering: project wordt toegelaten onder strikte voorwaarden:

• Geen alternatieven 

• Gebied zonder prioritaire soorten of habitats: 

• Alleen om dwingende redenen van groot openbaar belang (ook economische redenen) 

• Gebied met prioritaire soorten of habitats:

• Om redenen van menselijke gezondheid, openbare veiligheid of milieu

• Na advies van de Commissie om andere dwingende redenen van groot openbaar belang (m.i.v. 

van economische redenen van groot openbaar belang)

• Compenserende maatregelen vereist (actieve compensatie)

• Meeste projecten krijgen gunstig advies!

Info over beheer van speciale beschermingszones

• Informatie en richtsnoeren over beheer van speciale beschermingszones door 

Europese Commissie:

• Algemeen (over artikel 6)

• Sector-specifiek

• http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

Soortenbescherming in Vogelrichtlijn

• Bescherming:

• Voor alle in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied: verbod op doden, 

verbod op verkoop…

• Uitzonderingen:

• Exploitatie soorten bijlage II

• Verkoop soorten bijlage III

• Afwijking mogelijk omwille van bepaalde redenen: bv.  volksgezondheid, schade, 

bescherming van flora en fauna…

Soortenbescherming in Habitatrichtlijn

• Bescherming:

• Voor diersoorten van Bijlage IVa: verbod op opzettelijk vangen, doden, verstoren, vernielen 

of rapen van eieren, in bezit hebben, vervoeren, verhandelen…

• Voor planten van Bijlage IV b: verbod op opzettelijk plukken en verzamelen, afsnijden, 

ontwortelen of vernielen, in bezit hebben,…

• Uitzonderingen: 

• Bescherming van flora en fauna en habitats, schade, volksgezondheid, repopulatie en 

herintroductie,…

13 14

15 16

17 18

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm


4

VOGEL- EN HABITATRICHTLIJNEN 

IN BELGIË

Vogel- en Habitatrichtlijnen in Vlaanderen

• Aanwijzing Vogelrichtlijngebieden:
• Besluiten Vlaamse Regering 1988 en 2005 (o.a. gebied Kustbroedvogels Zeebrugge-Heist)

• Aanwijzing Habitatrichtlijngebieden:
• Besluiten Vlaamse Regering 2002, 2008 en 2013 (o.a. vaargeul van Schelde-estuarium)

Vogel- en Habitatrichtlijnen in Vlaanderen

• Decreet 2002 (wijziging Decreet natuurbehoud): omzetting richtlijnen

• Besluit Vlaamse Regering 2009 (Soortenbesluit): o.a. basis voor 

soortenbeschermingsplannen

• Besluiten Vlaamse Regering 2009, 2010 en 2014: 

instandhoudingsdoelstellingen (IHDs)

• Decreet 2014 (wijziging Decreet natuurbehoud): wettelijke basis beheer (o.a. 

Natura 2000 programma; managementplannen voor SBZs)

• Besluit Vlaamse Regering 2014 (Instandhoudingsbesluit)

• 2017: vaststelling Natura 2000 programma

Vogel- en Habitatrichtlijnen in mariene milieu

• Aanwijzing Vogelrichtlijngebieden:

• KB 2005: 3 gebieden

• Aanwijzing Habitatrichtlijngebieden:

• KB 2005: 2 gebieden (Trapegeer-Stroombank en Vlakte van de Raan) 

• Aanwijzing Vlakte van de Raan vernietigd door Raad van State

• KB 2012: uitbreiding Trapegeer-Stroombank

Vogel- en Habitatrichtlijnen in mariene milieu

• Wet marien milieu 1999: wettelijke basis voor speciale beschermingszones en 

soortenbescherming

• KB 2001: soortenbescherming

• KB 2014: vaststelling marien ruimtelijk plan (2014-2019)

• KB 2016: aanwijzing en beheer van speciale beschermingszones

• MB 2017: vaststelling instandhoudingsdoelstellingen

• 2018: goedkeuring beheerplannen voor mariene Natura 2000 gebieden (2018-

2023)

• KB 22 mei 2019: goedkeuring nieuw marien ruimtelijk plan (2020-2026):

• Bevestiging aanduiding 3 Vogelrichtlijngebieden

• Bevestiging aanduiding Vlaamse Banken + aanduiding Vlakte van de Raan als 

Habitatrichtlijngebied

VOGEL- EN HABITATRICHTLIJNEN 

IN HAVENGEBIEDEN
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Haven van Antwerpen

• Deurganckdok: stillegging van werken na juridische procedures

• ‘Nooddecreet’ 2001

• Compenserende maatregelen voor verlies aan speciale beschermingszones 
uitgewerkt

• Soortenbescherming:  
• Soortenbeschermingsprogramma Antwerpse Haven (MB 2014)

• Instandhoudingsdoelen + maatregelen voor 14 specifieke soorten

• Samenwerkingsverband havenbestuur en Natuurpunt (project ‘de Antwerpse 
haven natuurlijker’)

Haven van Antwerpen

• Vóór aanleg van Saeftinghe dok: pro-actieve natuurcompensatie

• Zaak Hof van Justitie (juli 2016):

• Pro-actieve natuurcompensatie = compensatie (geen mitigatie)

• Compensatie is een uitzondering (dus uitzonderingsprocedure van art. 6, § 4 moest worden 

gevolgd)

• Raad van State (december 2016): vernietiging RUP Saeftinghe dok

• Opnieuw aanvraag via ‘complexe projecten’-decreet

Haven van Zeebrugge

• Achterhaven Zeebrugge:

• In 2000: inkrimping van SBZ-V Poldercomplex + ‘papieren’ compensatie

• Klacht naar Europese Commissie

• In 2005: beslissing voor effectieve inrichting van natuurcompensatiegebieden 
(overeenkomst Vlaamse Gewest, MBZ en VLM)

Haven van Zeebrugge

• Voorhaven Zeebrugge: 
• Besluit tot aanwijzing van SBZ-V, 2005 (‘sterneneiland’): compensatie van verlies aan 

vogelhabitat in voorhaven

• Opgelegde kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen worden echter niet gehaald

North Sea Port

• Gentse Kanaalzone: belangrijk vogelgebied, maar niet aangewezen als 

Vogelrichtlijngebied

• 2013: Advies INBO om dit aan te wijzen als SBZ

• Natuurcompensaties vereist (205 ha) – maar protest landbouw

• 2014: beslissing om het gebied niet aan te wijzen als SBZ (slechts 16 ha 

compensatie vereist in ‘koppelingsgebieden’)

Conclusie

• Vogel- en Habitatrichtlijnen: zeer goeie wetgeving (cf. ook conclusies van 

‘Fitness check’ door Europese Commissie)

• Rechtspraak Hof van Justitie: niet te strikt! 

• Want in EU zijn slechts 16% van habitats en 23% van soorten (andere dan 

vogels) en 52% van vogelsoorten in gunstige staat van instandhouding

• Niet probleem van wetgeving of interpretatie door Hof, wel probleem van 

onvoldoende of slechte implementatie door lidstaten!
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Meer info: An.Cliquet@ugent.be
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