
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 14 februari 2023 
Ons kenmerk 7/5.4/2023000213 
Behandeld door team Landelijk gebied   
Onderwerp: Drentse aanpak wolf (motie 2022-33) 
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Op 28 september 2022 vond er een debat plaats in uw Staten over de aanwezig-
heid van de wolf in Drenthe.  
Aanleiding hiervoor waren de vele aanvallen op gehouden landbouwdieren en 
een brief van gemeente Westerveld over onrust, verdriet en woede bij houders 
van dieren naar aanleiding van de aanvallen in deze gemeente. In de Staten- 
vergadering is een motie aangenomen (M2022-33) om bij het Rijk de huidige  
situatie met veelvuldige aanvallen van wolven onder de aandacht te brengen en 
het Rijk te verzoeken het beheer van wolven mogelijk te maken. Daarnaast is  
tijdens de publieksbijeenkomst op 3 oktober 2022 in gemeente Westerveld een 
aantal onderwerpen aan de orde gekomen.  
 
In deze brief informeren wij u onder meer over de uitvoering van de motie: dit 
behelst de uitkomst van het juridisch onderzoek naar de mogelijkheden van  
beheer en een gezamenlijk verzoek van de provincies Fryslân, Overijssel en  
Drenthe aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) tot 
verlaging van de beschermde status. Daarnaast stellen wij u op de hoogte van 
een aantal andere onderwerpen van de Drentse aanpak van de wolf en verdere 
ontwikkelingen rond dit onderwerp, namelijk: 
 de subsidieregeling wolfwerende rasters 
 proeven rond preventie en bescherming 
 het interprovinciaal wolvenplan 
 monitoring 
 voorlichting en communicatie 
 Drenthe als leefgebied 
 verbetering proces schadeafhandeling 
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Uitkomst juridisch onderzoek 
Naar aanleiding van de aangenomen motie in september 2022 hebben wij huis-
advocaat Trip Advocaten en Notarissen gevraagd om duidelijkheid te geven over 
de juridische bescherming van de wolf en hoe er vanuit juridisch oogpunt om- 
gegaan kan worden met de aanwezigheid van de wolf. Een ander advocaten-
kantoor en een professor milieuwetgeving zijn gevraagd om een tweede lezing. 
Daarnaast is een strafrechtjurist verzocht om input te leveren. In de bijlagen 1 tot 
en met 8 bij deze brief vindt u het volledige advies, de tweede lezingen en de 

toegezonden input. In het kort komt een en ander op het volgende neer:   
 
Uit het juridisch advies en de tweede lezingen volgt dat er een zwaar bescher-
mingsregime geldt voor de wolf. De wet- en regelgeving biedt – beperkte – mo-
gelijkheden om de overlast en schade veroorzaakt door wolven te beperken. Het 
actief behouden of herstellen van de gunstige staat van instandhouding van deze 
beschermde soort staat in de (internationale en nationale) regelgeving en juris-
prudentie voorop. Het - kortgezegd – beheren van de wolf is in beginsel dan ook 
verboden. 
  
De Wet natuurbescherming (Wnb) biedt ons college de bevoegdheid om een ont-
heffing of een vrijstelling te verlenen op deze verbodsbepalingen. Het verlenen 
van een ontheffing kán, bij wijze van ultimum remedium, een manier zijn om om 
te gaan met bijvoorbeeld de veroorzaakte schade en overlast. Aan de motivering 
van een dergelijke ontheffing worden, gezien de achtergrond van de regelgeving 
en de jurisprudentie daarover, hoge eisen gesteld. 
 
Al deze criteria moeten restrictief worden uitgelegd. Pas indien andere bevredi-
gende maatregelen niet volstaan én dat gemotiveerd kan worden, kan aan dit 
criterium worden voldaan. Economische kosten verbonden aan maatregelen  
kunnen niet beslissend zijn in de afweging welke alternatieve maatregelen  
worden toegepast. Of sprake is van een wettelijk belang, moet restrictief worden 
uitgelegd. Voor de besluitvorming heeft dat als gevolg dat (ook) dit punt zorg-
vuldig onderzocht, gedocumenteerd en gemotiveerd moet worden. Tot slot mag 
met het verlenen van de ontheffing geen afbreuk worden gedaan aan het  
streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke verspreidings- 
gebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan. Ook dit 
moet zorgvuldig onderzocht en gemotiveerd worden.  
  
De tweede lezingen bevestigen de bevindingen in het juridisch advies. In de 
tweede lezingen wordt aanvullend hierop nog aangegeven dat naar alle waar-
schijnlijkheid hoge economische kosten van preventieve maatregelen en neven-
effecten van beschermingsmaatregelen (bijvoorbeeld effecten op andere fauna 
na plaatsen van wolfwerende rasters) niet tot de conclusie leiden dat er geen be-
vredigend alternatief is. Ook het aanwijzen van bepaalde gebieden of “no go”-
gebieden staat op gespannen voet met verplichtingen uit de Europese wet- 
geving. Het natuurlijk verspreidingsgebied waarbinnen de wolf moet worden  
beschermd, omvat de geografische ruimte waar de betrokken soort zich van  
nature ophoudt of verspreidt, ook als dat door de mens bewoonde gebieden  
betreft.  
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Met andere woorden, het verspreidingsgebied van de wolf is zo groot als door de 
soort zelf bepaald. De aan- of afwezigheid van prooidieren en gehouden dieren 
maakt niet uit voor het bepalen van het natuurlijk verspreidingsgebied van de 
wolf. Mede gezien het ontbreken van een gunstige staat van instandhouding is 
het aanwijzen van toegestane leefgebieden vooralsnog dan ook niet aan de 
orde.  
  
Uit de tweede lezing volgt daarnaast over de staat van instandhouding dat uit de 
meest concrete en recente aanwijzingen door het Hof van Justitie van de EU 
blijkt dat de staat van instandhouding op twee niveaus moet worden getoetst: de 
staat van instandhouding op lokaal niveau en de staat van instandhouding op 
een hoger niveau. Dat hogere niveau kan de nationale wolvenpopulatie zijn, 
maar onder bepaalde voorwaarden ook de grensoverschrijdende populatie. Over 
de precieze vereisten voor het toepassen van een dergelijke grensoverschrijdende 
benadering heerst nog onduidelijkheid, maar één voor de hand liggende voor-
waarde is het bestaan van concrete internationale afspraken tussen de betrokken 
landen – een ‘population level management plan’ – waarin wordt gegarandeerd 
dat, voor de gedeelde wolvenpopulatie als geheel, een gunstige staat van in-
standhouding wordt bereikt dan wel gehandhaafd, en wordt afgesproken welke 
aantallen wolven eventueel (per land) onder derogatie uit de populatie kunnen 
worden verwijderd zonder de staat van instandhouding in gevaar te brengen. De 
Nederlandse wolven zijn (in ieder geval voor het overgrote deel) onderdeel van 
de Centraal-Europese populatie, die gedeeld wordt met Duitsland, Polen,  
Denemarken en België. Een internationaal wolvenplan kan leiden tot het (iets) 
eenvoudiger opstellen van een kader voor het verlenen van een ontheffing, maar 
ook dan geldt nog steeds het strenge beschermingsregime. Eenvoudiger, maar 
niet noodzakelijkerwijs eenvoudig. Ook de grensoverschrijdende wolvenpopu- 
latie bevindt zich volgens recente inzichten nog niet in een gunstige staat. Bij een 
ongunstige staat van instandhouding geldt dat een ontheffing niet mag worden 
verleend wanneer er geen zekerheid bestaat dat het effect ervan op de staat van 
instandhouding neutraal of positief zal zijn. 
 
De factfinding study: ‘De wolf terug in Nederland’ geeft antwoord op de vraag 
wanneer sprake is van een gunstige staat van instandhouding. De studie is uit- 
gevoerd in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel- 
kwaliteit (LNV) , het Interprovinciaal Overleg (IPO) en BIJ12 en is opgesteld door  
Wageningen Environmental Research (WENR). Volgens het rapport zijn ten  
minste 1000 roedels nodig om op het niveau van de Centraal-Europese populatie 
te kunnen spreken van een gunstige staat van instandhouding. Momenteel zijn 
er ongeveer 300. Het rapport is te raadplegen via:  
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Environmen-
tal-Research/show-wenr/We-moeten-leren-samenleven-met-de-wolf.htm  
  
Verder wordt geadviseerd ook grensoverschrijdende beschermings- en instand-
houdingsmaatregelen te nemen en op landelijke schaal een zelfstandige ecolo-
gische onderbouwde visie te formuleren over de omvang van de populatie (staat 
van instandhouding) en het verspreidingsgebied van die populatie.   
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Gezamenlijk verzoek verlaging beschermde status  
Bovenstaande juridische analyse en de factfinding study gaan uit van de status 
van de wolf als bijlage IV-soort van de Habitatrichtlijn.  
Hiermee is de wolf strikt beschermd. Gezien de toenemende populatie wolven in 
heel Europa en de uitbreiding van het leefgebied is het de vraag of de strikte be-
scherming van de wolf nog noodzakelijk is. 
Ons college heeft op 5 december 2022 minister Van der Wal ontvangen om in  
gesprek te gaan met diverse Drentse partijen met betrokkenheid bij de wolf.  
Tijdens deze gelegenheid hebben wij onder andere de onmogelijkheden van  
beheer door de huidige strenge bescherming van de wolf en de wenselijkheid om 
deze te verlagen onder de aandacht gebracht bij de minister. Een verlaagde  
status zal de mogelijkheden om in te kunnen grijpen vereenvoudigen.  
In navolging van provincie Gelderland verzoekt onze provincie bovendien geza-
menlijk met de provincies Fryslân en Overijssel de minister van LNV schriftelijk om 
in Europees verband te pleiten voor een verlaging van de beschermde status van 
de wolf (bijlage 9).  
Wij vertrouwen er op dat met deze acties uitvoering is gegeven aan motie 
M2022-33.  
 
Ondertussen blijven wij ons inzetten op de toepassing van preventieve maat- 
regelen en monitoring en er bij de betrokken minister op aan te dringen om te 
komen tot een internationaal wolvenplan. Hierin kunnen afspraken gemaakt 
worden met de landen waarmee we de wolvenpopulatie delen. Naar aanleiding 
van gesprekken met inwoners en stakeholders en adviezen van de gebiedscom-
missie wolf voor wat betreft preventie en monitoring zijn de volgende zaken  

actueel:  
 
Verbreding subsidie 
De subsidie voor wolfwerende rasters is uitgebreid naar andere hoefdieren.  
Houders van hoefdieren in heel Drenthe kunnen het komende jaar subsidie aan-
vragen voor wolfwerende rasters. Wij stellen hiervoor € 400.000,-- beschikbaar. 
Bij de eerdere subsidieregeling kwamen alleen geiten- en schapenhouders in aan-
merking. Met terugwerkende kracht (vanaf 3 oktober 2022) mogen ook houders 
van runderen, varkens, paarden, pony’s, ezels (en kruisingen hiervan) en alpaca’s 
een aanvraag indienen voor het plaatsen van een wolfwerend raster. Het kost 
nog even tijd om de subsidieregeling werkend te krijgen. Toch vinden wij het be-
langrijk om ook deze groep dierhouders te kunnen vertellen dat zij kunnen be-
ginnen met het treffen van maatregelen.   
 
Vier pilots rond preventie en bescherming:  
1. Pilot met hulp bij plaatsen rasters   
Wij gaan verplaatsbare wolfwerende rasters laten plaatsen bij dierhouders. Dit 
doen wij om meer bekendheid te geven aan dit systeem van plaatsen en te zien 
of dit dierhouders over de streep trekt om deze rasters aan te schaffen. Tevens 
geeft deze pilot inzicht  in de arbeidskosten van het plaatsen van verplaatsbare 
rasters en wordt er ervaring opgedaan met het auto winderapparaat.  
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2. Pilot met monitoren wild bij wolfwerende rasters  
Tijdens het bezoek van minister Van der Wal op 5 december 2022 werd het idee 
geopperd onderzoek te doen naar de consequenties van wolfwerende rasters 
voor overige fauna. Doel hiervan is:   
 in kaart brengen van de invloed van de verschillende typen (vast hekwerk, 

 raster en flexinetten) wolfwerende afrasteringen op overige fauna;  
 tot aanbevelingen komen voor het ontwerp en de plaatsing van de afraste- 

ringen om eventuele negatieve invloeden op overige fauna zoveel mogelijk te 

vermijden.  
Samen met het Ministerie van LNV stellen wij een veldonderzoek in met wild- 
camera’s op enkele strategisch gekozen locaties. 
 
3. Pilot met bio-barrière  
Studenten van de TU Delft hebben een projectplan ingediend voor een bio- 
barrière: hierbij wordt een perceel afgebakend met wolvenurine, om de sug- 
gestie te wekken van een territoriumgrens. Het conflict mijdende karakter van de 
wolf zou ertoe moeten leiden dat hij de urinegrens niet oversteekt en hoefdieren 

achter dit spoor met rust laat.  
 
4. Bijkomende schade/gevolgschade  
In samenwerking met Drentse dierenartsen en Diergeneeskunde Utrecht werken 
we een proef uit om zicht te krijgen op lange-termijn-schade van een wolvenaan-
val op een koppel drachtige schapen. Daarbij wordt een aangevallen koppel  
schapen gevolgd door het lammerseizoen en worden de gezondheidsdata verge-
leken met een vergelijkbaar koppel dat onder een zoveel mogelijk zelfde om-
standigheid wordt gehouden. Naast de diergezondheidsverschillen krijgen wij in-
zicht in de impact op dierwelzijn - inclusief sterfte van ongeboren vruchten - en 

de geleden economische schade.  
  
Interprovinciaal wolvenplan 
In interprovinciaal verband is de afgelopen maanden gewerkt aan een actuali- 
satie van dit plan uit 2019. Door een veelvoud aan te wijzigen beleidsuitgangs-
punten is er voor gekozen om op korte termijn een addendum aan het huidige 
plan toe te voegen waarmee ingespeeld kan worden op de huidige actualiteiten 
met betrekking tot de wolf. Het plan uit 2019 ging nog uit van rondzwervende 
wolven, terwijl in het addendum wordt ingegaan op de huidige situatie van ge-
vestigde wolven. Een belangrijk punt dat in het addendum wordt uitgewerkt is 
het verduidelijken van de definities “meermaals” en “goed beschermd vee”.  
Hiermee wordt het begrip probleemwolf nader geduid. Naar verwachting wordt 
het gehele geactualiseerde interprovinciale wolvenplan in 2024 vastgesteld door 
IPO. 
 
Monitoring  
De monitoring van de wolf in Drenthe betreft momenteel vooral het in kaart 
brengen van de aantalsontwikkeling en de verspreiding van de wolf op grond 
van de rapportageplicht uit de Habitatrichtlijn. Doel hiervan is zicht krijgen op de 
ontwikkeling van de staat van instandhouding van de wolf. 
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Op basis van het landelijke monitoringsplan worden via het spoor van de passieve 
monitoring alle (toevallige) meldingen van de wolf geregistreerd en gevalideerd 
door het Meldpunt Wolf dat is ondergebracht bij BIJ12. Dat kan gaan om waar-
nemingen, beeldmateriaal, sporen en uitwerpselen.  
Daarnaast vindt er in Drenthe ook actieve monitoring plaats daar waar de wolf 
zich heeft gevestigd of langere tijd aanwezig is. Doel hiervan is in beeld te  
krijgen of er sprake is van paarvorming en of er uitbreiding plaatsvindt. Voor 
deze monitoring wordt er gericht gezocht naar aanwijzingen van aanwezigheid 
van de wolf via camera's en sporenonderzoek. Ook de resultaten van de DNA-
analyses vanuit de schade aan landbouwhuisdieren worden meegenomen in het 
overzicht van de verspreiding en aantalsontwikkeling van de wolf in Drenthe.  
Elk kwartaal worden de resultaten van de monitoring gepubliceerd in de Tussen-
rapportage Wolf op de site van BIJ12. 
  
Naast deze verplichte monitoring in het kader van de wetgeving, zijn wij van 
plan ook de effectiviteit van ons beleid inzake de subsidieregeling en toepassing 
van preventieve maatregelen te monitoren. 
Daarbij komen vragen aan de orde als: waar zijn de wolfwerende rasters  
geplaatst en hoe verhoudt zich dit tot aanwezigheid en schadebeeld van de wolf. 
 
Voorlichting en communicatie 

In gezamenlijkheid met de Drentse gemeenten werken we aan eenduidige com-
municatie rond de wolf, zowel richting dierhouders als inwoners. Ook de terrein-
beherende organisaties zullen hierbij worden betrokken. De eerste aanzet is een 
pagina met veel gestelde vragen op de provinciale website: Veelgestelde vragen 
over de wolf in Drenthe - Provincie Drenthe  
In overleg met de gebiedscommissie organiseren wij de komende periode infor-
matiebijeenkomsten voor veehouders, de paardenhouderij en geiten- en  
schapenhouders over schadepreventie. 
Vertegenwoordigers vanuit het IPO, VNG en BIJ12 stellen een calamiteitenplan 
op voor de lange termijn ten behoeve van burgemeesters/gemeenten. Wij  
hebben hierin een actieve rol. Binnen de provincie wordt er op korte termijn een 
handzaam draaiboek voor burgemeesters opgesteld in geval van calamiteiten. 
 
Drenthe als leefgebied 
Regelmatig krijgen wij de vraag of Drenthe wel geschikt is als leefgebied voor de 
wolf. Afgezien van de juridische duiding daarvan (de wolf kiest zijn eigen leef-
gebied en daarmee kan antwoord op deze vraag niet tot een conclusie leiden dat 
het gebied te klein of ongeschikt is), leidt de ecologische en maatschappelijke 
duiding tot de vraag: wat zijn dan de essentiële voorwaarden voor de vestiging 
van de wolf? Een belangrijk aspect is voldoende voedselaanbod. Wij zien dat de 
wolf geen onderscheid maakt tussen schapen en wilde hoefdieren en voor het 
makkelijkste kiest.   
Of aanpassing van het wildbeheer voor Drenthe nodig is, vraagt meer inzicht in 
de aanwezigheid van wilde prooi en het gedrag van de wolf. Met de Fauna- 
beheereenheid Drenthe (FBE) is dit nader besproken. De FBE zal in het dit jaar op 
te stellen Faunabeheerplan ree rekening houden met de aanwezigheid van de 
wolf.  
 

https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/natuurbeleid-regels/wolf-drenthe/veelgestelde-vragen/
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/natuurbeleid-regels/wolf-drenthe/veelgestelde-vragen/
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Verbetering proces schadeafhandeling  
Met BIJ12 is een aantal aanpassingen afgesproken om het proces van schade- 
afhandeling te verbeteren. De input voor deze wijzigingen is voor een groot deel 
opgehaald tijdens de bijeenkomst voor veehouders met schade in oktober 2022.   
 
De belangrijkste afspraak met BIJ12 is dat medio februari/maart het gehele  
proces digitaal wordt. Hierdoor is het mogelijk om 24 uur per dag melding te 
doen. Door middel van de melding zullen zowel BIJ12, taxateur als provincie  
op de hoogte worden gesteld. Bij het maken van de melding zal er direct een  
digitaal schadedossier worden aangelegd. De schademelder heeft op elk moment 
inzicht bij de aanvrager in de voortgang van het eigen dossier. Het digitaliseren 
van het proces zal zowel de communicatie met de schademelder als de snelheid 
van afhandeling ten goede komen. Op dit moment is er nog een achterstand in 
de schadeafhandeling. Met extra personele inzet wordt deze achterstand zo 
spoedig mogelijk weggewerkt. Tevens wordt het mogelijk dat dierenartsen DNA-
afname mogen doen, maar uitsluitend in geval van gewonde dieren die niet  
geëuthanaseerd hoeven te worden. De dierenartsen overhandigen de verzegelde 
DNA-monsters aan de taxateur voor verder onderzoek. Hiervoor zal BIJ12 een in-
structie verzorgen voor de dierenartsen. Tot slot worden de prijzen geïndexeerd, 
zodat uitbetaling gebaseerd is op reële kosten. 
 
Met deze brief beogen we u inzage te geven in hoe wij als provincie omgaan met 
de wolf in Drenthe. We zijn volop en continu bezig diverse zaken uit te werken 
en in te richten. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en 
houden u op de hoogte van de verdere voortgang. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
md/coll. 
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Wolf in Drenthe – kritische juridische analyse 
 
 
Geachte mevrouw Popken, 
 
 
Zoals overeengekomen tijdens een Teams-overleg op 30 november en in 
een email-wisseling op 1 en 2 december jl., heb ik het rapport d.d. 22 
november jl. over de juridische bescherming van de wolf, opgesteld door 
TRIP Advocaten en Notarissen N.V. in opdracht van de Provincie Drenthe, 
kritisch gelezen en van commentaar en enkele aanvullingen voorzien. 
 
Volgens afspraak heb ik mij hierbij gericht op de vraag in hoeverre de 
bevindingen van het rapport, naar mijn oordeel, gerechtvaardigd en 
volledig zijn in het licht van de stand van het recht, met name van het 
Europese natuurbeschermingsrecht. 
 
Hieronder vindt u mijn bevindingen. Bij het weergeven ervan is de 
volgorde van het TRIP-rapport aangehouden. Hopelijk zijn de bevindingen 
van enig nut. 
 
  
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
 
Mr.dr. Arie Trouwborst 
Universitair hoofddocent milieurecht 
Afdeling Public Law and Governance 
Tilburg Law School 
Tilburg University 
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Par. 4-10: 
 
De conclusies van het TRIP-rapport, zoals weergegeven in samengevatte 
vorm in par. 4-10, lijken mij als zodanig correct te zijn, al merk ik het 
volgende op. 
 
De conclusie in par. 9 over de staat van instandhouding is niet 
noodzakelijkerwijs incorrect, maar ik zou hem iets anders geformuleerd 
hebben. Zoals hieronder nader toegelicht, behoeft met name de stelling 
dat ‘het verspreidingsgebied grensoverschrijdend mag worden gezien ’ 
enige nuancering. 
 
Daarnaast had de analyse verderop in het rapport, die tot de betreffende 
conclusies hebben geleid, op onderdelen uitgebreider en vollediger 
gekund. Ik besef echter wel degelijk dat dit voor een belangrijk deel het 
gevolg zal zijn van beperkingen inzake de voor dit rapport beschikbare 
ruimte en tijd. Hoe dan ook zal ik hieronder op onderdelen enkele 
aanvullingen verschaffen op de analyse in het TRIP-rapport. 
 
Wanneer bij een bepaald deelonderwerp meer detail-informatie of 
verdere onderbouwing gewenst zou zijn, zijn daarvoor veel bronnen 
beschikbaar. In het bijzonder noem ik de volgende drie: 
 
- L. Boerema e.a., De juridische bescherming van de wolf in Nederland en in 

een aantal andere Europese landen: een juridisch onderzoek ter 
ondersteuning van het opstellen van Nederlands wolvenbeleid in het licht 
van de uitvoering van de natuurwetgeving, rapport in opdracht van BIJ12, 
2021, https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2021/10/Rapport-
Juridische-analyse-De-juridische-bescherming-van-de-wolf-door-Boerema-
VdBrink-en-Element-advocaten-2021.pdf  
 

- Europese Commissie, Guidance document on the strict protection of 
animal species of Community interest under the Habitats Directive, 2021, 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a17dbc76-2b51-
11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search  
 

- A. Trouwborst & F.M. Fleurke, ‘Killing wolves legally: exploring the scope 
for lethal wolf management under European nature conservation law’, 22 
Journal of International Wildlife Law and Policy, 2019, p. 231-273, 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13880292.2019.1686223  

 
Wat de tweede bron betreft zij opgemerkt dat in het TRIP-rapport steeds 
verwezen wordt naar een verouderde versie van het ‘Guidance 

https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2021/10/Rapport-Juridische-analyse-De-juridische-bescherming-van-de-wolf-door-Boerema-VdBrink-en-Element-advocaten-2021.pdf
https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2021/10/Rapport-Juridische-analyse-De-juridische-bescherming-van-de-wolf-door-Boerema-VdBrink-en-Element-advocaten-2021.pdf
https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2021/10/Rapport-Juridische-analyse-De-juridische-bescherming-van-de-wolf-door-Boerema-VdBrink-en-Element-advocaten-2021.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a17dbc76-2b51-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a17dbc76-2b51-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13880292.2019.1686223
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document’ uit 2007.1 Dit lijkt echter niet tot incorrecte conclusies te 
hebben geleid. 
 
Par. 13-18: 
 
In het in deze paragrafen van het TRIP-rapport gegeven overzicht van de 
internationale verplichtingen van Nederland ontbreekt een verwijzing 
naar de regels inzake de aanwijzing en bescherming van gebieden, met 
name Natura 2000-gebieden. 
 
Op grond van de artikelen 3-6 van de Habitatrichtlijn (in samenhang met 
artikel 4 van het Verdrag van Bern) is Nederland als lidstaat van de EU 
verplicht om beschermde gebieden voor de wolf aan te wijzen als 
onderdeel van het Natura 2000-netwerk, en het beheer en de 
bescherming van de betreffende gebieden vervolgens (ook) op de wolf 
toe te snijden.2 In de huidige situatie ligt het voor de hand om de wolf in 
elk geval als doelsoort toe te voegen in het aanwijzingsbesluit van het 
reeds bestaande Natura 2000-gebied Veluwe, en mogelijkerwijs geldt dit 
ook voor het Drents-Friese Wold. 
 
Par. 14-16: 
 
De termen ‘CITES-verdrag’ en ‘CITES-verordening’ worden hier op 
foutieve, verwarrende wijze door elkaar heen gebruikt. Dit heeft echter 
geen gevolgen voor de kernconclusies van het rapport. 
 
Par. 26-27: 
 
Welke maatregelen precies vereist zijn om te voldoen aan de verplichting 
tot actieve soortenbescherming van de wolf zal afhankelijk zijn van de 
omstandigheden. Een voor de hand liggend voorbeeld van dergelijke 
maatregelen is het waarborgen van een voldoende aanbod aan (wilde) 
prooidieren in de leefgebieden van de wolf. Afhankelijk van de 
omstandigheden kan dit worden bewerkstelligd door wildbeheer (afschot 
van wilde hoefdieren, al dan niet op grond van een nulstandbeleid) aan 
te passen aan de voedselbehoefte van de aanwezige wolven, of door 
bepaalde hoefdieren te herintroduceren. Een ander voorbeeld is het 
nemen van verkeerstechnische maatregelen ten aanzien van wegen waar 
een verhoogde kans op aanrijdingen met wolven bestaat – zoals wanneer 
een weg langs of door een gebied loopt waar wolven zich vaak ophouden 
omdat zich er een nesthol of ‘rendez-vous site’ bevindt. 
 

 
1 Zie par. 46 van het TRIP-rapport. 
2 Voor meer detail, zie C.J. Bastmeijer & A. Trouwborst, ‘Welkom terug? De relevantie van het 
Europese gebiedenbeschermingsrecht voor de wolf en andere “terugkomers”’, 40 Milieu en 
Recht, 2013, p. 80-91; zie ook Boerema e.a. (het hierboven genoemde BIJ12-rapport), p. 30-31. 
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Par. 38-39: 
 
Zoals het TRIP-rapport in deze en de eraan voorafgaande paragrafen 
aangeeft, is het niet aan de overheid van de lidstaat in kwestie om uit te 
maken – bijvoorbeeld aan de hand van aantallen aanwezige wilde 
prooidieren en vee – of een gebied geschikt is voor de wolf, maar aan de 
wolf zelf. Met andere woorden, vanuit het perspectief van de 
Habitatrichtlijn volgt de ‘geschiktheid’ van een gebied simpelweg uit de 
vestiging (en voortplanting) erin van wolven. Wanneer wolven eenmaal 
hun keuze op een bepaald gebied hebben laten vallen, kan dat het 
nemen van actieve soortenbeschermingsmaatregelen in dat gebied 
vereisen, waaronder het waarborgen van een voldoende voedselaanbod 
(zoals hierboven besproken). 
 
Wanneer gehouden dieren effectief worden beschermd, zullen wolven 
geen vee in hun dieet (kunnen) betrekken. Dit zal vervolgens weer van 
invloed zijn op de kans dat wolven zich blijvend in een bepaald gebied 
vestigen. De vraag of gehouden dieren vanuit juridisch perspectief te 
beschouwen zijn als onderdeel van het voedselaanbod voor de wolf is 
moeilijk van een eenduidig antwoord te voorzien. In het toepasselijke 
recht zijn wel richtingwijzers te ontdekken, zoals de ook in het TRIP-
rapport besproken mogelijkheid om onder voorwaarden van de strikte 
bescherming van de wolf af te wijken ter voorkoming van ernstige schade 
aan veehouderijen. Een andere indicator is de wettelijke plicht van 
veehouders, onder de Wet dieren,3 om in de buitenlucht gehouden 
dieren bescherming te bieden tegen roofdieren.4 Voor runderen en 
paarden die een zelfstandig leven leiden als ‘grote grazers’ in 
natuurgebieden kan de juridische situatie op dit vlak overigens anders 
zijn. 
 
Par. 41: 
 
Vanwege het belang voor de praktijk van een zo goed mogelijk begrip van 
de juridische term ‘verstoren’ – en dus van de reikwijdte van het verbod 
hierop in artikel 3.5 lid 2 Wnb – voeg ik enkele overwegingen toe aan de 
beknopte opmerkingen in het TRIP-rapport. 
 
Hoe sterk een negatief effect moet zijn om daadwerkelijk als het 
verboden ‘verstoren’ te kwalificeren, is nog enigszins onduidelijk. 
Volgens Backes e.a., bijvoorbeeld, valt ‘[n]iet elk “verschrikken” van een 
enkel exemplaar van een beschermde soort’ onder ‘verstoren’.5 
 

 
3 Wet houdende een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde 
onderwerpen, 19 mei 2011. 
4 Besluit houdende regels met betrekking tot houders van dieren, 5 juni 2014, art. 1.6 lid 3. 
5 C.W. Backes e.a., Hoofdlijnen natuurbeschermingsrecht (2e druk), Sdu Uitgevers, 2009, p. 162. 
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De jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU (HvJEU) – dat het 
laatste woord heeft over de juiste uitleg van het EU-recht – geeft geen 
uitsluitsel, maar bevat wel enkele aanwijzingen. Zo heeft het Hof, om een 
paar voorbeelden te noemen, het gebruik van explosieven voor de aanleg 
van een pijpleiding in het leefgebied van beschermde walvisachtigen 
beoordeeld als opzettelijk verstoren in de zin van artikel 12 lid 1 sub b 
van de Habitatrichtlijn (en dus artikel 3.5 lid 2 Wnb);6 evenals 
motorcrossen in de habitat van beschermde slangen;7 en wildkamperen 
in de nabijheid van legstranden van beschermde zeeschildpadden.8 
 
Volgens de Europese Commissie impliceert het begrip verstoring een 
zekere mate van schadelijkheid voor de soort in kwestie, zoals een 
negatief effect op de overlevingskans of voortplanting van de betrokken 
dieren.9 Intensiteit, duur en frequentie van verstorende handelingen 
kunnen in dit verband volgens de Commissie relevante indicatoren zijn. 10 
Hoe groot de negatieve invloed op overlevingskans of voortplanting dient 
te zijn, blijft echter in het midden. De Commissie neemt duidelijk stelling 
ten aanzien van het concrete scenario waarin een op schapen beluste 
wolf wordt weggejaagd om predatie te voorkomen (‘scaring away a wolf 
from entering a sheep enclosure in order to prevent damage’): dit wordt 
afgedaan als een ‘sporadische’ verstoring die niet valt onder het 
verbod.11 Of deze interpretatie correct is, valt bij gebrek aan specifieke 
jurisprudentie hierover van het HvJEU moeilijk te zeggen.  
 
De recente casus rond een weinig schuwe wolf op De Hoge Veluwe laat 
zien dat het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie 
Gelderland in ieder geval van mening is dat het beschieten van een wolf 
met een paintball-geweer inbreuk maakt op artikel 3.5 lid 2 Wnb, en dus 
alleen mag plaatsvinden met een ontheffing onder artikel 3.8.12 De 
rechter heeft deze beoordeling niet gecorrigeerd, maar zich slechts 
gebogen over de vraag of de verleende ontheffing aan alle eisen 
voldeed.13 
 
Par. 51-52:  
 
Het TRIP-rapport haalt terecht Europese jurisprudentie aan die bevestigt 
dat er hoge eisen worden gesteld aan de bewijsvoering door de 

 
6 HvJEU, C-183/05, 11 januari 2007, par. 36. 
7 HvJEU, C-340/10, 15 maart 2012. 
8 HvJEU, C-504/14, 10 november 2016, par. 157 jo. 114. 
9 Zie par. 2-37 en 2-38 van het Guidance document on the strict protection of animal species of 
Community interest under the Habitats Directive waarnaar hierboven verwezen werd.  
10 Idem, par. 2-39. 
11 Idem, par. 2-40. 
12 Rechtbank Midden-Nederland UTR 22/5289-2, 30 november 2022. 
13 Idem. 
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bevoegde autoriteiten bij het aantonen dat er voor een voorgenomen 
ontheffing ten aanzien van de strikte bescherming van wolven (of andere 
strikt beschermde dieren) geen minder schadelijke, ‘bevredigende’ 
alternatieven bestaan. In aanvulling op het rapport kan nog worden 
toegevoegd dat hierbij door die autoriteiten verwezen dient te worden 
naar relevante ‘technische, juridische en wetenschappelijke rapporten’. 14 
Bovendien is het voorzorgsbeginsel ook op de alternatieven-toets van 
toepassing. Waar de ‘beste pertinente wetenschappelijke en technische 
kennis’15 ruimte voor twijfel overlaat, dienen de autoriteiten te beslissen 
in het voordeel van de wolf.16 
 
Par. 59: 
 
Volgens het TRIP-rapport is ‘vooralsnog geen antwoord te geven’ op de 
vraag in hoeverre hoge economische kosten van preventieve 
maatregelen de conclusie kunnen rechtvaardigen dat die maatregelen 
niet kwalificeren als bevredigend alternatief. Toch is daar wel iets meer 
over te zeggen, met name dankzij een uitspraak van het HvJEU uit 2016.17 
Hierin ging het Hof op precies deze vraag in, zij het in het kader van 
artikel 6 lid 4 van de Habitatrichtlijn. Die bepaling bevat ook een 
alternatieventoets, maar dan met betrekking tot het maken van 
uitzonderingen op de bescherming van Natura 2000-gebieden. Het Hof 
concludeerde als volgt: 
 
‘Ter zake van de … economische kosten van de maatregelen die in 
aanmerking kunnen worden genomen in het kader van het onderzoek van 
de alternatieven … moet worden opgemerkt … dat deze kosten niet even 
belangrijk zijn als de door de habitatrichtlijn nagestreefde doelstelling 
van instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna. Gelet op de … restrictieve uitlegging van artikel 6, lid 4, van deze 
richtlijn, kan bijgevolg niet worden aanvaard dat louter de economische 
kosten verbonden aan dergelijke maatregelen beslissend kunnen zijn 
voor de keuze van alternatieve oplossingen op grond van deze 
bepaling.’18 
 
Het is aannemelijk dat het Hof tot een vergelijkbare conclusie zou komen 
in het kader van artikel 16. Meer duidelijkheid op dit punt is binnen 
afzienbare tijd te verwachten, dankzij een zaak die onlangs bij het HvJEU 

 
14 HvJEU, C-674/17, 10 oktober 2019, par. 50. 
15 Idem, par. 51. 
16 Zie ook par. 66 en 69 van dezelfde uitspraak. 
17 HvJEU, C-399/14, 14 januari 2016. (Ter verdediging van de opstellers van het TRIP-rapport 
kan worden aangevoerd dat het eerder genoemde artikel van Trouwborst & Fleurke, waarop de 
TRIP-auteurs zich ogenschijnlijk hebben gebaseerd, ook geen melding maakt van deze 
uitspraak. In het BIJ12-rapport van Boerema e.a. gebeurt dit overigens wel, op p. 24.) 
18 HvJEU, C-399/14, par. 77. 
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aanhangig is gemaakt door een Oostenrijkse rechter.19 In deze zaak zal 
het HvJEU onder meer de vraag beantwoorden of artikel 16 lid 1 van de 
Habitatrichtlijn zo moet worden uitgelegd ‘dat “andere bevredigende 
oplossingen” uitsluitend moeten worden onderzocht op basis van de 
feitelijke uitvoerbaarheid of ook op basis van economische criteria ’?20 
 
De vraag in hoeverre verwachte neveneffecten van alternatieve 
oplossingen (zoals wolfwerende hekwerken) op andere wilde fauna van 
invloed kunnen zijn op de beoordeling of die oplossingen een 
‘bevredigend’ alternatief vormen, is moeilijk van een sluitend antwoord 
te voorzien. Veel zal afhangen van de concrete omstandigheden in 
kwestie, maar in algemene zin zal het niet eenvoudig zijn om op 
voldoende overtuigende en onderbouwde wijze aan te tonen dat de 
enige voorstelbare alternatieven voor een voorgenomen ontheffing 
onaanvaardbare effecten zullen hebben op andere wilde diersoorten. 
Waarschijnlijk maakt een dergelijke argumentatie met name kans 
wanneer vrijwel vaststaat dat het nemen van de overwogen alternatieve 
maatregelen inbreuk zou maken op Europese verplichtingen ten aanzien 
van andere beschermde soorten of habitattypes. 
 
Par. 73-82: 
 
Hier wordt de complexe vraag behandeld op welk niveau de staat van 
instandhouding van wolven dient te worden beoordeeld. De behandeling 
van de stand van het Europese recht op dit punt is in deze paragrafen van 
het TRIP-rapport mijns inziens weliswaar op grote lijnen correct, maar 
niet helemaal consistent, en enkele beweringen zijn gegoten in net iets te 
ongenuanceerde bewoordingen.21 Bijvoorbeeld, de stelling dat het 
momenteel ‘de leidende lijn’ is dat met betrekking tot wolven ‘wordt 
uitgegaan van de grensoverschrijdende benadering op populatieniveau’  is 
wat kort door de bocht. Er bestaat namelijk – zoals het rapport zelf in de 
omringende paragrafen ook aangeeft – nog steeds behoorlijk wat 
discussie en onzekerheid op dit vlak. 
 
De meest concrete en recente aanwijzingen door het HvJEU zelf zijn 
vervat in de tweede Finse wolven-uitspraak. Volgens het Hof kan een 
ontheffing van strikte bescherming niet worden verleend ‘zonder een 
beoordeling van de staat van instandhouding van de populaties van de 
betrokken soort en van de mogelijke gevolgen van de beoogde afwijking 

 
19 Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesverwaltungsgericht Tirol 
(Oostenrijk) op 19 september 2022 – Umweltverband WWF Österreich e.a. / Tiroler 
Landesregiering, C-601/22. 
20 Idem, prejudiciële vraag 4. 
21 Daarnaast zijn er verwarrende kleinigheden te bespeuren, zoals het woord ‘bevolking’ in de 
derde regel van par. 75 – kennelijk als gevolg van een foutieve vertaling uit een Engelstalige 
bron. 
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voor die soort op lokaal niveau en op het niveau van het grondgebied van 
de lidstaat of … wanneer het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort 
dat vereist en, voor zover als mogelijk, op grensoverschrijdend niveau. ’22 
Hierbij moet onder meer oog zijn voor de ‘dynamiek en sociale stabiliteit’  
van de wolvenpopulatie.23 
 
In het kader van een ontheffing onder artikel 3.8 lid 5 Wnb moet voor de 
wolf dus op twee niveaus getoetst worden: de staat van instandhouding 
op lokaal niveau en de staat van instandhouding op een hoger niveau. 
Dat hogere niveau kan de nationale wolvenpopulatie zijn, maar onder 
bepaalde voorwaarden ook de grensoverschrijdende populatie. 
 
Over de precieze vereisten voor het toepassen van een dergelijke 
grensoverschrijdende benadering heerst nog onduidelijkheid, maar één 
voor de hand liggende voorwaarde is het bestaan van concrete 
internationale afspraken tussen de betrokken landen – een ‘population 
level management plan’ – waarin wordt gegarandeerd dat, voor de 
gedeelde wolvenpopulatie als geheel, een gunstige staat van 
instandhouding wordt bereikt dan wel gehandhaafd, en wordt 
afgesproken welke aantallen wolven eventueel (per land) onder 
derogatie uit de populatie kunnen worden verwijderd zonder de staat 
van instandhouding in gevaar te brengen. Elders wordt deze materie in 
meer detail besproken.24 
 
Bovendien is ook hier een verheldering door het HvJEU te verwachten als 
onderdeel van de hierboven al genoemde, aanhangige Oostenrijkse 
wolvenzaak. Daarin ligt namelijk ook de concrete vraag voor of artikel 16 
lid 1 zo moet worden uitgelegd ‘dat de gunstige staat van instandhouding 
niet moet worden gehandhaafd of hersteld op nationaal niveau, maar in 
het natuurlijke verspreidingsgebied van een populatie, dat een 
aanzienlijk grotere biogeografische regio over de grenzen heen kan 
omvatten?’25 
 
De Nederlandse wolven zijn (in ieder geval voor het overgrote deel) 
onderdeel van de Centraal-Europese populatie, die gedeeld wordt met 
Duitsland, Polen, Denemarken en België. Zoals onlangs nog door de 
Minister voor Natuur en Stikstof in antwoord op Kamervragen 
aangegeven, vindt momenteel overleg plaats met de Duitse overheid om 

 
22 HvJEU, C-674/17, 10 oktober 2019, par. 61. 
23 Idem, par. 57. 
24 Zie bijv. Trouwborst & Fleurke, p. 250-253; en Boerema e.a., p. 24-27. 
25 Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesverwaltungsgericht Tirol 
(Oostenrijk), 19 september 2022, C-601/22, prejudiciële vraag 2. 
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te komen tot een internationaal wolvenplan voor de gezamenlijke 
wolvenpopulatie.26 
 
Wanneer er eenmaal solide afspraken liggen, zal het in Nederland 
vermoedelijk eenvoudiger worden om in het kader van een ontheffing 
voor de wolf te voldoen aan het criterium inzake de staat van 
instandhouding. Eenvoudiger, maar niet noodzakelijkerwijs eenvoudig. 
Ook de grensoverschrijdende wolvenpopulatie bevindt zich volgens 
recente inzichten immers nog niet in een gunstige staat (zie ook 
hieronder). Daarnaast zal, zoals het TRIP-rapport terecht aangeeft, de 
alternatieventoets een horde van betekenis blijven in de meeste 
scenario’s waarin een ontheffing van strikte bescherming van één of 
meer wolven overwogen wordt. 
 
Par. 88-89: 
 
In aanvulling op de beknopte opmerkingen in deze paragrafen van het 
TRIP-rapport zij verwezen naar de omvattende bespreking van huidige 
kennis en inzichten rond de feitelijke staat van instandhouding van 
wolven in Nederland en in de Centraal-Europese populatie in een recent, 
in opdracht van landelijke en provinciale overheden opgesteld ‘fact-
finding’ rapport.27 Zoals de Minister voor Natuur en Stikstof ook heeft 
aangegeven in antwoord op de hierboven al genoemde Kamervragen, zijn 
volgens dat rapport ten minste 1000 roedels nodig om op het niveau van 
de Centraal-Europese populatie te kunnen spreken van een gunstige 
staat van instandhouding. Momenteel zijn er ongeveer 300. 
 
Par. 91: 
 
In het einde van de eerste zin van deze paragraaf over het 
voorzorgsbeginsel is een fout geslopen. Met name door het gebruik van 
het woord ‘zelfs’ is deze zin nu verwarrend en onjuist. Juist als er op basis 
van de best beschikbare wetenschappelijke informatie onzekerheid blijft 
bestaan of aan de voorwaarden van artikel 16 van de Habitatrichtlijn (en 
dus artikel 3.8 lid 5 Wnb) kan worden voldaan, moeten de autoriteiten 
afzien van het verlenen van de ontheffing in kwestie. Het TRIP-rapport 
verwijst ook naar de verkeerde paragraaf uit de betreffende Hof-

 
26 Minister voor Natuur en Stikstof, Beantwoording schriftelijke vragen over het bericht ‘Wolf 
blijft zorgen voor problemen: ook kalveren en pony’s slachtoffer’, 2022Z19121, 8 november 
2022, zie antwoorden op vragen 9 en 20. 
27 H.A.H. Jansman e.a., De wolf terug in Nederland – een factfinding study, Wageningen 
Environmental Research 2021 
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uitspraak.28 Voor alle duidelijkheid, de relevante overweging van het Hof 
luidt als volgt: 
 
‘In dit verband dient ook te worden benadrukt dat, overeenkomstig het 
voorzorgsbeginsel van artikel 191, lid 2, VWEU,29 de lidstaat, indien het 
onderzoek van de beste beschikbare wetenschappelijke gegevens 
onzekerheid laat bestaan over de vraag of een dergelijke afwijking al dan 
niet schadelijk is voor de instandhouding of het herstel van de populaties 
van een met uitsterven bedreigde soort in een gunstige staat van 
instandhouding, zich ervan dient te onthouden deze vast te stellen of uit 
te voeren.’30 
 
Par. 94-97: 
 
Zoals blijkt uit de zojuist geciteerde vaststelling door het HvJEU, moet 
volledigheidshalve aan de opmerkingen in paragrafen 94-97 van het TRIP-
rapport worden toegevoegd dat zeker ook bij een ongunstige staat van 
instandhouding geldt dat, conform het voorzorgsbeginsel, een ontheffing 
niet mag worden verleend wanneer er geen zekerheid bestaat dat het 
effect ervan op de staat van instandhouding neutraal of positief zal zijn. 
Het Hof heeft dit in de tweede Finse wolvenzaak expliciet benadrukt. 31 
 
Par. 98-99: 
 
Een gerichte analyse door ondergetekende van de kwestie die in deze 
paragrafen van het rapport wordt aangestipt, leidde tot de conclusie dat 
het aanmerken van bepaalde zones of regio’s als ‘no go’-gebieden voor 
de wolf op gespannen voet staat met meerdere verplichtingen onder de 
Habitatrichtlijn en het Verdrag van Bern.32 Voor meer detail verwijs ik 
graag naar het artikel in kwestie.33 Boerema e.a. komen tot vergelijkbare 
conclusies.34 Ook volgens de Minister voor Natuur en Stikstof ‘moet het 
verspreidingsgebied van de wolf zo groot zijn als door de soort zelf 
bepaald.’35 

 
28 In voetnoot 55 verwijst het rapport naar par. 57 van de uitspraak, terwijl het om par. 66 gaat. 
(Het gaat hier kennelijk om een typefout, want de hoofdtekst van par. 91 uit het rapport 
correspondeert wel degelijk met par. 66 van de uitspraak.) 
29 Verdrag inzake de Werking van de Europese Unie. 
30 HvJEU, C-674/17, 10 oktober 2019, par. 66. 
31 Idem, par. 69. 
32 A. Trouwborst, ‘Wolves not welcome? Zoning for large carnivore conservation and 
management under the Bern Convention and EU Habitats Directive’, 27 Review of European, 
Comparative and International Environmental Law, 2018, p. 306-319, 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/reel.12249. 
33 Idem. 
34 Boerema e.a., p. 35-40. 
35 Minister voor Natuur en Stikstof, Beantwoording schriftelijke vragen over het bericht ‘Wolf 
blijft zorgen voor problemen: ook kalveren en pony’s slachtoffer’, 2022Z19121, 8 november 
2022, antwoord op vraag 22. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/reel.12249
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Referentie : 20220668/EG/EG/2022 

 

Behandeld door : mr. E.E. Grit / mr. P.A.Th. Kostwinder 

E-mail : e.grit@yspeert.nl / p.kostwinder@yspeert.nl  

Doorkiesnr. : +31 (0)50 – 314 42 80 

 

Geachte heer Jumelet, beste Jordan, 

 

U verzocht ons het advies d.d. 22 november 2022 dat is uitgebracht door Trip Advocaten aan de 

Provincie Drenthe “tegen te lezen”. Daaronder hebben wij verstaan de opdracht het advies kritisch 

te beschouwen en van commentaar te voorzien. Tijdens de bespreking van de opdracht op 3 no-

vember jl. gaf u ook aan graag van ons te vernemen welke mogelijkheden wij zien om beheermaat-

regelen ten aanzien van de wolf te treffen. Hieronder treft u kortheidshalve eerst puntsgewijs onze 

bevindingen; deze worden daarna uitgewerkt. 

 

0 Bevindingen en aanbevelingen 

0.1 Bevindingen 

Inhoudelijk menen wij dat het advies van Trip voorziet in een juist overzicht van de toepasselijke 

regelgeving en de stand van de jurisprudentie inzake soortenbescherming, in het bijzonder ten 

aanzien van de wolf. In het advies ontbreken wel een tweetal inhoudelijke verwijzingen naar re-

cente(re) publicaties van de Europese Commissie en de Standing Committee to the Bern Conven-

tion. Tevens hebben wij de vrijheid genomen om ook het (concept)Interprovinciaal wolvenplan 

2022 bij de advisering te betrekken. 

mailto:j.jumelet@drenthe.nl
mailto:e.grit@yspeert.nl
mailto:p.kostwinder@yspeert.nl
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In het advies wordt minder uitdrukkelijk een analyse gemaakt over de oorzaak van de problematiek 

die bestaat rond het toestaan van afwijkingen van het strikte beschermingsregime dat geldt voor 

de wolf. Hoewel daarvoor geen onmiddellijke “kant en klaar” oplossing bestaat, zijn er naar onze 

mening wel enige handvatten te geven waarmee binnen afzienbare termijn voldoende mogelijk-

heid wordt verkregen om afwijkingen van het strikte beschermingsregime voldoende te kunnen 

motiveren en deze vervolgens in een voorkomend geval toe te staan. Welke maatregelen in dat 

geval toegepast zouden kunnen worden, is dan met name afhankelijk van de concrete omstandig-

heden van het geval.  

Het strikte beschermingsregime vloeit voort uit de Habitatrichtlijn1 (“Hrl”). De verplichtingen uit de 

Hrl rusten in beginsel op Nederland als lidstaat. De Staat heeft ter zake een resultaatsverplichting; 

de provincies hebben op basis van de Wnb een inspanningsverplichting. In dat verband is in de 

eerste plaats sprake van een actieve verplichting om een gunstige toestand van soorten (daaronder 

de wolf) te behouden of te herstellen (actieve maatregelen) en een passieve verplichting (verbods-

bepalingen) om een gunstige staat van instandhouding te bereiken. Met dat sprake is van een pro-

vinciegrens- en zelfs landsgrensoverschrijdende problematiek komt de vraag op of de bevoegdhe-

den rond de wolf niet beter op landelijk niveau belegd kunnen worden. Daarvoor lijkt de Wnb ook 

een grondslag te bieden in artikel 1.3 lid 5. 

Wij constateren dat Nederland ten aanzien van de wolf zeer beperkt uitvoering geeft aan de posi-

tieve verplichtingen die voortvloeien uit de Hrl. Dit veroorzaakt het juridische probleem dat het op 

dit moment niet goed mogelijk is om in besluiten waarin wordt afgeweken van het beschermings-

regime (ontheffingen), voldoende onderbouwd te motiveren dat aan het derde vereiste van artikel 

16 Hrl (en/of art. 3.8 Wnb) is voldaan.2 Dit is het vereiste dat de afwijking geen afbreuk doet aan 

het streven de populatie in haar natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instand-

houding te laten voortbestaan.  

Wij verwachten dat het juridische probleem wordt verkleind op het moment dat het bevoegd gezag 

(provincie en/of Rijk) het ecologisch onderbouwde standpunt in kan nemen dat de gunstige staat 

van instandhouding in grensoverschrijdend breder verband dient te worden bekeken, temeer nu 

de verwachting is dat binnen Nederland geen gunstige staat van instandhouding van wolf kan wor-

den bereikt. Hoewel de daadwerkelijke beoordeling op dat punt uiteraard uiteindelijk aan een 

rechter is, zien wij in de Europese jurisprudentie, het Pan-European assessment of the conservation 

status of the wolf en de Richtsnoeren 2021 aanknopingspunten om, bij de beoordeling of sprake is 

van een gunstige staat van instandhouding van de wolf en of een afwijking van invloed daarop is, 

aan te sluiten bij een bredere lidstaat overstijgende beoordeling van de populatie.  

Naast een bredere uitleg van de gunstige staat van instandhouding van een populatie, lijkt het 

noodzakelijk om invulling te geven aan de daarbij behorende grensoverschrijdende beschermings- 

en instandhoudingsmaatregelen. Hiervoor lijkt vereist dat lidstaten onderling afspraken maken. 

De Europese commissie stuurt aan op zogenoemde ‘populatiebeheerplannen’ waarin in concrete 

 
1 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. 
2 In het bijzonder het gegeven dat bij het toestaan van afwijkingen het voorzorgsbeginsel geldt, maakt dat de effecten van een afwijking of 

een ontheffing met een voldoende mate van zekerheid moeten kunnen worden onderbouwd. 
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preventieve en compenserende maatregelen is voorzien. Op dit moment is nog geen sprake van 

een dergelijk door de Europese comm issie voorgestaan populatiebeheerplan, het Interprovinciaal 

Wolvenplan 2019 en het (concept)Interprovinciaal wolvenplan 2022 voorzien hier op dit moment 

(ook) niet in. 

0.2 Aanbevelingen 

- Wij adviseren GS na te gaan in hoeverre het wenselijk is dat de bevoegdheden ten aanzien 

van de wolf op provinciaal niveau belegd zijn. Argumenten voor uitoefening door het rijk 

zijn te vinden in het provincie- en landsgrensoverschrijdende karakter van de problema-

tiek, het feit dat de verplichtingen uit de Hrl op Rijksniveau een resultaatsverplichting be-

helzen en de aanwijzingen dat afspraken met andere lidstaten vereist lijken om tot een 

gunstige staat van instandhouding te komen. Mogelijk kan op dit punt het gesprek met het 

Rijk gevoerd worden. Het interprovinciaal wolvenplan zou dan wellicht aangevuld of ver-

vangen kunnen worden door een nationaal wolvenplan. 

- Wij adviseren GS om in beleidsstukken (dit lijkt op dit moment nog met name het Interpro-

vinciaal wolvenplan) een zelfstandige ecologisch onderbouwde visie te formuleren over de 

omvang van de populatie (staat van instandhouding) en het verspreidingsgebied van die 

populatie. Zoals gezegd zijn er juridische aanknopingspunten om de gunstige staat van in-

standhouding grensoverschrijdend te benaderen. 

- Wij adviseren GS daarnaast (wederom lijkt dit op dit moment het meest passend in het 

Interprovinciaal wolvenplan) om nadrukkelijker en concreter uitvoering te geven aan de 

actieve verplichtingen die voortvloeien uit de Hrl. Hiervoor kan naar onze mening het beste 

aansluiting worden gezocht bij Bijlage III bij de Richtsnoeren 2021. Op dit moment lijkt het 

Interprovinciaal wolvenplan 2022 nog niet de mate van concreetheid en onderbouwing te 

hebben die de Europese Commissie voor staat.  

 

Uiteindelijk is het uiteraard aan een (bestuurs)rechter, maar wij verwachten dat met een plan dat 

tevens (of beter: voornamelijk) voorziet in het beschermen en versterken van de wolf, gecombi-

neerd met een zelfstandige visie op de staat van instandhouding, het leefgebied en de omvang van 

de populatie, gemotiveerde afwijkingen op de soortenbescherming mogelijk moeten zijn te maken. 

 

1 Inleiding  

Uit het uitgebrachte advies leiden wij af dat u aan Trip Advocaten (“Trip”) een aantal vragen heeft 

gesteld. Beantwoording van die vragen zou moeten resulteren in een conclusie over de vraag wat 

de bestuursorganen van de Provincie Drenthe kunnen doen met betrekking tot de ervaren overlast 

door de diersoort canis lupus (hierna: de wolf). In het uitgebrachte advies wordt terecht beschre-

ven dat de wolf een strikt beschermde soort is onder internationale, Europese en nationale regel-

geving.3 Ook wordt beschreven welke afwijkingsmogelijkheden er op grond van die regelgeving 

bestaan. In deze notitie gaan wij eerst kort in op onze inhoudelijke bevindingen ten aanzien van 

het advies van Trip. 

 

 
3 Als bedoeld in artikel 1.12 Wet natuurbeheer en bijlage IV Habitatrichtlijn en bijlage II Verdrag van Bern 
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In hoofdstuk 3 hebben wij een nadere analyse gemaakt van de voornaamste knelpunten om af te 

kunnen wijken van de beschermingsregeling en een ontheffing te verlenen voor maatregelen te-

gen de wolf. In hoofdstuk 4 hebben wij beschouwd of en zo ja op welke wijze deze knelpunten in 

de toekomst zouden kunnen worden weggenomen.  

 

Met deze notitie beogen wij niet een volledig en uitputtend overzicht te geven van alle relevante 

uitspraken en werken wij niet alle details volledig uit. Beoogd is om in hoofdlijnen aan te geven 

welke stappen zouden moeten worden genomen om tot een houdbaar beheerkader te kunnen 

komen waarbinnen ontheffingen van 3.8 Wnb van de strikte bescherming van de wolf zouden kun-

nen worden verleend.  

 

Als noot vooraf merken wij op dat GS op grond van de Wnb telkens ontheffingen (of een vrijstelling) 

verlenen (besluiten in de zin van de Awb). Het verlenen van een ontheffing is in praktische zin het 

toestaan van “een afwijking” in de zin van de Hrl, waarop de regeling in de Wnb is gebaseerd. Wij 

gebruiken die termen dan om die reden door elkaar heen, zonder daarmee een verschil in bete-

kenis te beogen.  

 

2 Bevindingen ten aanzien van het rapport van Trip 

2.1 Toegepast kader 

Hoewel het juridisch kader zoals geschetst door Trip op hoofdlijnen juist is, zouden wij daarop nog 

een enkele aanvulling willen doen. In de eerste plaats zouden wij aan het juridisch kader zoals door 

Trip geschetst toe willen voegen dat de wolf tevens wordt vermeld op Bijlage II van de Hrl. Deze 

vermelding heeft tot gevolg dat op het moment dat de soort in een gebied in een meer dan onbe-

duidende mate voorkomt een Natura 2000 gebied aangewezen moet worden. Dit is vooralsnog in 

Nederland niet gebeurd. In de literatuur wordt inmiddels de vraag gesteld of Nederland daartoe 

op dit moment verplicht is.4 De verplichting en de bevoegdheid daartoe is voorbehouden aan de 

Rijksoverheid. 

 

In het advies van Trip wordt meermaals verwezen naar de ‘Richtsnoeren inzake de strikte bescher-

ming van diersoorten van communautair belang uit hoofde van de Hrl’ uit 2007 (de “Richtsnoeren 

2007”). Wij missen de meer inhoudelijke verwijzingen naar de ‘Richtsnoeren inzake de strikte bescher-

ming van diersoorten van communautair belang uit hoofde van de Hrl’ uit 2021 (de “Richtsnoeren 

2021”) (Bijlage 1). Uit de Richtsnoeren 2021 zijn ten aanzien van de wolf handvatten te herleiden 

voor beleidsvorming op welke wijze met de wolf kan worden omgegaan5. In de Richtsnoeren 2021 

is de meest actuele stand van zaken van de jurisprudentie van het Hof van Justitie EU (het “HvJEU”) 

verwerkt. Ook is ten aanzien van de wolf een concrete uitwerking van de regels op basis van de Hrl 

en de rechtspraak van het HvJEU opgenomen. Op deze richtsnoeren wordt hierna nader ingegaan. 

 

 
4 Zie bijvoorbeeld Boerema e.a., De juridische bescherming van de wolf in Nederland en in een aantal andere Europese landen; Een juridisch 

onderzoek ter ondersteuning van het opstellen van Nederlands wolvenbeleid in het licht van de uitvoering van natuurwetgeving, d.d. 24 

september 2021 in opdracht van BIJ12, p. 30.  
5 Richtsnoeren zijn juridisch niet bindend. 
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In het rapport van Trip wordt verwezen naar het Interprovinciaal Wolvenplan 2019. Wij constateer-

den dat in het voorjaar een concept-Interprovinciaal Wolvenplan 2022 ter consultatie is gegaan. 

Volledigheidshalve betrekken wij ook deze concept-versie bij de advisering. 

 

Ten slotte heeft daags na het uitbrengen van het advies door Trip een vergadering plaatsgevonden 

van de Standing committee to the Bern Convention. Op de agenda van die vergadering stond een 

“Proposal for amendment: Downlisting of the wolf (Canis lupus) From Appendix II to Appendix III of the 

Convention”. Het voorstel voorzag in een verlaging van de beschermde status van de wolf: van 

“strikt beschermd” naar “beschermd“. Het voorstel is uiteindelijk niet aangenomen. Het voorstel 

was onderbouwd met het rapport “Pan-European assessment of the conservation status of the wolf” 

uit september 2022, waarin de staat van de (verschillende) populatie(s) wolven op het Europese 

continent in kaart is gebracht en de staat van instandhouding is beoordeeld (bijlage 2). De Pools-

Duitse populatie waartoe de wolven in Nederland behoren, blijkt in hoog tempo uit te breiden en 

de opstellers van het rapport verwachten dat deze uitbreiding doorzet.6 Op dit document wordt 

hierna eveneens nader ingegaan. 

 

2.2 Conclusies rapport Trip 

Met de komst van de wolf naar het Nederlandse grondgebied is ook Nederland onderdeel van het 

natuurlijke verspreidingsgebied van de wolf geworden. Dat brengt met zich dat Nederland ook op 

grond van internationaalrechtelijke verplichtingen zal moeten zorgdragen dat de wolf een gunstige 

staat van instandhouding kan bereiken [op het Nederlands grondgebied(?), zie ook hierna]. Die 

verplichtingen zijn omgezet in nationale wetgeving in de Wnb. Op grond van de Wnb is de uitvoe-

ring van onder meer de soortenbescherming opgedragen aan de provincies.  

 

Het is gelet op de wijze waarop in Nederland tot op heden uitvoering wordt gegeven aan de be-

scherming van de wolf – zoals Trip terecht concludeert – zeer de vraag of beheermaatregelen – 

daaronder te verstaan: ontheffing van de strikte beschermingsbepalingen – met betrekking tot de 

wolf door bestuursorganen van de Provincie Drenthe kunnen worden getroffen. De vraag welke 

beheermaatregelen kunnen worden getroffen is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van 

het geval. Bepalend is immers of gegeven het doel er niet een andere bevredigende oplossing is 

en of de oplossing ook geschikt is om dat doel te bereiken. Bovendien doet een beheermaatregel 

snel afbreuk aan de (Nederlandse) staat van instandhouding.  

 

2.3 Herformulering vraag Provincie Drenthe 

Gelet op de wens om wel beheermaatregelen (c.q. ontheffingen van 3.5 Wnb) te kunnen treffen, 

stellen wij voor uw vraag te herformuleren naar: welke stappen kunnen ondernomen worden om 

bij te dragen aan de bescherming van de wolf, waardoor ook (wel) beheermaatregelen (c.q. ont-

heffingen van artikel 3.5 Wnb) plaats kunnen vinden. 

 

  

 
6 Boitani e.a., Pan-European assessment of the conservation status of the wolf, Raad van Europa, 2 september 2022, P. 19. 
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3 Uitgangspunten soortenbescherming 

3.1 Algemeen kader 

3.1.1 Positieve verplichtingen Nederland 

Nederland is op het gebied van bescherming van flora en fauna partij bij verschillende internatio-

nale verdragen, zoals het biodiversiteitsverdrag, het Verdrag van Ramsar, het Verdrag van Bonn en 

het Verdrag van Bern. In Europees verband wordt uitvoering gegeven aan die verdragsverplichtin-

gen met de Vogelrichtlijn en Hrl. Het uitgangspunt van de Hrl is het waarborgen van de biodiversi-

teit en het in een gunstige toestand behouden of herstellen van natuurlijke habitats en soorten van 

communautair belang. Op grond van deze verdragen en Richtlijnen heeft ook Nederland dus een 

positieve (“actieve”) verplichting om maatregelen te treffen in het kader van een soortenbescher-

ming en o.a. de wolf in een goede staat van instandhouding te brengen en te houden. Dit is de 

kern van de (Europeesrechtelijke) soortenbescherming en dient voorop te worden gesteld. 

 

De verplichting om zorg te dragen voor een gunstige staat van instandhouding van de wolf, plaatst 

Nederland – en daarmee ook de provincies – in een lastig parket omdat aangenomen wordt dat 

als gevolg van de specifieke kenmerken van de wolf, een gunstige staat van instandhouding binnen 

het Nederlandse deel van het natuurlijke verspreidingsgebied niet kan worden bereikt. Het opper-

vlak van Nederland als geheel en de provincies afzonderlijk is daarvoor te klein.7 

 

3.1.2 Passieve verplichtingen Nederland 

Daarnaast volgt uit de Hrl ook een “passieve” verplichting om de wolf te beschermen teneinde een 

gunstige staat van instandhouding te bereiken. Deze passieve verplichtingen worden gevormd 

door de verbodsbepalingen uit artikel 16 Hrl. Deze verplichting is in artikel 3.8 Wnb in de Neder-

landse wetgeving geïncorporeerd.  

 

Het uitgangspunt voor het toestaan van afwijkingen van artikel 12 Hrl e.v. en 3.5 Wnb is dat zulks 

slechts aan de orde kan zijn als 

a. er sprake is van een wettelijk erkend belang als genoemd in artikel 16, lid 1 onder a tot en 

met e Hrl. Dit stelsel is overgenomen in artikel 3.8 lid 5 Wnb; 

b. er geen andere bevredigende oplossing bestaat; en  

c. de afwijking geen afbreuk doet aan het streven de populatie in haar natuurlijke versprei-

dingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.  

 

Het is vaste jurisprudentie dat afwijkingsmogelijkheden van de beschermingsbepalingen in artikel 

12 tot en met 15 Hrl restrictief moeten worden uitgelegd.8 Het uitgangspunt van de verplichtingen 

uit hoofde van de Hrl en de Wnb is dat de bevoegde autoriteiten alleen af kunnen wijken op basis 

van besluiten die gestoeld zijn op een nauwkeurige en treffende motivering die verwijst naar de in 

artikel 16 lid 1 Hrl (en voor Nederland in artikel 3.8 Wnb) opgenomen voorwaarden.9 De bewijslast 

 
7 Zie ook Interprovinciaal Wolvenplan 2022, p 10. 
8 Zie bijvoorbeeld HvJEU Zaak C-674/17 (Finse wolf II) onder punt 30. 
9 Commissie/Finland, zaak C-342/05, punt 25. 
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dat voldaan is aan de voorwaarden voor het toestaan van afwijkingen ligt derhalve bij de autoritei-

ten.10 Daarbij zullen de antwoorden op deelvragen a) en b) telkens afhangen van de concrete om-

standigheden van het geval. Het antwoord op deelvraag c) dient te worden beantwoord op basis 

van een beoordeling van de stand van instandhouding van de wolf (c.q. de wolvenpopulatie) en de 

mate waarin deze in haar voortbestaan wordt bedreigd. Als die beoordeling ontbreekt, is een af-

wijking op basis van de huidige stand van de Europeesrechtelijke jurisprudentie niet afdoende te 

motiveren. 

 

Als een afwijking wordt toegestaan dient het doel dat met die afwijking wordt beoogd duidelijk en 

nauwkeurig te worden aangegeven en moet de bevoegde autoriteit op grond van nauwkeurige 

wetenschappelijke gegevens aantonen dat de afwijkingen geschikt zijn om dat doel te bereiken.11,12 

Ook zal overtuigend moeten worden aangetoond dat de staat van instandhouding niet (per saldo) 

verslechtert door het toestaan van een afwijking. Op grond van de Europeesrechtelijke jurispru-

dentie geldt bovendien dat voordat een afwijking wordt toegestaan, ook het effect van de afwijking 

(en indien aan de orde doeltreffendheid van eventuele compenserende maatregelen) moe worden 

gemonitord nadat deze zijn uitgevoerd.13  

 

Ten slotte merken wij op dat als er op grond van het (best beschikbare wetenschappelijke) onder-

zoek onzekerheid bestaat over de staat van instandhouding of over de vraag of een afwijking 

schadelijk is voor het herstel van een soort, het voorzorgsbeginsel vereist dat een afwijking niet 

wordt toegestaan (c.q. een ontheffing niet wordt verleend).14 

3.1.3 Aard van de onderscheiden verplichtingen 

Ten aanzien van deze verplichtingen geldt dat zij voor de Nederlandse Staat (de “Staat”) een resul-

taatsverbintenis inhouden, die overigens niet aan enige termijn is gebonden.15 Uit de wetsgeschie-

denis bij de Wnb blijkt dat de verplichtingen van de provincies op grond van 1.12 lid 1 Wnb inspan-

ningsverplichtingen zijn.16 Het gegeven dat er sprake is van een inspanningsverplichting neemt 

overigens niet weg dat ook van provincies adequate maatregelen kunnen worden gevergd in het 

kader van de verplichtingen uit hoofde van de Wnb en daarmee in wezen die uit de Hrl.17 Uit de 

wetgeschiedenis volgt ook dat pas als er geen andere mogelijkheden meer resteren, het Rijk aan 

zet is.  

 
10 Waarbij overigens in praktische zin geldt dat ingeval van een aanvraag tot ontheffing van 3.5 Wnb de bewijslast de facto bij de aanvragers 

daarvan liggen. Gegeven de motiveringsverplichting van een bestuursorgaan komt deze via een “omweg” weer bij het bestuursorgaan terug. 
11 HvJEU 10 oktober 2019, zaak C-674/17 (Finse wolf II). 
12 Zie ook de uitspraak van Rechtbank Midden Nederland, d.d. 30 november 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:4991. 
13 Artikel 16, lid 3, punt e), schrijft voor dat in de afwijkingsverslagen van de lidstaten moet worden vermeld “welke controlemaatregelen er 

zijn genomen en welke resultaten er zijn verkregen”. Dit houdt in dat de uitvoering van de toegestane afwijkingen moet worden gecontroleerd 

en toezicht op de gevolgen wordt gehouden. 
14 Zie onder meer HvJEU 10 oktober 2019, zaak C-674/17 (Finse Wolf II), onder 66. 
15 De Staat/rijksoverheid is primair verantwoordelijk voor de naleving van internationale- en Europeesrechtelijke verplichtingen uit hoofde 

van verdragen en richtlijnen en is op de nakoming daarvan aan te spreken. In dat licht is tevens de bepaling onder 1.5 lid 3, sub a Wnb 

opgenomen. Dat volgt uit zowel uit de Richtsnoeren 2021 (1-3) (en voorgaande versies), de wetsgeschiedenis van de Wnb (Tweede Kamer, 

Vergaderjaar 2011-2012, 3348, nr. 3) en vaste rechtspraak onder meer ABRvS, 5 maart 2014, ECLI:NL:RVS:2014:758 (inzake Natura 2000). 
16 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 33 348, nr. 175. 
17 Idem. 
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De bedoelde verplichtingen zijn als gezegd resultaatsverplichtingen voor het Rijk. Gegeven het feit 

dat de problematiek rond de wolf provinciegrens- en zelfs landsgrensoverschrijdend is (zie ook 

hierna over de omvang van de populatie en het natuurlijk verspreidingsgebied), verdient het over-

weging om het Rijk te verzoeken de bevoegdheden uit de Wnb ten aanzien van de wolf naar zich 

toe te trekken.  

 

Op grond van artikel 1.3 lid 5 Wnb berusten de bevoegdheden, verantwoordelijkheden en verplich-

tingen van GS of provinciale staten als bedoeld onder meer artikel 3.8 eerste of tweede lid Wnb, 

bij een minister indien zij betrekking hebben op een bij Amvb aangewezen categorie van handelin-

gen, of bij Amvb aangewezen categorie van gebieden.  

 

Deze categorie van handelingen en/of gebieden heeft plaatsgevonden in titel 1.2 van het Besluit 

natuurbescherming. In de nota van toelichting op titel 1.2 van het besluit natuurbescherming is 

overwogen: 

 

“In de wet zijn – in aansluiting op hun taken en verantwoordelijkheden op het vlak van 

natuurbescherming – bevoegdheden, verantwoordelijkheden en verplichtingen over het 

algemeen bij gedeputeerde of provinciale staten van de provincies neergelegd. Te den-

ken valt onder meer aan de verlening van Natura 2000-vergunningen, de verlening van 

ontheffingen van de soortenbeschermingsbepalingen en de uitvoering van de regels ter 

bescherming van houtopstanden. In bepaalde gevallen kan het evenwel aangewezen zijn 

dat een bestuursorgaan van het Rijk de betreffende wettelijke bevoegdheid uitoefent, 

onderscheidenlijk de betreffende wettelijke verantwoordelijkheid of verplichting heeft, 

gelet op de aard van de betrokken belangen of de aard van het betrokken gebied. Dat 

kan bijvoorbeeld het geval zijn omdat zwaarwegende nationale belangen in het geding 

zijn, omdat activiteiten een landelijk, althans provinciegrensoverschrijdend karakter 

hebben of anderszins het provinciale domein overstijgen, of omdat er een directe sa-

menhang is met uit anderen hoofde op het niveau van het Rijk te nemen besluiten.”18 

en 

 

“Over het algemeen is de verdeling van bevoegdheden tussen provincies en Rijk, zoals 

deze voortvloeide uit de toenmalige Natuurbeschermingswet 1998 en het daarop geba-

seerde Uitvoeringsbesluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998 en zoals deze in 

de uitvoeringspraktijk verder was ingevuld, als logisch en goed werkbaar ervaren. In het 

Bestuursakkoord natuur is dan ook afgesproken dat deze bevoegdheidsverdeling niet 

alleen zal worden gehanteerd voor de vergunningverlening met betrekking tot Natura 

 
18  Nota van toelichting Besluit Natuurbescherming, Staatsblad 2016/383, p. 41. 
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2000-gebieden, maar ook voor de bevoegdheden in het kader van de soortenbescher-

ming.”19 

De problematiek rond de wolf heeft een sterk grensoverschrijdend karakter (zie ook hierna). Het 

lijkt bovendien wenselijk om met andere lidstaten afspraken te maken over de bescherming en het 

beheer van de wolf. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat sprake is van een zwaarwegend natio-

naal belang dat het provinciale domein overstijgt. Hoewel op dit moment in het Besluit natuurbe-

scherming nog geen handelingen ten aanzien van een afzonderlijke soort zijn opgenomen, lijkt dit 

gelet op de wettekst en de hiervoor geciteerde nota van toelichting naar onze mening wel mogelijk. 

Afhankelijk van de wensen van de provincie Drenthe op dit punt, zou dit een te bespreken onder-

werp met het Rijk kunnen zijn. 

 

3.2 Afbreuk doen aan populatie 

Hiervoor is geschetst dat aan de drie cumulatieve eisen van artikel 16 Hrl moet zijn voldaan om af 

te mogen wijken van het soortbeschermingsregime. De eerste twee vereisten, wettelijk belang en 

geen andere bevredigende oplossing, zijn uitvoerig beschreven in het rapport van Trip. Gelet op 

de ons gestelde vraag werken we deze twee criteria in dit advies niet nader uit. 

 

Juridisch is het toestaan van afwijkingen (c.q. het verlenen van ontheffingen) in het bijzonder lastig 

omdat op dit moment onvoldoende kan worden gemotiveerd dat voorgenomen afwijkingen geen 

afbreuk doen aan het streven om de populatie wolven in het natuurlijke verspreidingsgebied in 

een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan. Om die reden gaan wij op deze twee 

vereisten nader in. 

 

3.2.1 Natuurlijk verspreidingsgebied 

Het natuurlijke verspreidingsgebied in de zin van de Hrl Is een dynamisch begrip en dient te wor-

den ingevuld op basis van de specifieke kenmerken en leefwijze van een te beschermen diersoort. 

De bescherming van soorten is derhalve niet beperkt tot een bepaalde plaats, ruimte of habitat, in 

de woorden van het HvjEU: 

“Voor beschermde diersoorten die – zoals de wolf – uitgestrekte gebieden bezetten, is het 

begrip „natuurlijk verspreidingsgebied” dus breder dan de geografische ruimte die de 

fysieke en biologische elementen vertoont die voor hun leven en voortplanting essentieel 

zijn. Zoals de advocaat-generaal in punt 37 van haar conclusie opmerkt, komt dit gebied 

overeen met de geografische ruimte waar de betrokken soort zich van nature ophoudt 

of verspreidt.”20 

“Hieruit volgt dat de door artikel 12, lid 1, van de habitatrichtlijn geboden bescherming 

geen beperkingen of grenzen kent en dat dus niet kan worden aangenomen dat een in 

het wild levend specimen van een beschermde diersoort dat in de buurt van of binnen 

 
19  Nota van toelichting Besluit Natuurbescherming, Staatsblad 2016/383, p. 42. 
20 HvJEU 11 juni 2020, ECLI:EU:C:2020:458 (Roemeense wolf) r.o. 38. 
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door de mens bewoonde gebieden wordt aangetroffen, door dergelijke gebieden trekt of 

zich voedt met door de mens gecreëerde hulpbronnen, een dier is dat zijn „natuurlijke 

verspreidingsgebied” heeft verlaten, of dat dit gebied geen menselijke nederzettingen of 

door de mens tot stand gebrachte elementen kan omvatten.” 21 

Door de mens bewoonde gebieden zijn derhalve van het natuurlijk verspreidingsgebied niet uitge-

sloten. 22 De wolf kan derhalve niet worden geweerd met een beroep op een beperkt natuurlijk 

verspreidingsgebied, bijvoorbeeld met de stelling dat de wolf niet in de omgeving van bewoning 

thuis zou horen.  

 

3.2.2 Gunstige staat van instandhouding 

Onder gunstige staat van instandhouding wordt in de artikel 1 Hrl verstaan: 

“i) staat van instandhouding van een soort: het effect van de som van de invloeden die 

op de betrokken soort inwerken en op lange termijn een verandering kunnen bewerk-

stelligen in de verspreiding en de grootte van de populaties van die soort op het in arti-

kel 2 bedoelde grondgebied. 

De "staat van instandhouding" wordt als "gunstig" beschouwd wanneer: 

- uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds 

een levensvatbare component is van de natuurlijke habitat waarin hij voorkomt, en dat 

vermoedelijk op lange termijn zal blijven, en 

- het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen 

afzienbare tijd lijkt te zullen worden, en 

- er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om 

de populaties van die soort op lange termijn in stand te houden.” 

De vraag onder welke omstandigheden sprake is van een gunstige staat van instandhouding valt 

buiten de reikwijdte van deze notitie. Heel beknopt samengevat wordt de staat van instandhouding 

zowel voor de Wnb als voor de Hrl gebaseerd op de te rapporteren gegevens uit hoofde van arti-

kelen 17 Hrl en 1.8 Wnb. Ter zake zijn vier parameters geformuleerd op basis waarvan de staat van 

instandhouding wordt beoordeeld23, te weten i) het verspreidingsgebied (range), ii) de populatie 

(population), iii) habitat (habitat for the species) en iv) toekomstperspectief (future prospects). Die vier 

parameters leiden tot een totaalbeoordeling ten aanzien van de staat van instandhouding. Om de 

 
21 HvJEU 11 juni 2020, ECLI:EU:C:2020:458 (Roemeense wolf) r.o. 39. 
22 HvJEU 11 juni 2020, ECLI:EU:C:2020:458 (Roemeense wolf) r.o. 50 en 51. 
23 Zie bijvoorbeeld voor de uitwerking daarvan https://www.eionet.europa.eu/article17. 
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vraag te beantwoorden of er sprake is van een gunstige staat van instandhouding, dienen de ver-

kregen gegevens te worden vergeleken met een Gunstige Referentie Waarde.24 

 

De staat van instandhouding vergt (derhalve) een objectieve en wetenschappelijke onderbouwing 

op grond waarvan met voldoende zekerheid conclusies kunnen worden getrokken. In zoverre biedt 

dat element geen juridische ruimte.  

 

3.2.3 Op welk niveau moet de gunstige staat van instandhouding worden beoordeeld? 

Het uitgangspunt van de Hrl is dat binnen de gehele EU een gunstige staat van instandhouding 

moet worden bereikt voor de diverse soorten in het wild voorkomende dieren. Dat neemt niet weg 

dat de gunstige staat van instandhouding op verschillende geografische schaalniveau’s mogelijk is. 

Het HvJEU heeft in de Finse wolvenzaak geoordeeld dat de gunstige staat van instandhouding pri-

mair op lidstaatniveau beoordeeld dient te worden of “in voorkomend geval, op het niveau van de 

beoogde biogeografische regio wanneer de grenzen van deze lidstaat meerdere biogeografische regio’s 

bestrijken, of nog wanneer het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort dat vereist en, voor 

zover als mogelijk, op grensoverschrijdend niveau, eerst en vooral vaststellen wat de staat van instand-

houding van de populaties van de betrokken soorten is en, vervolgens, wat de geografische en demogra-

fische impact is die de beoogde afwijkingen daarop kunnen hebben.”25  

 

Het aannemen van een verplichting om de gunstige staat van instandhouding op provincieniveau 

te waarborgen ligt ecologisch niet voor de hand26, zeker niet voor de wolf. De wolven in Nederland 

behoren bij de Pools-Duitse populatie (Central European). Over deze populatie vermeldt het rap-

port “Pan-European assessment of the conservation status of the wolf” (p.19): 

“7. Central European  

This population is expanding rapidly into the central European lowlands from its core in 

the western half of Poland and the eastern part of Germany. Several packs are also 

found in the Czech Republic. Its expansion is likely to continue.  

Red List category: Near Threatened. The population has grown very rapidly since 2000 

and it is now estimated to number in the order of 1850 individuals. This population is 

highly dynamic and dispersing animals have reached all Central European countries 

with confirmed packs established in Austria, Denmark, Belgium and the Netherlands. In 

the German part of the population, the expansion is mainly occurring in a north-westerly 

direction, whereas the expansion to the Southwest is slower. …” 

 
24 Zie voor een diepgaande beschouwing ook: Kees Bastmeijer, “Onderzoek naar de betekenis van de “gunstige staat van instandhouding, 

met name in het kader van de beoordeling van ontheffingsaanvragen onder de Wet natuurbescherming”, een onderzoek van de Provincies 

Gelderland en Utrecht in afstemming met de Provincie Overijssel, p. 5 tot en met 9. 
25 HvJEU 10 oktober 2019, zaak C-674/17 (Finse wolf II). 
26 Idem, p 9, . 
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Aan deze rapportage kan derhalve worden ontleend dat de staat van instandhouding van de Pools-

Duitse wolvenpopulatie snel verbetert. Het verspreidingsgebied wordt weergegeven op de navol-

gende kaart (te vinden op p. 3 van het rapport):  

 

27 

 

Ook de Commissie lijkt in de Richtsnoeren 2021 ervan uit te gaan dat de (gunstige) staat van in-

standhouding van de wolf juist op supranationaal niveau zou kunnen worden beoordeeld. 

“Net als andere grote carnivoren hebben wolven een zeer groot gebied nodig, waarbij 

individuen en roedels honderdduizenden km² gebruiken voor hun territoria. Als gevolg 

daarvan komen zij in zeer kleine dichtheden voor en verspreiden hun populaties zich 

vaak over zeer grote gebieden, doorgaans over vele administratieve grenzen heen, zowel 

binnen als tussen landen. Vanuit biologisch oogpunt wordt derhalve aanbevolen om in-

standhoudings- en beheersmaatregelen zo goed mogelijk te coördineren en zo veel mo-

gelijk op elkaar af te stemmen. Dit onderstreept de noodzaak van grensoverschrijdende 

 
27 Wolf populations in Europe as of 2016 (Boitani 2018) 
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samenwerking, bijvoorbeeld door consistente en gecoördineerde benaderingen op het 

niveau van de wolvenpopulatie toe te passen. Verdere richtsnoeren zijn te vinden in de 

Guidelines for population-level management plans of large carnivoren in Europe, ont-

wikkeld voor de Europese Commissie (Linnell et al., 2008)”28 

Zowel Finse wolven II als de Richtsnoeren 2021 lijken dus de mogelijkheid (voor Nederland) te bie-

den om voor de beoordeling van de vraag of ten aanzien van de wolf sprake is van een gunstige 

staat van instandhouding en of een afwijking van invloed daarop is, aan te sluiten bij een bredere, 

lidstaat overstijgende beoordeling van de populatie (zie ook hierna). Uiteraard is het in de eerste 

plaats aan de nationale rechter om te beoordelen of een dergelijke redenering standhoudt. Hoe-

wel ons (nog) geen voorbeelden uit de nationale jurisprudentie bekend zijn, lijkt met een solide 

ecologische onderbouwing een dergelijke uitleg verdedigbaar. 

 

3.3 Alternatieve grondslagen voor het treffen van maatregelen in incidentele gevallen? 

In zowel het Interprovinciaal wolvenplan 2019 als het Interprovinciaal wolvenplan 2022 zijn han-

delingsmatrixen c.q. interventierichtlijnen opgenomen voor bepaalde situaties (wolf-hond, wolf-

vee, wolf-mens). In de handelingsrichtlijnen wordt volgens het Interprovinciaal wolvenplan op ge-

nerieke wijze invulling gegeven aan de te ondernemen stappen en afwegingen. Hierdoor zou vol-

gens het Interprovinciaal wolvenplan 2019 maatwerk mogelijk zijn. Gelet op het voorgaande vra-

gen wij ons af wat de juridische grondslag is voor eventuele besluiten die op grond van deze han-

delingsrichtlijnen worden genomen. Ook in die situaties geldt dat aan artikel 12 en artikel 16 Hrl 

moet worden voldaan. Daarmee lopen de provincies ook opnieuw tegen het vereiste van de gun-

stige staat van instandhouding aan. 

 

De uitzondering lijkt te zijn, zoals ook omschreven in het Interprovinciaal wolvenplan 2019, een 

situatie waarbij zich een acuut veiligheidsprobleem voordoet, waarbij de situatie zodanig acuut is 

dat het niet mogelijk is dat Gedeputeerde Staten een afweging maken. In dat geval is de burge-

meester van een gemeente bevoegd een besluit te nemen op grond van artikel 175 Gemeentewet. 

De burgemeester mag op grond van dit artikel van andere dan in de Grondwet gestelde voorschrif-

ten afwijken, dus ook van de Wnb. Waarbij het dan nog wel de vraag is of Nederland in een dergelijk 

specifiek geval niet alsnog de Hrl overtreedt. Het gaat om een zeer ingrijpende bevoegdheid bij 

(vrees voor) lokale noodsituaties. 

 

3.4 Conclusie ten aanzien van de mogelijkheid tot afwijking van artikel 12 Hrl en 3.5 Wnb 

Bij het treffen van maatregelen mag rekening worden gehouden met de vereisten op economisch, 

sociaal en cultureel gebied, en met de regionale en lokale bijzonderheden.29 In dit kader vormt het 

Drents Friese Wold een concreet voorbeeld waarbij een duidelijk conflict tussen verschillende be-

langen van natuurbeheer ontstaat. Binnen dit gebied is juist het extensief laten begrazen onder-

deel van een maatregelenpakket tegen de effecten van stikstofdepositie. Het tegengaan van de 

effecten van stikstofdepositie is nodig om het Natura 2000 gebied te behouden en te herstellen. 

 
28 Richtsnoeren 2021, Bijlage III, p 101 
29 Hrl, artikel 2 lid 3. 



 

 

 14/20 

 

De wolf vormt echter een bedreiging voor het succesvol uit kunnen voeren van het begrazingsbe-

heer. Op zichzelf is een in artikel 3.5 lid 5 genoemd wettelijk belang om maatregelen tegen de wolf 

te kunnen treffen, maar die maatregelen mogen er evenwel niet toe leiden dat de verplichtingen 

uit hoofde van artikel 12 Hrl niet worden nagekomen.30  

 

Nu de wolf zich in Nederland of Drenthe niet in een gunstige staat van instandhouding bevindt en 

daarvoor ook – voor zover ons bekend – zeer beperkt actieve maatregelen worden getroffen, is het 

toestaan van (individuele) afwijkingen uit hoofde van artikel 16 Hrl en 3.8 Wnb niet goed afdoende 

te motiveren. In die situatie kunnen slechts maatregelen worden getroffen die niet de wolf zelf 

inperken, maar landbouwdieren beschermen (zoals de inzet van waakhonden, omsluiten van vee 

met een (verplaatsbaar) veiligheidshek etc.31  

 

Indien het bevoegd gezag de (ecologisch onderbouwde) stelling in kan nemen dat de voor de be-

oordeling relevante populatie in een grensoverschrijdend, breder verband, moet worden gezien, 

bijvoorbeeld als op het Nederlands grondgebied levende leden van de Duits-Poolse wolvenpopu-

latie, wordt het eenvoudiger om een afwijking te motiveren. De motivering van een dergelijk stand-

punt kan naar onze mening reeds op provinciaal (of liever nationaal) niveau worden opgesteld.  

Daarop aanvullend moet dan nog wel invulling worden gegeven aan de daarbij behorende grens-

overschrijdende beschermings- en instandhoudingsmaatregelen waarvan dan tevens een onder-

deel zal moeten zijn de beoordeling van de effecten van een afwijking in een concreet geval (zie 

hiervoor onder 3.1.2 en hierna in hoofdstuk 4). 

 

4 Hoe kunnen afwijkingen wel toereikend worden gemotiveerd? 

4.1 Huidig soortenbeleid Rijksoverheid 

Zowel het Verdrag van Bern als de Hrl gaan (ook) uit van een actieve verplichting om maatregelen 

te treffen gericht op soortenbeheer, anders dan het uitsluitend nalaten van handelingen (de ver-

boden). De verplichting houdt in dat een lidstaat coherente en gecoördineerde preventieve maatrege-

len moet nemen om de gunstige staat van instandhouding van een diersoort te behouden of te 

herstellen. Deze verplichting is geïmplementeerd met artikel 1.12 Wnb.32 Die verplichting bestaat 

ook ten aanzien van de wolf. De verplichtingen uit hoofde van de Hrl berusten primair bij de Rijks-

overheid. 

 

Wij stellen vast dat door de Rijksoverheid weliswaar op grond van de verplichtingen uit hoofde van 

artikel 1.5 lid 1 Wnb een natuurvisie is opgesteld,33 maar dat die natuurvisie niet tevens omvat een 

plan van aanpak van of een visie op actieve soortenbescherming, ook niet ten aanzien van de wolf.  

 

 
30 HvJEU zaak C-383/09, 9 juni 2011 (Franse Hamster). 
31 Dergelijke maatregelen worden nu ook toegepast, maar niet binnen het kader van een breder ‘populatiebeheerplan’ (zoals hiervoor ge-

noemd). 
32 Waarbij wordt opgemerkt dat bij de omzetting de betekenis van de in de Hrl gebruikte termen en begrippen in acht moeten worden 

genomen teneinde een uniforme interpretatie te kunnen waarborgen (Richtlijnconforme uitleg). 
33 Rijksnatuurvisie 2014 “Natuurlijk verder” dat in 2019 is aangevuld met de natuurambitie “Nederland Natuurpositief”. 
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4.2 Beleid provincies 

De feitelijke uitvoering van de soortenbescherming is op grond van artikel 1.12 Wnb opgedragen 

aan het college van GS van de provincies. In de wetsgeschiedenis komt op enkele plekken aan de 

orde dat natuurregelgeving met enige regelmaat provinciegrens overschrijdend is. Om die reden 

wordt interprovinciale samenwerking gezocht. Hierbij past nogmaals de kanttekening dat de pro-

blematiek rond de wolf wellicht bij voorkeur op Rijksniveau zou moeten worden aangevlogen (zie 

paragraaf 3.1.3). 

 

In 2019 is een interprovinciaal wolvenplan vastgesteld. Dit wolvenplan voorziet niet zo zeer in be-

schermingsmaatregelen34, maar met name in uitgangspunten wanneer ingrijpen wél gerechtvaar-

digd zou zijn (wolf-vee; wolf-hond en wolf-mens conflictsituaties). Daarnaast gaat het beleidsdocu-

ment in op schade en preventieve maatregelen voor met name vee. Dit wolvenplan geeft in be-

perkte mate uitvoering aan de positieve verplichting die op Nederland rust om de gunstige staat 

van instandhouding te behouden en te herstellen. 

 

In 2022 is een geactualiseerde conceptversie van het Interprovinciaal Wolvenplan (d.d. 30 juni 

2022) (“Interprovinciaal Wolvenplan 2022”) ter consultatie gegaan. Voor zover wij weten is dit 

beleidsplan nog niet vastgesteld. Ook dit concept-wolvenplan voorziet in handelingsrichtlijnen 

voor conflictsituaties en preventie- en schaderegelingen. De actieve beschermingsplicht wordt ge-

noemd in paragraaf 3.2, maar in concrete beschermingsmaatregelen voorziet het concept-wol-

venplan niet of nauwelijks.35 Daarvoor lijkt het plan ook overigens niet geschreven. Wel wordt on-

derkend dat de wolf een ‘Bijlage II van HRL- soort’ is en dat voor deze soort geldt dat als deze in 

een gebied in meer dan onbeduidende mate voorkomt, beschermde (Natura 2000)-gebieden moe-

ten worden aangewezen.36 Een dergelijke aanwijzing heeft op dit moment in Nederland nog niet 

plaats gevonden.  

 
Daarover is het standpunt van Nederland dat voor de aanwijzing van Natura-2000 gebieden wordt gekeken naar 

de zogenaamde Europese referentielijst waarop habitat-typen en soorten zijn opgenomen die regelmatig en van 

nature voorkomen in de betrokken lidstaat. De wolf wordt tot nu toe niet genoemd voor Nederland. Daarnaast 

hanteert Nederland het criterium dat een soort minimaal tien aaneengesloten jaren in Nederland aanwezig moet 

zijn. Deze periode gaat lopen vanaf het moment dat een soort zich voor het eerst heeft voortgeplant (in 2019). 

 
34 In algemene zin wordt overwogen dat geen inspanning vereist is om leefgebieden geschikt te maken, dat aanrijdingen in het verkeer een 

punt van aandacht zijn en het lokaal nodig kan zijn om rust te garanderen. Veebescherming wordt als preventieve maatregel gezien, maar 

dit wordt niet zeer specifiek uitgewerkt. Aanpassingen in de wijze waarop prooidierbeheer plaatsvindt was in 2019 nog niet aan de orde; 

Interprovinciaal wolvenplan 2019. 
35 In het concept-wolvenplan is slechts opgenomen: “Voorbeelden van actieve soortenbeschermingsmaatregelen voor de wolf zijn voorlich-

tingscampagnes of beschermingsmaatregelen om relevante economische activiteiten die een effect kunnen hebben op de wolf (bijvoorbeeld 

landbouw, bosbouw, recreatie) te reguleren. Hierbij kan worden gedacht aan onder andere opleiding van betrokken stakeholders, gedrags-

codes, richtsnoeren, of de aanpassing van bosbouw- of landbouwplannen, of actieve preventie van te verwachten verstoringen (bijvoorbeeld 

beperking van de toegang tot voortplantingsplaatsen) en “Wolven vestigen zich in het algemeen in gebieden die voldoende rustig zijn en die 

kunnen voorzien in voldoende voedsel voor de wolf. Wolven zijn adaptief en cultuurtolerant en hoeven zich niet te beperken tot uitgestrekte 

bos- en natuurgebieden. Een verdergaande inspanning om leefgebieden geschikt te maken, of om bestaande reguliere activiteiten in een-

maal ingenomen leefgebieden te beperken is in zijn algemeenheid niet noodzakelijk”. 
36 Uit jurisprudentie van het Hof van Justitie volgt dat steeds opnieuw moet worden getoetst aan de meest recente wetenschappelijke inzich-

ten en indien nodig tot aanpassing (van de begrenzing) van reeds aangewezen gebieden dient te worden overgegaan; HvJEU 23 maart 2006 

(Cie/Oostenrijk), C-209/04, ECLI:EU:C:2006:195. 
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Over de vraag of deze interpretatie van de Hrl ook wordt gehonoreerd door het Hof van Justitie is nog geen uit-

sluitsel. 

 

Een beheerplan dat tevens (of beter: voornamelijk) voorziet in het beschermen en versterken van 

de wolf, gecombineerd met zelfstandige visie op de staat van instandhouding, het leefgebied en 

de omvang van de populatie draagt naar onze mening bij aan de mogelijkheden om in individuele 

gevallen afwijkingen van het beschermingsregime gemotiveerd mogelijk te maken. Daarvan is tot 

dusverre geen sprake.  

 

Het Interprovinciaal Wolvenplan 2022 vermeldt onder meer op pagina’s 11 en 27 nog wel dat wordt 

gewerkt aan een gezamenlijk managementplan voor grensoverschrijdende (deel)populaties. Te-

vens wordt kennelijk vanuit het ministerie van LNV de samenwerking met de Duitse nationale over-

heid gezocht met de intentie om te komen tot een internationaal management plan voor de ge-

deelde wolvenpopulatie. Ook wordt bezien of België en Polen daaraan kunnen deelnemen. Gelet 

op de hierna te bespreken praktische handreikingen uit de Richtsnoeren 2021 zou het aanbeveling 

verdienen om het internationale managementplan voor de wolf daaraan te laten voldoen. 

 

4.3 Richtsnoeren 2021 

De Europese Commissie heeft in de Richtsnoeren 202137 een aantal praktische handreikingen 

proberen te doen aan de lidstaten om invulling te geven aan de verplichtingen ter zake van soor-

tenbescherming uit hoofde van de Hrl. Deze richtsnoeren bevatten een praktische uitwerking van 

de Hrl en de (recente) jurisprudentie van het HvJEU en bevatten voorbeelden van best practices. Uit 

de Richtsnoeren 2021 volgt (p.12): 

 

“Artikel 12, lid 1, schrijft dus de instelling en de uitvoering voor van een systeem van 

strikte bescherming dat de daarin vermelde activiteiten daadwerkelijk verbiedt. Een ade-

quaat systeem van strikte bescherming van de in bijlage IV vermelde soorten vereist der-

halve ook een pakket coherente en gecoördineerde preventieve maatregelen. Dit 

moet in voorkomend geval ook van toepassing zijn op grensoverschrijdende coördinatie 

tussen naburige lidstaten, met name wanneer daar dezelfde populatie van een be-

schermde soort voorkomt.”  

 

(…) 

 

In de zaak-Skydda Skogen (C‑473/19 en C‑474/19) heeft het Hof bevestigd dat het, om 

de doelstellingen van de habitatrichtlijn te bereiken, belangrijk is dat de bevoegde in-

stanties kunnen anticiperen op activiteiten die mogelijkerwijs schadelijk zijn voor de door 

deze richtlijn beschermde soorten, ongeacht of de activiteit in kwestie al dan niet tot doel 

heeft die soorten te doden of te verstoren. 

 

 
37 Hoewel de richtsnoeren van de Europese Commissie niet juridisch bindend zijn, zijn zij doorgaans wel van belang voor de uitleg van Euro-

pees recht. 
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(…) Dit vloeit rechtstreeks voort uit het begrip “systeem van strikte bescherming”, waarbij 

ook rekening wordt gehouden met de noodzaak om een verband te leggen tussen de 

vastgestelde maatregelen en de doelstellingen van artikel 12 en de richtlijn in het alge-

meen. Deze maatregelen moeten bijdragen tot de instandhouding van de soort op 

lange termijn of het herstel van de populatie in de habitat van de soort, en moeten 

doeltreffend worden gehandhaafd. 

 

Deze uitlegging wordt bevestigd door de overwegingen 330 en 1531 van de richtlijn, 

waarin wordt gesteld dat het voor het behoud of herstel van soorten in een gunstige 

staat van instandhouding noodzakelijk kan zijn om menselijke activiteiten aan te moe-

digen en beheermaatregelen te nemen. De overwegingen zelf hebben geen bindende 

rechtsgevolgen en kunnen in geen geval voorrang hebben boven de materiële bepalingen 

van de richtlijn, maar geven duidelijk de bedoeling aan. Dus hoewel het Hof de pream-

bule niet gebruikt om een arrest rechtstreeks te motiveren, wordt deze vaak gebruikt als 

hulpmiddel bij de uitlegging van de materiële bepalingen van afgeleid recht.” 

 

De commissie stelt dat (o.a.) door middel van “alomvattende soortenactieplannen of instandhou-

dings- en beheerplannen” uitvoering kan worden gegeven aan het hierboven genoemde systeem 

waarbinnen afwijkingen op passende wijze kunnen worden gebruikt. Deze plannen moeten er vol-

gens de commissie op gericht zijn de soort te beschermen en de gunstige staat van instandhouding 

ervan te herstellen of te behouden. Dit betekent, aldus de commissie, dat zij niet alleen de krach-

tens artikel 12 Hrl vereiste maatregelen omvatten, maar ook maatregelen om de levensvatbaar-

heid van de populatie, haar natuurlijke verspreidingsgebied en de habitats van de soort te onder-

steunen of te herstellen.  

 

Dergelijke plannen zouden dan een nuttige, zo niet noodzakelijke, basis en leidraad kunnen vor-

men voor het toekennen van afwijkingen, op voorwaarde dat de afwijkingen nog steeds per geval 

worden toegestaan, dat aan alle andere voorwaarden van artikel 16 is voldaan en dat is aange-

toond dat de afwijking niet nadelig is voor het behoud van de populaties van de betrokken soort 

in een gunstige staat van instandhouding. 38 

 

Specifiek voor de wolf heeft de Europese commissie in Bijlage III bij de richtsnoeren 2021 een voor-

beeld gegeven van de wijze waarop uitvoering kan worden gegeven aan artikel 12 Hrl.39 Daarin 

wordt overwogen: 

“De beste aanpak voor de lidstaten zou erin bestaan verschillende van de bovenge-

noemde maatregelen te combineren om het juiste co-existentieniveau te ondersteunen 

en ze af te stemmen op de lokale situatie. In hun alomvattende en consistente plannen 

voor de instandhouding en het beheer van de wolf moeten ook alle beschikbare instru-

menten en financieringsbronnen worden aangewend. Met deze plannen (idealiter grens-

overschrijdende plannen voor naburige lidstaten die dezelfde wolvenpopulatie delen 

 
38  P.76 Richtsnoeren 2021. 
39 Gemakshalve tevens bijgevoegd. 
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(Linnell et al., 2008)) zouden alle relevante dreigingen, conflicten, kansen en behoeften 

in verband met de wolf in de betrokken lidstaat worden aangepakt. Dit zou de beste 

manier zijn om een gunstige staat van instandhouding voor de wolf in zijn natuurlijke 

verspreidingsgebied te bereiken en te behouden en tegelijkertijd voor de nodige flexibili-

teit van beheer te zorgen, binnen de grenzen van de richtlijn, en de publieke acceptatie 

van de wolf te handhaven of te verbeteren (het “maatschappelijke draagvlak”).” 40 [vet-

druk Yspeert] 

en 

“Een passend en alomvattend plan voor de instandhouding en het beheer van de wolf 

kan een goed algemeen kader bieden voor de uitvoering van alle noodzakelijke instru-

menten en maatregelen, waaronder het mogelijke gebruik van afwijkingen. Wanneer 

dergelijke plannen naar behoren worden uitgevoerd, met aantoonbare resultaten met 

betrekking tot een gunstige staat van instandhouding, voorziet artikel 16 van de habitat-

richtlijn in de vereiste flexibiliteit door middel van het gebruik van afwijkingen. 

Afwijkingen van de strikte bescherming van wolven kunnen beter worden gerechtvaar-

digd indien in een lidstaat een uitgebreide reeks passende, doeltreffende en verifieerbare 

maatregelen wordt vastgesteld en naar behoren wordt uitgevoerd om een doeltreffende 

bescherming te waarborgen en een gunstige staat van instandhouding voor de soort te 

bereiken of te handhaven. 

Dit zou het geval zijn indien: 

1. Er een passend instandhoudings- en herstelplan voor de wolf bestaat dat volledig 

en correct wordt uitgevoerd en goed wordt gemonitord, met als doel een gunstige 

staat van instandhouding te waarborgen en sociaal-economische conflicten aan 

te pakken. 

2. Het plan is gebaseerd op de beste beschikbare wetenschappelijke gegevens en op 

een solide systeem voor toezicht op de wolvenpopulatie. 

3. Alle nodige preventieve en compenserende maatregelen worden uitgevoerd. 

4. Er passende maatregelen worden genomen om de illegale jacht doeltreffend te 

bestrijden (zoals strafbaarstelling, handhaving en bewustmaking) en om andere 

door de mens veroorzaakte sterftefactoren (zoals dodelijke aanrijdingen) aan te 

pakken. 

5. Alle andere bedreigingen voor de instandhouding van wolven in het betrokken 

gebied met succes worden aangepakt (bv. hybridisatie). 

6. De andere oorzaken van sterfte onder graasvee (bv. vrij rondlopende honden) 

naar behoren worden aangepakt. 

7. De doelstellingen en voorwaarden voor de afwijkingen duidelijk zijn vastgesteld 

en gerechtvaardigd met voldoende wetenschappelijk bewijs. Er is aangetoond dat 

 
40 Richtsnoeren 2021, Bijlage III, p 114. 
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er geen andere bevredigende oplossingen beschikbaar zijn en dat de in de afwij-

king gebruikte dodelijke methode de enige manier is om ernstige schade te voor-

komen of te beperken of om de andere doelstellingen van de afwijkingen te ver-

wezenlijken, in overeenstemming met de desbetreffende wetgeving. Afwijkingen 

per geval worden beoordeeld en vastgesteld. 

8. De beoogde afwijking geen afbreuk doet aan de staat van instandhouding van de 

populatie op lokaal populatieniveau, noch in het natuurlijke verspreidingsgebied 

van de soort. (red: nummering Yspeert).” 41 

 

De lijn van de Europese commissie lijkt overeen te stemmen met de jurisprudentie van het HvJEU. 

In het arrest Finse Wolf II was sprake van een wolvenbeheerplan met als primair doel het realiseren 

van een gunstige staat van instandhouding van de wolf.42 Binnen dit plan was voorzien in een mo-

gelijkheid om jaarlijks een maximum aantal dieren te doden om overlast te voorkomen en daar-

mee draagvlak te creëren bij de bevolking. Uit het arrest valt af te leiden dat het doden van de 

dieren met het doel draagvlak te creëren en te voorkomen dat illegale jacht door de bevolking 

plaats vindt is toegestaan, mits dit terugdringen van illegale jacht een positief effect heeft op de 

gunstige staat van instandhouding. Wel dient ook in die situatie beoordeeld te worden of aan alle 

vereisten van artikel 16 Hrl is voldaan. Het is bovendien aan de bevoegde autoriteit die afwijkingen 

wil toestaan om aan te tonen dat de staat van instandhouding niet verslechtert als gevolg van de 

toegestane afwijking. 

 

Volledigheidshalve merken wij op dat het (concept) Interprovinciaal Wolvenplan 2022 (vooralsnog) 

niet de mate van concrete uitwerking betreft die de Europese commissie voorstaat, en derhalve 

als zodanig ook onvoldoende basis biedt voor de motivering van een afwijking. Wellicht dat in de 

definitieve versie van het Interprovinciaal Wolvenplan (en/of een nationaal beheerplan) meer aan-

sluiting kan worden gezocht bij de handreiking van de Commissie in de Richtsnoeren 2021 en de 

‘Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores in Europe' uit 2008 (bijlage 3), 

(waarnaar ook de commissie in de Richtsnoeren 2021 meermaals verwijst). Ook verdient het aan-

beveling dat de provincies bij het Rijk aandacht vragen voor aansluiting van de internationale af-

spraken bij de handreikingen die de Commissie in de Richtsnoeren 2021. 

 

5 Afrondend 

Op basis van Europese en nationale wetgeving geldt dat er zeer hoge eisen worden gesteld aan 

maatregelen tegen de wolf. Om dergelijke maatregelen te motiveren zal – naast de vaststelling dat 

aan alle overige voorwaarden voor afwijking is voldaan -  met een voldoende mate van zekerheid 

moeten kunnen worden gesteld dat die maatregelen geen afbreuk doen aan de gunstige staat van 

instandhouding (of herstel van de gunstige staat van instandhouding) van de wolf. Zoals in de aan-

bevelingen reeds aangegeven, is daarvoor ten minste een zelfstandige ecologische visie vereist op 

de omvang van de populatie en het verspreidingsgebied van die populatie. Gegeven de beperkte 

omvang die Drenthe heeft als verspreidingsgebied voor de wolf, zal, om afwijkingen te kunnen 

motiveren, moeten worden onderbouwd dat de populatie minimaal nationaal, maar liever 

 
41 Richtsnoeren 2021, Bijlage III, p 123 
42 Hof van Justitie van de Europese Unie 10 oktober 2010, ECLI:EU:C:2019:851, R.o. 40. 
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lidstaatoverstijgend, op de staat van instandhouding beoordeeld kan worden. Daarnaast is even-

eens in de aanbevelingen aangegeven dat, bijvoorbeeld met een populatiebeheerplan, aantoon-

baar uitvoering moet worden gegeven aan de actieve verplichting tot instandhouding van de soort. 

 

*_*_*_*_*_* 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest. Mocht u nog vragen hebben dan verne-

men wij dat graag. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

mr. E.E. Grit Mr. P.A.Th. Kostwinder 

advocaat advocaat 
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VOORWOORD 

 

Waarom bijgewerkte richtsnoeren inzake de strikte bescherming van 

diersoorten? 

De eerste richtsnoeren inzake de strikte bescherming van diersoorten van communautair 

belang uit hoofde van de habitatrichtlijn1 werden in 2007 gepubliceerd. Het doel ervan 

was te zorgen voor een beter begrip van de bepalingen inzake de bescherming van 

soorten en van de specifieke termen die worden gebruikt. 

Na de geschiktheidscontrole van de natuurrichtlijnen van de Europese Unie (EU) (2014-

2016) heeft de Europese Commissie het actieplan voor de natuur, de mensen en de 

economie2 aangenomen om een betere, slimmere en kosteneffectievere uitvoering van 

de richtlijnen te bevorderen. In actie 1 van dit actieplan werd ertoe opgeroepen deze 

richtsnoeren bij te werken. Dit werd noodzakelijk geacht in het licht van de meest 

recente arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie (het Hof) en om te 

zorgen voor een betere samenhang met bredere sociaal-economische doelstellingen. 

De onderhavige richtsnoeren zijn het resultaat van dit herzieningsproces. In deze 

richtsnoeren is rekening gehouden met de praktische ervaring die met de uitvoering van 

de bepalingen inzake de bescherming van soorten van de habitatrichtlijn is opgedaan in 

de jaren na de publicatie van de eerste versie van de richtsnoeren. 

Doel van de richtsnoeren 

In deze richtsnoeren wordt vooral aandacht besteed aan de verplichtingen die 

voortvloeien uit de artikelen 12 en 16 van de habitatrichtlijn. Die voorzien in de instelling 

van een systeem van strikte bescherming van de in punt a) van bijlage IV bij de richtlijn 

vermelde diersoorten, waarbij onder bepaalde voorwaarden van deze bepalingen kan 

worden afgeweken. De richtsnoeren zijn voornamelijk gebaseerd op relevante arresten 

van het Hof en voorbeelden van soortenbeschermingssystemen in een aantal lidstaten. 

De richtsnoeren zijn bestemd voor nationale, regionale en lokale autoriteiten, 

natuurbeschermingsinstanties en andere organisaties die verantwoordelijk zijn voor of 

betrokken zijn bij de uitvoering van de habitatrichtlijn, en belanghebbenden. Zij moeten 

hen helpen bij het bedenken van doeltreffende en pragmatische manieren om de 

bepalingen toe te passen, met volledige inachtneming van het rechtskader. De lidstaten 

en de belangrijkste belanghebbenden zijn geraadpleegd over de verschillende ontwerpen 

van de richtsnoeren en hun opmerkingen zijn in aanmerking genomen. 

Beperkingen van de richtsnoeren 

In dit document wordt aangegeven hoe de Commissie de relevante bepalingen van de 

richtlijn interpreteert, maar het is op zichzelf niet wetgevend van aard; er worden geen 

nieuwe regels in vastgesteld, maar het biedt hulp bij de toepassing van de bestaande 

regels. Alleen het Hof heeft de bevoegdheid om een bindende interpretatie van het recht 

van de EU te geven. 

                                                 
1  Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en 

de wilde flora en fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7). 
2  Raadpleeg voor meer informatie: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm
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De richtsnoeren, die regelmatig verder zullen worden bijgewerkt, moeten worden gelezen 

in het licht van nieuwe jurisprudentie ter zake en ook in het licht van de ervaringen met 

de toepassing van de artikelen 12 en 16 in de lidstaten. 

 

 

Structuur van het document 

Het document wordt gepresenteerd in drie hoofdstukken. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan 

op de plaats van de bescherming van soorten binnen de algemene regeling van de 

habitatrichtlijn. In hoofdstuk 2 wordt dieper ingegaan op de relevante wettelijke 

bepalingen van artikel 12 van de richtlijn. In hoofdstuk 3 worden de 

afwijkingsmogelijkheden krachtens artikel 16 onderzocht. 

Elk punt begint met een samenvatting van de hoofdpunten uit de analysen (cursief 

weergegeven). De volledige verwijzingen naar de in de tekst aangehaalde zaken van het 

Hof zijn opgenomen in bijlage I. Bijlage II bevat de lijst van diersoorten die onder de 

bepalingen inzake de bescherming van soorten vallen. Bijlage III bevat een voorbeeld, 

met betrekking tot de wolf, van de wijze waarop de richtsnoeren kunnen worden 

toegepast. 
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1. ACHTERGROND 

 1.1.  De instandhouding van soorten ingevolge Richtlijn 

92/43/EEG 

(1-1) In artikel 2, lid 1, wordt het algemene doel van de richtlijn beschreven, namelijk 

“bij te dragen tot het waarborgen van de biologische diversiteit door het in stand houden 

van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van 

de lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is”. 

Overeenkomstig artikel 2, lid 2, wordt met de op grond van deze richtlijn genomen 

maatregelen beoogd “de natuurlijke habitats en de wilde dier- en plantensoorten van 

communautair belang in een gunstige staat van instandhouding te behouden of te 

herstellen”. In deze maatregelen wordt overeenkomstig artikel 2, lid 3, “rekening 

gehouden met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, en met de 

regionale en lokale bijzonderheden”3. 

Het primaire doel van de habitatrichtlijn is derhalve alle natuurlijke habitats en soorten 

van communautair belang in een gunstige staat van instandhouding te behouden of te 

herstellen. In artikel 1, punt i), van de richtlijn wordt gedefinieerd wat wordt verstaan 

onder “gunstige staat van instandhouding” voor soorten4. 

(1-2)  Om dit doel te bereiken, bevat de richtlijn twee hoofdgroepen bepalingen. De 

eerste groep heeft betrekking op de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 

habitats van soorten (de artikelen 3 tot en met 11) en de tweede op de bescherming van 

de soorten (de artikelen 12 tot en met 16). 

(1-3)  De bepalingen inzake de bescherming van de soorten (de artikelen 12 tot en 

met 16) zijn van toepassing op het gehele natuurlijke verspreidingsgebied van de 

soorten in de lidstaten, zowel binnen als buiten de Natura 2000-gebieden. Deze 

bepalingen vormen een aanvulling op de bepalingen betreffende Natura 2000-gebieden, 

die gericht zijn op de bescherming van natuurlijke habitats en kerngebieden van habitats 

van de in bijlage II bij de richtlijn vermelde beschermde soorten. 

(1-4) Een richtlijn is bindend wat betreft het te bereiken resultaat, maar laat de 

lidstaten de keuze wat betreft de vorm en methoden voor het bereiken van dat resultaat. 

In vaste rechtspraak wordt verduidelijkt dat de omzetting in nationaal recht duidelijk en 

nauwkeurig, getrouw en met onbetwistbare bindende kracht moet geschieden (zie zaak 

C-363/85, zaak C-361/88, zaak C-159/99, punt 32, zaak C-415/01, punt 21, zaak C-

58/02, zaak C-6/04, punten 21, 25 en 26, en zaak C-508/04, punt 80, van het Hof). 

(1-5) Bij de interpretatie en toepassing van de bepalingen van de richtlijn moet ook 

rekening worden gehouden met het voorzorgsbeginsel, zoals vastgelegd in artikel 191 

van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), dat tot doel heeft 

een hoger niveau van milieubescherming te waarborgen door preventieve besluitvorming 

in geval van risico’s. 

                                                 
3 Artikel 2, lid 3, wordt bijvoorbeeld weerspiegeld in de bepalingen van artikel 16, dat voorziet in de 

mogelijkheid om af te wijken van de strikte soortenbeschermingsregeling, onder meer om dwingende 
redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard. Artikel 2, 
lid 3, biedt evenwel geen aanvullende rechtsgrond om af te wijken van dwingende bepalingen van deze 
richtlijn. Zie, in het kader van de selectie van Natura 2000-gebieden ingevolge artikel 4, lid 1, het arrest 
van 7 november 2000, zaak C-371/98 — First Corporate Shipping, punt 25, ECLI:EU:C:2000:600. 

4  Zie ook “Reporting under Article 17 of the Habitats Directive - Explanatory Notes and Guidelines for the 
period 2013–2018”, blz. 7, https://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17 
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(1-6) Het is ook belangrijk te onderstrepen dat voor de uitvoering van de 

soortbeschermingsbepalingen van de richtlijn een soortspecifieke aanpak vereist is. 

De lidstaten moeten hun uitvoeringsmaatregelen daarom altijd overwegen in het licht 

van de beoogde doelstelling, de betrokken soorten en de omstandigheden van elk geval. 

(1-7) De begrippen flexibiliteit en evenredigheid mogen niet verkeerd worden begrepen. 

Zij doen geen afbreuk aan de verplichtingen van de lidstaten om doeltreffend op te 

treden, maar bieden de autoriteiten juist voldoende speelruimte om hun uitvoeringswijze 

aan te passen aan specifieke omstandigheden (wat betreft de staat van instandhouding, 

maar ook in sociaal, economisch en cultureel opzicht). 

(1-8) Volgens het Hof “vormen de artikelen 12, 13 en 16 van de habitatrichtlijn 

bovendien een coherent geheel van normen die strekken tot bescherming van de 

populaties van de betrokken soorten, zodat elke afwijking die onverenigbaar is met de 

richtlijn zowel de verbodsbepalingen van de artikelen 12 of 13 daarvan schendt, als de 

regel dat afwijkingen kunnen worden toegestaan overeenkomstig artikel 16 van de 

richtlijn”5. Het Hof heeft voorts verduidelijkt dat “de artikelen 12 tot en met 14 en 15, 

sub a en b, van de richtlijn een coherent geheel van normen [vormen] die de lidstaten 

ertoe verplichten, strikte beschermingsregimes voor de betrokken dier- en 

plantensoorten in te voeren”6. Welke aanpak ook wordt gekozen voor de uitvoering van 

deze bepalingen, de algemene doelstelling van de richtlijn moet erdoor in acht worden 

genomen, namelijk het waarborgen van de biodiversiteit en het in een gunstige toestand 

handhaven of herstellen van natuurlijke habitats en soorten van communautair belang. 

 

Het natuurlijke verspreidingsgebied van soorten en habitats — een dynamisch 

concept 

(1-9) Het natuurlijke verspreidingsgebied geeft grofweg aan binnen welke ruimtelijke 

grenzen de habitat of soort voorkomt. Het is niet gelijk aan de exacte plaatsen (de 

werkelijk ingenomen oppervlakte) of het gebied waar een habitat, soort of ondersoort 

voorkomt. Dergelijke feitelijke plaatsen of gebieden kunnen fragmentarisch of niet aan 

elkaar aangesloten zijn (d.w.z. habitats en soorten kunnen ongelijkmatig verspreid zijn) 

binnen hun natuurlijke verspreidingsgebied. Als de fragmentatie een natuurlijke oorzaak 

heeft, bv. ecologische factoren, mogen de afzonderlijke plaatsen niet als een 

samenhangend verspreidingsgebied worden opgevat. Zo kan het verspreidingsgebied van 

een alpiene soort bestaan uit de Alpen en de Pyreneeën, maar zonder het tussenliggende 

laagland. Tot het natuurlijke verspreidingsgebied behoren echter wel gebieden die niet 

permanent worden gebruikt: het verspreidingsgebied van trekkende soorten omvat 

bijvoorbeeld alle land- of wateroppervlakken waar een trekkende soort op enig moment 

tijdens de normale trek woont, tijdelijk verblijft, doorheen reist of overheen vliegt7. 

(1-10) Een natuurlijk verspreidingsgebied is niet statisch, maar dynamisch: het kan 

kleiner en groter worden. Het natuurlijke verspreidingsgebied kan een aspect vormen bij 

de beoordeling van de omstandigheden van een habitat of soort. Als het natuurlijke 

verspreidingsgebied niet groot genoeg is om het voortbestaan van die habitat of soort op 

lange termijn mogelijk te maken, wordt aan de lidstaten gevraagd een referentiewaarde 

voor een verspreidingsgebied vast te stellen die gunstige omstandigheden mogelijk 

maakt, en daarnaartoe te werken, bijvoorbeeld door uitbreiding van het huidige 

verspreidingsgebied te bevorderen. 

                                                 
5 Arrest van 20 oktober 2005, Commissie/VK, zaak C-6/04, ECLI:EU:C:2005:626, punt 112, en arrest van 

10 januari 2006, Commissie/Duitsland, zaak C-98/03, ECLI:EU:C:2006:3, punt 66. 

6 Arrest van 10 mei 2007, Commissie/Republiek Oostenrijk, zaak C-508/04, ECLI:EU:C:2007:274, punt 109. 

7 Zie ook artikel 1 van het Verdrag van Bonn. 
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(1-11) Wanneer een soort of habitat zich op eigen kracht naar een nieuw gebied of 

grondgebied verspreidt of wanneer een soort opnieuw in zijn vroegere natuurlijke 

verspreidingsgebied is geïntroduceerd (overeenkomstig de regels van artikel 22 van de 

habitatrichtlijn), moet dit gebied als deel van het natuurlijke verspreidingsgebied worden 

beschouwd. Evenzo kunnen het herstellen, het opnieuw creëren of het beheren van 

habitatgebieden, en bepaalde land- en bosbouwpraktijken, bijdragen tot de uitbreiding 

van het natuurlijke verspreidingsgebied van een habitat of soort. Exemplaren of wilde 

populaties van een diersoort die opzettelijk of per ongeluk door de mens zijn 

geïntroduceerd op plaatsen waar zij niet eerder in de natuur zijn voorgekomen of waar 

zij zich niet in de nabije toekomst op natuurlijke wijze zouden hebben verspreid, worden 

echter geacht zich buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied te bevinden en vallen 

derhalve niet onder de richtlijn. 

2. ARTIKEL 12 

Tekst van artikel 12  

Artikel 12 

1. De lidstaten treffen de nodige maatregelen voor de instelling van een systeem van 

strikte bescherming van de in bijlage IV, letter a), vermelde diersoorten in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied, waarbij een verbod wordt ingesteld op: 

a) het opzettelijk vangen of doden van in het wild levende specimens van die soorten; 

b) het opzettelijk verstoren van die soorten, vooral tijdens de perioden van 

voortplanting, afhankelijkheid van de jongen, overwintering en trek; 

c) het opzettelijk vernielen of rapen van eieren in de natuur; 

d) de beschadiging of de vernieling van de voortplantings- of rustplaatsen. 

2. Met betrekking tot deze soorten verbieden de lidstaten het in bezit hebben, vervoeren, 

verhandelen of ruilen en het te koop of in ruil aanbieden van aan de natuur onttrokken 

specimens, uitgezonderd die welke reeds legaal waren onttrokken vóór de toepassing van 

deze richtlijn. 

3. De in lid 1, letters a) en b), en in lid 2 opgenomen verbodsbepalingen gelden ongeacht 

de levensfase waarin de in dit artikel bedoelde dieren zich bevinden. 

4. De lidstaten stellen een systeem in van toezicht op het bij toeval vangen en doden van 

de diersoorten, genoemd in bijlage IV, letter a). In het licht van de verkregen gegevens 

verrichten de lidstaten de verdere onderzoekwerkzaamheden of treffen zij de 

instandhoudingsmaatregelen die nodig zijn om te verzekeren dat het bij toeval vangen en 

doden geen significante negatieve weerslag heeft op de betrokken soorten. 

 

 

(2-1) Artikel 12 heeft betrekking op de bescherming van de in punt a) van bijlage IV 

vermelde soorten. Dit artikel is van toepassing op het gehele natuurlijke 

verspreidingsgebied van de soorten in de EU en heeft tot doel de directe bedreigingen 

ervan aan te pakken in plaats van die van hun habitats, met uitzondering van artikel 12, 

lid 1, punt d). 

(2-2) Punt a) van bijlage IV omvat een grote verscheidenheid aan soorten, van grote 

gewervelde dieren met een grotere actieradius tot kleine ongewervelde dieren met een 

zeer klein activiteitsgebied. Sommige soorten zijn ook opgenomen in bijlage II en 

profiteren dus ook van maatregelen die gericht zijn op de instandhouding van hun 

habitats in speciale beschermingszones (de artikelen 3 tot en met 10). Andere zijn echter 

alleen opgenomen in punt a) van bijlage IV, wat betekent dat voor die soorten artikel 12 

(voor diersoorten) en artikel 13 (voor plantensoorten) de belangrijkste bepalingen 
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bevatten voor het bereiken van de in artikel 2 genoemde instandhoudingsdoelstelling van 

de richtlijn. 

(2-3) Alvorens nader in te gaan op de bepalingen van artikel 12, is het goed om te 

herinneren aan een aantal algemene juridische overwegingen die door het Hof zijn 

ontwikkeld. 

2.1.   Algemene juridische overwegingen 

De omzetting van artikel 12 in nationaal recht moet volledig, duidelijk en nauwkeurig 

zijn. De nationale bepalingen moeten voldoende specifiek zijn om aan de eisen van de 

richtlijn te voldoen. 

(2-4) De doeltreffende uitvoering van artikel 12 van de habitatrichtlijn vereist een 

volledige, duidelijke en nauwkeurige omzetting door de lidstaten. Volgens vaste 

rechtspraak “[moeten] de bepalingen van een richtlijn […] worden uitgevoerd met een 

onbetwistbare dwingende kracht en met de specificiteit, nauwkeurigheid en duidelijkheid 

die nodig zijn om te voldoen aan het vereiste van rechtszekerheid”8. 

(2-5) Volgens het Hof “[vereist] de omzetting in nationaal recht van een richtlijn niet 

noodzakelijkerwijze […] dat de inhoud ervan formeel en letterlijk wordt overgenomen in 

een uitdrukkelijke en specifieke wettelijke bepaling, doch dat, afhankelijk van de inhoud 

ervan, een algemene juridische context kan volstaan, wanneer deze daadwerkelijk de 

volledige toepassing van de richtlijn op voldoende duidelijke en nauwkeurige wijze 

verzekert”9. Volgens de vaste rechtspraak van het Hof is het met het oog op het vereiste 

van rechtszekerheid van bijzonder belang dat de rechtspositie van particulieren duidelijk 

en nauwkeurig is vastgelegd, zodat dezen al hun rechten kunnen kennen en ze zo nodig 

voor de nationale rechterlijke instanties kunnen verdedigen10. 

Verschillende soorten beperkingen kunnen in verschillende vormen in wetgeving worden 

vastgelegd. Ongeacht de vorm moeten zij echter voldoende duidelijk, nauwkeurig en 

strikt zijn. Zo is bijvoorbeeld geoordeeld dat in een verbod op het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen indien dit ernstige schadelijke gevolgen voor het 

ecosysteem kan hebben, niet voldoende duidelijk, nauwkeurig en strikt het verbod op de 

beschadiging van de voortplantings- en rustplaatsen van de beschermde dieren als 

bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), tot uitdrukking komt11. 

(2-6) Bepalingen tot vaststelling van een strikt beschermingskader moeten specifiek 

betrekking hebben op de soorten van bijlage IV en moeten aan alle eisen van artikel 12 

voldoen. Het Hof12 heeft het belang hiervan benadrukt in de zaak van de Caretta caretta 

(onechte karetschildpad). Op een verzoek van het Hof de geldende bepalingen van 

nationaal recht mee te delen die volgens de Griekse regering aan de eisen van artikel 12 

voldoen, “heeft de Griekse regering […] enkel een reeks wettelijke en bestuursrechtelijke 

handelingen opgesomd, zonder enige specifieke bepaling te noemen die aan deze 

vereisten kan voldoen”. 

                                                 
8 Zie met name het arrest van 20 oktober 2005, Commissie/VK, zaak C-6/04, punt 27, maar ook de 

volgende arresten: 30 mei 1991, Commissie/Duitsland, zaak C-57/89, ECLI:EU:C:1991:89, punten 18 
en 24; 19 september 1996, Commissie/Griekenland, zaak C-236/95, ECLI:EU:C:1996:341, punt 13; 
19 mei 1999, Commissie/Frankrijk, zaak C-225/97, ECLI:EU:C:1999:252, punt 37; 10 mei 2001, 
Commissie/Nederland, zaak C-144/99, ECLI:EU:C:2001:257, punt 21; 17 mei 2001, Commissie/Italië, 
zaak C-159/99, ECLI:EU:C:2001:278, punt 32. 

9 Bijvoorbeeld: Commissie/VK, zaak C-6/04, punt 21. 
10 Zie in die zin zaak C-29/84, Commissie/Duitsland, ECLI:EU:C:1985:229, punt 23; zaak 363/85, 
  Commissie/Italië, ECLI:EU:C:1987:196, punt 7; en zaak C-57/89, Commissie/Duitsland,  
  ECLI:EU:C:1991:225, punt 18. 
11 Zaak C-98/03, Commissie/Duitsland, punten 67-68. 
12 Zie het arrest van 30 januari 2002, Commissie/Griekenland, zaak C-103/00, ECLI:EU:C:2002:60, punt 29. 
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Gezien het specifieke karakter van artikel 12 oordeelde het Hof dat wettelijke of 

bestuursrechtelijke bepalingen van algemene aard, bv. niet meer dan een herhaling van 

de tekst van artikel 12 in de nationale wetgeving, niet altijd aan de eisen van 

soortbescherming voldoen of een doeltreffende uitvoering van artikel 12 waarborgen. De 

formele omzetting van artikel 12 in nationale wetgeving volstaat op zichzelf niet om de 

doeltreffendheid ervan te waarborgen. Deze moet met nadere uitvoeringsbepalingen 

worden aangevuld om te zorgen voor een strikte bescherming op basis van de 

bijzonderheden en de specifieke problemen en bedreigingen van de in bijlage IV 

vermelde soorten of groepen soorten. 

(2-7) Bij de omzetting van de richtlijn moeten de lidstaten de betekenis van de in de 

richtlijn gebruikte termen en begrippen in acht nemen om een uniforme interpretatie en 

toepassing ervan te waarborgen13. Dit houdt ook in dat nationale omzettingsmaatregelen 

de volledige toepassing van de richtlijn moeten waarborgen zonder de voorwaarden 

ervan te wijzigen, de bepalingen ervan selectief toe te passen of aanvullende 

voorwaarden of afwijkingen toe te voegen waarin de richtlijn niet voorziet14. 

Zoals het Hof heeft opgemerkt “is de nauwkeurigheid van de omzetting van bijzonder 

belang in een geval als het onderhavige, waarin het beheer van het gemeenschappelijk 

erfgoed aan de lidstaten voor hun respectieve grondgebied is toevertrouwd […]. Daaruit 

volgt dat de lidstaten in het kader van de habitatrichtlijn, die ingewikkelde en technische 

regels vaststelt op het gebied van het milieurecht, er in het bijzonder op moeten toezien 

dat hun wetgeving ter omzetting van de richtlijn duidelijk en nauwkeurig is”15. 

Zo wordt de omzetting van artikel 12, lid 1, punt d), waarbij enkel de beschadiging of 

vernieling van de voortplantings- of rustplaatsen die “duidelijk waarneembaar” of 

“volledig bekend en als zodanig herkenbaar” zijn, wordt verboden, of waarbij enkel de 

opzettelijke beschadiging of vernieling van voortplantings- of rustplaatsen wordt 

verboden16, beschouwd als een wijziging van de inhoud van artikel 12, lid 1, punt d), en 

een beperking van de werkingssfeer ervan. Overeenkomstig die bepaling moeten de 

lidstaten de al dan niet opzettelijke vernieling van alle voortplantings- en rustplaatsen 

verbieden, en niet alleen van die welke bekend zijn. Ook wordt de vrijstelling van 

rechtmatige handelingen van het verbod van artikel 12, lid 1, punt d), erdoor 

uitgesloten. Een dergelijke omzetting is derhalve onverenigbaar met artikel 12, lid 1, 

punt d), aangezien zij geen verbod inhoudt op het — al dan niet opzettelijk — vernielen 

van alle voortplantings- en rustplaatsen. 

(2-8) Daarnaast “zijn eenvoudige administratieve praktijken, die naar hun aard volgens 

goeddunken van de administratie kunnen worden gewijzigd, niet te beschouwen als een 

geldige uitvoering van de verplichting die krachtens artikel 189 EEG-Verdrag rust op de 

lidstaten tot wie een richtlijn gericht is”17. In een andere zaak van het Hof werd deze 

beslissing kracht bijgezet18. Het bestaan van nationale jurisprudentie alleen kan, zonder 

specifieke wettelijke bepaling, niet als de correcte naleving van de verplichting tot 

volledige omzetting van een richtlijn worden beschouwd. Omgekeerd geldt dat “niet-

nakoming kan resulteren uit het bestaan van een met het gemeenschapsrecht strijdige 

                                                 
13 Bijvoorbeeld het arrest van 28 maart 1990, strafzaken tegen G. Vessoso en G. Zanetti, gevoegde zaken C-

206/88 en 207/88, ECLI:EU:C:1990:145. 
14 Arrest van 13 februari 2003, Commissie/Luxemburg, zaak C-75/01, ECLI:EU:C:2003:95, punt 28. 
15 Zie bijvoorbeeld Commissie/VK, zaak C-6/04, punten 25-26 en Commissie/Duitsland, zaak C-98/03, 

punten 59-60. 
16 Zie ook Commissie/VK, zaak C-6/04, punt 79. 
17 Bijvoorbeeld: arrest van 23 februari 1988, Commissie/Italië, zaak 429/85, ECLI:EU:C:1988:83, punt 12; 

arrest van 11 november 1999, Commissie/Italië, zaak C-315/98, ECLI:EU:C:1999:551, punt 10; arrest van 
13 februari 2003, Commissie/Luxemburg, zaak C-75/01, punt 28, ECLI:EU:C:2003:95. 

18 Commissie/Oostenrijk, zaak C-508/04, punt 80; arrest van 15 maart 2012, Commissie/Polen, zaak C-

46/11, ECLI:EU:C:2012:146, punt 28. 
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administratieve praktijk, ook al is de toepasselijke nationale regeling op zich met het 

gemeenschapsrecht verenigbaar”19. 
 

1 — Jurisprudentie van het Hof: de zaak van de Caretta caretta (onechte karetschildpad) 
op Zakynthos (Griekenland) 

Het arrest in de zaak van de Caretta caretta (Commissie/Griekenland, zaak C-103/00) was het 

eerste over de toepassing van artikel 12 van de habitatrichtlijn voor een bepaalde soort. Het Hof 
heeft vóór dit arrest nooit een uitlegging gegeven van de toepassing en de werkingssfeer ervan. 

De onechte karetschildpad (Caretta caretta) is opgenomen in de bijlagen II en IV bij de 
habitatrichtlijn als een soort van communautair belang die strikt moet worden beschermd. De baai 
van Laganas op het Griekse eiland Zakynthos is het belangrijkste gebied van de Middellandse Zee 
voor de voortplanting van deze zeeschildpad en is tevens een Natura 2000-gebied. 

In 1998 hebben enkele niet-gouvernementele organisaties de talrijke problemen uiteengezet 

waarmee de soort op Zakynthos te kampen heeft. Dit betrof onder meer het ongecontroleerde 
gebruik van de stranden en de omliggende zee van het eiland voor toeristische activiteiten, de 
bouw van illegale bouwwerken, het verkeer van bromfietsen op de stranden en andere activiteiten 
die negatieve gevolgen kunnen hebben voor deze schildpadden.  

De Commissie heeft de Griekse autoriteiten verzocht informatie te verstrekken over de 
maatregelen die zijn genomen om de soort op dit eiland te beschermen. Op basis van deze 

informatie en de bevindingen van de ambtenaren van de Commissie tijdens inspectiebezoeken 
werd op grond van artikel 258 VWEU een inbreukprocedure ingeleid, omdat Griekenland zijn 
verplichtingen krachtens artikel 12, lid 1, punten b) en d), van de habitatrichtlijn niet was 
nagekomen. Tijdens de precontentieuze procedure bleven de Griekse autoriteiten erbij dat alle 
passende maatregelen ter bescherming van de schildpad waren genomen of op dat moment 
werden vastgesteld of uitgevoerd. 

Na een geactualiseerde beoordeling van de situatie door de Commissie in 1999 werd deze nog 

steeds ontoereikend bevonden en werd de zaak aanhangig gemaakt bij het Hof van Justitie. Meer 
in het bijzonder voerde de Commissie aan dat Griekenland artikel 12, lid 1, punten b) en d), van de 
habitatrichtlijn had geschonden, ten eerste omdat het geen rechtskader had vastgesteld om de 
strikte bescherming van de Caretta caretta tegen elke opzettelijke verstoring tijdens de 
voortplantingsperiode en tegen elke beschadiging of vernieling van de voortplantingsgebieden 
ervan te verzekeren, en ten tweede omdat het geen concrete en doeltreffende maatregelen had 
genomen om dergelijke problemen te voorkomen. 

Op 30 januari 2002 aanvaardde het Hof de argumenten van de Commissie en veroordeelde het 
Griekenland wegens het niet invoeren en toepassen van een doeltreffend systeem van strikte 
bescherming van de onechte karetschildpad Caretta caretta op Zakynthos. Met name hadden de 
Griekse autoriteiten niet de nodige maatregelen genomen om verstoring van de soort tijdens de 

voortplantingsperiode en activiteiten die tot beschadiging of vernieling van de 
voortplantingsgebieden kunnen leiden, te voorkomen. 

Na de tweede uitspraak werd een nieuwe raad van bestuur opgericht om toezicht te houden op de 
broedstranden en contacten te onderhouden met lokale overheden (prefectuur, gemeenten, politie, 
havenautoriteit, autoriteit inzake overheidsterreinen). Ook zijn er gedragscodes ondertekend met 
niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), marktdeelnemers en landeigenaren. Na de beoordeling 
van de nieuwe maatregelen ter bescherming van de soort was de Commissie van oordeel dat 
Griekenland aan het arrest van het Hof had voldaan en heeft zij op 27 juni 2007 besloten de zaak 

te sluiten. 

  

                                                 
19 Arrest van 14 juni 2007, Commissie/Finland, zaak C-342/05, ECLI:EU:C:2007:341, punt 22. 
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2.2.   Noodzakelijke maatregelen voor een systeem van strikte 

bescherming 

(2-9) Volgens artikel 12, lid 1, van de habitatrichtlijn moeten de lidstaten de nodige 

maatregelen treffen voor de instelling van een doeltreffend systeem van strikte 

bescherming van de in bijlage IV vermelde soorten in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied. Dit roept verschillende vragen op over de definitie van bepaalde 

gebruikte termen. In de richtlijn worden de verbodsbepalingen duidelijk beschreven, 

maar wordt bijvoorbeeld niet in detail gedefinieerd wat wordt bedoeld met “nodige” 

maatregelen of een “systeem” van strikte bescherming. 

(2-10) Het is daarom belangrijk eraan te herinneren dat bij de uitlegging en uitvoering 

van artikel 12, lid 1, punten a) tot en met d), rekening moet worden gehouden met het 

doel van de richtlijn zoals vastgelegd in artikel 2. Zo biedt de richtlijn de lidstaten een 

zekere speelruimte bij de invoering van een “systeem” van strikte bescherming van de in 

bijlage IV vermelde soorten. Deze discretionaire bevoegdheid is echter aan beperkingen 

onderhevig en moet aan een aantal minimumeisen voldoen, zoals hieronder nader wordt 

beschreven. 

2.2.1. Maatregelen voor de instelling en doeltreffende uitvoering van een 

systeem van strikte bescherming 

De volledige en doeltreffende toepassing van artikel 12 vereist: 1) de totstandbrenging 

van een samenhangend rechtskader voor het systeem van strikte bescherming; 

2) concrete maatregelen voor een doeltreffende handhaving ervan in de praktijk; en 

3) de toepassing van een reeks coherente en gecoördineerde preventieve maatregelen. 

(2-11) De volledige en doeltreffende toepassing van artikel 12 vereist enerzijds de 

totstandbrenging van een samenhangend rechtskader, dat wil zeggen de 

vaststelling van specifieke wettelijke of bestuursrechtelijke maatregelen om de in 

artikel 12 genoemde activiteiten daadwerkelijk te verbieden, en anderzijds de 

toepassing van concrete maatregelen voor de handhaving van deze bepalingen 

ter bescherming van de in bijlage IV vermelde soorten in de praktijk. Deze dubbele 

waarborg is van fundamenteel belang voor de toepassing van artikel 12. 

Het Hof heeft deze aanpak bevestigd in de zaken C-103/00 (betreffende de bescherming 

van de Caretta caretta op Zakynthos (Griekenland)20), C-518/04 (betreffende de 

bescherming van de Vipera schweizeri op Milos (Griekenland)21), C-183/05 (betreffende 

de bescherming van verschillende soorten van bijlage IV in Ierland22), C-383/09 

(betreffende de bescherming van de Cricetus cricetus in Frankrijk23) en C-504/14 

(betreffende de bescherming van de Caretta caretta in de regio Kyparissia 

(Griekenland)24). 

(2-12) Artikel 12, lid 1, schrijft dus de instelling en de uitvoering voor van een systeem 

van strikte bescherming dat de daarin vermelde activiteiten daadwerkelijk verbiedt. Een 

adequaat systeem van strikte bescherming van de in bijlage IV vermelde soorten vereist 

derhalve ook een pakket coherente en gecoördineerde preventieve maatregelen. 

Dit moet in voorkomend geval ook van toepassing zijn op grensoverschrijdende 

coördinatie tussen naburige lidstaten, met name wanneer daar dezelfde populatie van 

een beschermde soort voorkomt.  

                                                 
20 Commissie/Griekenland, zaak C-103/00. Zie ook het arrest van 17 januari 1991, Commissie/Italië, zaak C-

157/89, ECLI:EU:C:1991:22, punt 14, inzake artikel 7 van de vogelrichtlijn (Richtlijn 2009/147/EG).  
21 Arrest van 16 maart 2006, Commissie/Griekenland, zaak C-518/04, ECLI:EU:C:2006:183.  
22 Arrest van 11 januari 2007, Commissie/Ierland, zaak C-183/05, ECLI:EU:C:2007:14. 

23 Arrest van 9 juni 2011, Commissie/Frankrijk, zaak C-383/09, ECLI:EU:C:2011:369. 
24 Arrest van 10 november 2016, Commissie/Griekenland, zaak C-504/14, ECLI:EU:C:2016:847. 
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In de zaak van de Cricetus cricetus (C-383/09) heeft het Hof verklaard dat de omzetting 

van de bepaling van artikel 12, lid 1, punt d), niet alleen verplicht tot het vaststellen van 

een volledig rechtskader, maar ook tot het treffen van concrete en specifieke 

beschermingsmaatregelen en het vaststellen van coherente en gecoördineerde 

preventieve maatregelen25 (zie ook zaak C-518/0426 en zaak C-183/0527). Een dergelijk 

systeem van strikte bescherming moet het dus mogelijk maken daadwerkelijk de 

beschadiging of vernieling van de voortplantings- of rustplaatsen van de in punt a) van 

bijlage IV bij de habitatrichtlijn opgenomen diersoorten te voorkomen (zie zaak C-

103/0028). 

In de zaak-Skydda Skogen (C‑473/19 en C‑474/19) heeft het Hof bevestigd dat het, om 

de doelstellingen van de habitatrichtlijn te bereiken, belangrijk is dat de bevoegde 

instanties kunnen anticiperen op activiteiten die mogelijkerwijs schadelijk zijn voor de 

door deze richtlijn beschermde soorten, ongeacht of de activiteit in kwestie al dan niet 

tot doel heeft die soorten te doden of te verstoren29. 

(2-13) Dit vloeit rechtstreeks voort uit het begrip “systeem van strikte bescherming”, 

waarbij ook rekening wordt gehouden met de noodzaak om een verband te leggen 

tussen de vastgestelde maatregelen en de doelstellingen van artikel 12 en de richtlijn in 

het algemeen. Deze maatregelen moeten bijdragen tot de instandhouding van de 

soort op lange termijn of het herstel van de populatie in de habitat van de soort, 

en moeten doeltreffend worden gehandhaafd. 

Deze uitlegging wordt bevestigd door de overwegingen 330 en 1531 van de richtlijn, 

waarin wordt gesteld dat het voor het behoud of herstel van soorten in een gunstige 

staat van instandhouding noodzakelijk kan zijn om menselijke activiteiten aan te 

moedigen en beheersmaatregelen te nemen. De overwegingen zelf hebben geen 

bindende rechtsgevolgen en kunnen in geen geval voorrang hebben boven de materiële 

bepalingen van de richtlijn, maar geven duidelijk de bedoeling aan. Dus hoewel het Hof 

de preambule niet gebruikt om een arrest rechtstreeks te motiveren, wordt deze vaak 

gebruikt als hulpmiddel bij de uitlegging van de materiële bepalingen van afgeleid 

recht32. 

(2-14) De noodzaak van concrete, coherente en gecoördineerde preventieve maatregelen 

om uitvoering te geven aan de eis van strikte bescherming van soorten van bijlage IV 

betekent niet noodzakelijkerwijs dat er op nationaal niveau nieuwe structuren of 

vergunningsprocedures moeten worden ingevoerd. Zo kunnen de lidstaten voor projecten 

die gevolgen kunnen hebben voor een soort van bijlage IV, de bestaande 

planningsprocedures aanpassen om aan de eisen van artikel 12 te voldoen. Dit houdt in 

dat de beoordeling van de gevolgen voor soorten en hun voortplantings- en rustplaatsen 

kan worden geïntegreerd in de bestaande besluitvormingsprocessen op verschillende 

niveaus in een lidstaat, met inbegrip van bijvoorbeeld besluiten op het gebied van 

ruimtelijke ordening of milieueffectbeoordelingsprocedures voor plannen en projecten. 

Met betrekking tot lopende activiteiten kunnen de lidstaten planningsprocedures, 

voorschriften of codes van beste praktijken (die voldoende gedetailleerd en duidelijk 

                                                 
25 Commissie/Frankrijk, zaak C-383/09, punten 19 en 20. 
26 Commissie/Griekenland, zaak C-518/04, punt 16. 
27 Commissie/Ierland, zaak C-183/05, punten 29 en 30.  
28 Commissie/Griekenland, zaak C-103/00, punt 39. 
29 Gevoegde zaken C‑473/19 en C‑474/19, punt 76. 

30 “Overwegende […] dat het behoud van deze biologische diversiteit in bepaalde gevallen de instandhouding 
en ook de aanmoediging van menselijke activiteiten kan vereisen”. 

31 “Overwegende dat er in aanvulling op Richtlijn 79/409/EEG een algemeen stelsel moet worden opgezet 
voor de bescherming van bepaalde soorten flora en fauna; dat er voor bepaalde soorten 
beheersmaatregelen moeten worden genomen, indien hun staat van instandhouding zulks rechtvaardigt, 
inclusief het verbieden van bepaalde methoden voor het vangen of doden, waarbij onder bepaalde 
voorwaarden wordt voorzien in de mogelijkheid tot ontheffingen”.  

32 Bijvoorbeeld Commissie/Duitsland, zaak C-57/89.  
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moeten zijn) gebruiken als instrumenten om de bepalingen van artikel 12 uit te voeren. 

Zoals uiteengezet in punt 2.3.4 vormen dergelijke benaderingen en instrumenten echter 

een aanvulling op en geen vervanging van de formele rechtsbescherming. 

2 — Voorbeeld van goede praktijken: Franse milieuvergunning voor projecten, 
effectbeoordeling en strikte bescherming van soorten 

Sinds 2017 voorziet het Franse milieuwetboek (artikel L181-1) in een milieuvergunning die moet 
worden verleend voor projecten die gevolgen hebben voor het milieu (in de nomenclatuur wordt 
aangegeven om welke soorten projecten het gaat). Deze vergunning moet ervoor zorgen dat de 
projecten aan de relevante milieuvoorschriften (water, milieurisico’s, biodiversiteit, landschap enz.) 
voldoen, met inbegrip van de bepalingen inzake de strikte bescherming van soorten krachtens de 

habitatrichtlijn. 

Binnen dit kader is een effectbeoordeling op basis van ecologische studies vereist, die weer kan 

helpen bij de vaststelling van de maatregelen die nodig zijn om de effecten op beschermde soorten 
te voorkomen en te beperken. Het eerste doel is immers de verbodsbepalingen met betrekking tot 
beschermde soorten na te leven. Als dat niet mogelijk is en er dus een ontheffing van de strikte 
beschermingsregeling nodig is, moet een grondig onderzoek worden verricht waaruit blijkt dat aan 

de voorwaarden voor het toestaan van een afwijking is voldaan. De zaak wordt beoordeeld door de 
Franse nationale raad voor natuurbescherming. De milieuvergunning kan alleen worden verleend 
als het project volledig in overeenstemming is met alle relevante milieuvoorschriften. 

Zodra het project is goedgekeurd, wordt het onderworpen aan controles ter plaatse en 

administratieve controles om na te gaan of de bepalingen van de vergunning worden nageleefd. 

 

2.2.2.  Maatregelen om een gunstige staat van instandhouding te waarborgen 

De krachtens artikel 12 vastgestelde strikte beschermingsmaatregelen moeten bijdragen 

tot de verwezenlijking van de hoofddoelstelling van de richtlijn, namelijk het behoud of 

herstel van een gunstige staat van instandhouding. 

(2-15) Bij de interpretatie van artikel 12 moet rekening worden gehouden met de in 

artikel 2 omschreven doelstelling van de habitatrichtlijn, die zonder onderscheid van 

toepassing is op de in alle bijlagen vermelde habitats en soorten. Bijgevolg moeten de 

krachtens artikel 12 vastgestelde strikte beschermingsmaatregelen zorgen voor 

of bijdragen tot het behoud of herstel in een gunstige staat van instandhouding 

van de soorten van communautair belang in bijlage IV. 

(2-16) Voorts moet artikel 12 worden geïnterpreteerd in het licht van artikel 1, punt i), 

waarin de gunstige staat van instandhouding van een soort wordt gedefinieerd. Dit 

betekent dat de te nemen maatregelen moeten worden vastgesteld op basis van de 

specifieke omstandigheden van elke situatie en rekening houdend met de specifieke 

kenmerken van elke soort. Zo kunnen de kenmerken van een soort, zoals de staat van 

instandhouding ervan, specifiekere of intensievere beschermingsmaatregelen 

rechtvaardigen. 

In de zaak van de Cricetus cricetus (C-383/09, punten 37 en 25) heeft het Hof verklaard 

dat de getroffen maatregelen “ontoereikend waren om de verslechtering of de vernieling 

van de voortplantings- of rustplaatsen van de hamster daadwerkelijk tegen te gaan”. Het 

Hof oordeelde dat “ondanks de toepassing van de maatregelen die zijn vervat in het 

herstelplan ten gunste van de [hamster] (2007‑ 2011) en de respectievelijke 

verbintenissen van de bij de bescherming van de soort betrokken partijen, de tot op 

heden bereikte biologische resultaten ontoereikend zijn voor de bescherming van deze 

soort in Frankrijk”. Dientengevolge “[moet] de bescherming van de hamster aanzienlijk 

en spoedig […] worden verbeterd om op korte termijn biologische resultaten te 

verkrijgen die getuigen van een herstel van de soort”. Dit betekent dat het systeem van 

strikte bescherming moet worden aangepast aan de behoeften en de staat van 

instandhouding van de soort. 
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3 — Nadere richtsnoeren: EU-soortenactieplannen voor geselecteerde soorten 

Sinds 2008 steunt de Europese Commissie de ontwikkeling van verschillende EU-
soortenactieplannen voor geselecteerde soorten die zijn opgenomen in de habitatrichtlijn. De 
plannen zijn bedoeld als hulpmiddel bij het vaststellen en het bepalen van de prioriteit van 
maatregelen voor het herstel van de populaties van deze soorten in hun verspreidingsgebied 
binnen de EU. Zij bevatten informatie over de toestand, de ecologie, de bedreigingen en de huidige 

instandhoudingsmaatregelen voor elke soort en een lijst van de belangrijkste acties die nodig zijn 
om hun staat van instandhouding in de EU-lidstaten te verbeteren en om te voldoen aan andere 
relevante EU-wetgeving. Elk plan is het resultaat van een uitgebreid raadplegingsproces met 
individuele deskundigen in de EU. 

— Actieplan voor de instandhouding van de vroedmeesterpad in de EU 

— Actieplan voor de instandhouding van de bremvlinder in de EU 

— Actieplan voor de instandhouding van de siesel in de Europese Unie 

— EU-actieplan voor de instandhouding van alle vleermuissoorten in de Europese Unie (2018-
2024) 

— Pan-Europees actieplan voor steuren 

De plannen zijn bedoeld om de lidstaten te helpen bij de instandhouding van deze soorten, maar 
het zijn geen juridisch bindende documenten en zij verbinden de lidstaten niet tot meer dan hun 
bestaande juridische verbintenissen uit hoofde van de richtlijn. 

De opgestelde actieplannen zijn beschikbaar op: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/action_plans/index_en.htm 

 

4 — Goede praktijk: de instandhouding van de Cantabrische beer in Spanje 

In Spanje leven drie grote carnivoren: de Iberische lynx (Lynx pardinus), de bruine beer (Ursus 
arctos) en de wolf (Canis lupus). Net als in andere Europese landen wordt er al eeuwenlang op de 

laatste twee soorten gejaagd. 

Halverwege de twintigste eeuw bestond de populatie beren in het Cantabrisch Gebergte uit slechts 
60-70 exemplaren, die in twee subpopulaties waren verdeeld. In de Pyreneeën leefde nog een 
kleine populatie van 20-30 exemplaren. De Spaanse strategie voor de instandhouding van de 
Cantabrische beer is in 1999 goedgekeurd en in 2019 geactualiseerd. De strategie voor de 
berenpopulaties in de Pyreneeën (opnieuw geïntroduceerd in de Franse Pyreneeën, waarbij ook 

enkele exemplaren aan Spaanse kant zijn losgelaten) werd in 2007 goedgekeurd. Deze strategieën 
omvatten onder meer maatregelen ter uitvoering van artikel 12 van de habitatrichtlijn. 

In 1992 werd het eerste LIFE-project goedgekeurd voor het herstel van de twee subpopulaties in 
het Cantabrische berggebied. Sindsdien zijn in het gehele verspreidingsgebied in het noorden van 
het Iberisch schiereiland 26 direct of indirect op beren gerichte projecten uitgevoerd. Deze 
projecten vonden vooral plaats in het Cantabrisch Gebergte en Galicië, en een paar in de 
Pyreneeën. De doelstellingen waren het verbeteren van de habitat, het stoppen van stroperij, het 

verkrijgen van steun en betrokkenheid van lokale bevolkingsgroepen en actoren door middel van 
bewustmaking, het verbeteren van de connectiviteit tussen populaties, het bestrijden van 
vergiftiging en het stimuleren van de uitbreiding van de populaties. 

Dankzij de steun van de nationale en regionale overheden en van ngo’s is met de projecten in het 
Cantabrisch Gebergte aanzienlijk succes geboekt. De houding van de bewoners ten aanzien van de 
beer is ook verbeterd en er wordt bijna niet meer gestroopt. De huidige populatie wordt geschat op 

270-310 beren33 en neemt toe. 

                                                 
33 Zie voor meer informatie: 

 nationale strategie voor de instandhouding van de bruine beer in het Cantabrisch Gebergte: 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/pbl-fauna-flora-estrategias-oso-
cantabrico.aspx  

 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/pbl-fauna-flora-estrategias-oso-cantabrico.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/pbl-fauna-flora-estrategias-oso-cantabrico.aspx
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2.2.3.  Maatregelen met betrekking tot de in artikel 12 beschreven situaties 

De krachtens artikel 12 te nemen maatregelen worden afgebakend door de inhoud van 

de verbodsbepalingen en andere verplichtingen in dit artikel. Het kan daarbij gaan om de 

vaststelling en uitvoering van preventieve maatregelen om te anticiperen op en het hoofd 

te bieden aan de gevaren en risico’s waarmee een soort kan worden geconfronteerd. 

(2-17) De reikwijdte en de aard van de maatregelen die worden genomen om een 

systeem van strikte bescherming tot stand te brengen, worden afgebakend door de lijst 

van verbodsbepalingen en andere verplichtingen in artikel 12 (zie ook punt 2.3 

hieronder). Bijgevolg moeten de genomen maatregelen betrekking hebben op acties die 

een bedreiging vormen voor de soort zelf (artikel 12, lid 1, punten a) tot en met c), en 

artikel 12, leden 2, 3 en 4) of bepaalde elementen van hun habitats (artikel 12, lid 1, 

punt d)). Noch op zichzelf beschouwd, noch in samenhang met artikel 2, verplicht 

artikel 12, lid 1, de lidstaten tot het nemen van proactieve maatregelen voor het beheer 

van habitats34; er wordt alleen in bepaald dat er maatregelen moeten worden genomen 

om alle in artikel 12, lid 1, genoemde activiteiten daadwerkelijk te verbieden. Daarnaast, 

ingevolge artikel 12, lid 4, “verrichten de lidstaten de verdere onderzoekwerkzaamheden 

of treffen zij de instandhoudingsmaatregelen die nodig zijn om te verzekeren dat het bij 

toeval vangen en doden geen significante negatieve weerslag heeft op de betrokken 

soorten”. 

(2-18) Er kunnen verschillende soorten maatregelen nodig zijn voor de verschillende 

soorten van bijlage IV en voor verschillende situaties. Dit kan variëren afhankelijk van de 

verschillende ecologische vereisten van de soorten en van de specifieke problemen en 

bedreigingen van de soorten of groepen soorten. Het is de verantwoordelijkheid van 

de nationale instanties om de maatregelen vast te stellen die noodzakelijk zijn 

voor de doeltreffende uitvoering van de verbodsbepalingen van artikel 12, lid 1, 

en de strikte bescherming van soorten.  

(2-19) Bijgevolg zijn de lidstaten ertoe verplicht een verbod in de wetgeving op te nemen 

(overeenkomstig artikel 12, lid 1) en dat verbod doeltreffend te handhaven en uit te 

voeren, hetgeen onder meer preventieve maatregelen behelst (zoals bewustmaking van 

de geldende verbodsbepalingen, toezicht enz.). Voorts blijkt uit de bewoordingen van 

artikel 12 en artikel 1, punt i), en uit de doelstelling om een gunstige staat van 

instandhouding te “behouden”, dat de lidstaten gebonden zijn aan hun verplichtingen 

krachtens artikel 12, ook voordat een vermindering van het aantal soorten is bevestigd 

of het risico op het uitsterven van een beschermde soort werkelijkheid is geworden35. 

Zelfs als een soort zich in een gunstige staat van instandhouding bevindt en dit in de 

nabije toekomst waarschijnlijk zo zal blijven, moeten de lidstaten ook preventieve 

maatregelen nemen om de soort te beschermen tegen de in artikel 12 genoemde 

activiteiten. 

Het Hof heeft immers verduidelijkt dat “de uitvoering van het bij artikel 12, lid 1, 

onder a) tot en met c), van de habitatrichtlijn voorgeschreven beschermingssysteem niet 

afhankelijk [is] van de voorwaarde dat bepaalde activiteiten negatieve gevolgen dreigen 

te hebben voor de staat van instandhouding van de betrokken diersoort”36 en dat “de 

door deze bepaling geboden bescherming ook blijft gelden voor soorten die een gunstige 

                                                                                                                                                         
nationale strategie voor de instandhouding van de bruine beer in de Pyreneeën: 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-proteccion-
especial/ce-proteccion-estr-oso-pirineos.aspx 

34 In een specifiek Natura 2000-gebied kunnen evenwel actieve beheersmaatregelen nodig zijn als de 
betrokken soort ook is opgenomen in bijlage II bij de richtlijn, overeenkomstig artikel 6, lid 1.  

35 Zie met name punt 43 van de conclusie van de advocaat-generaal en punt 31 van het arrest betreffende 
de Caretta caretta in zaak C-504/14, en punt 21 van het arrest betreffende de Vipera schweizeri in zaak C-

518/04. 
36 Gevoegde zaken C‑473/19 en C‑474/19, punt 57. 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-proteccion-especial/ce-proteccion-estr-oso-pirineos.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-proteccion-especial/ce-proteccion-estr-oso-pirineos.aspx
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staat van instandhouding hebben bereikt”37. Voorts geldt “dat de uitvoering van de bij 

artikel 12, lid 1, onder d), van deze richtlijn voorgeschreven beschermingsregeling, 

aangezien die niet afhankelijk is van het aantal specimens van de betrokken soort, niet 

kan afhangen van het gevaar van een ongunstige impact op de staat van instandhouding 

van die soort”38.  

(2-20) Dit standpunt wordt ondersteund door de zaken C-103/00, C-518/04, C-183/05 

en C-383/09, waarin het Hof het belang van het preventieve karakter van de genomen 

maatregelen benadrukt39. Het Hof verwierp het argument van de Griekse regering dat 

een vermindering van het aantal nesten moest worden vastgesteld om het ontbreken van 

een strikte bescherming van de Caretta caretta aan te tonen. Volgens het Hof “[kan] de 

omstandigheid dat niet blijkt dat het aantal nesten van deze soort gedurende de laatste 

vijftien jaren is verminderd, […] op zich niet afdoen aan deze vaststelling”, dat wil 

zeggen het ontbreken van een systeem van strikte bescherming van de Caretta caretta. 

Het Hof heeft geoordeeld dat de omzetting van artikel 12 de lidstaten niet alleen 

verplicht tot het vaststellen van een volledig rechtskader, maar ook tot het in dat 

verband uitvoeren van concrete en specifieke beschermingsmaatregelen, en dat het 

systeem van strikte bescherming het vaststellen van coherente en gecoördineerde 

preventieve maatregelen vooronderstelt40. Een dergelijk systeem van strikte 

bescherming moet het dus mogelijk maken daadwerkelijk de beschadiging of vernieling 

van de voortplantings- of rustplaatsen van de in punt a) van bijlage IV bij de 

habitatrichtlijn opgenomen diersoorten te voorkomen (zie in dat verband zaak C-103/00, 

Commissie/Griekenland, Jurisprudentie 2002, I-1147, punt 39). 

(2-21) Een dergelijke aanpak is ook gebaseerd op artikel 191 VWEU, waarin staat dat “de 

Unie […] in haar milieubeleid naar een hoog niveau van bescherming [streeft]”, en berust 

op het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen. Preventieve 

maatregelen zijn bedoeld om te anticiperen op en het hoofd te bieden aan de gevaren en 

risico’s waarmee een soort kan worden geconfronteerd. Voor sommige soorten moeten 

preventieve maatregelen dus ook deel uitmaken van de “nodige maatregelen” om het 

systeem van strikte bescherming tot stand te brengen. 

 

5 — Nadere richtsnoeren: voorbeelden van preventieve maatregelen die een 
doeltreffende uitvoering “in de praktijk” van de verbodsbepalingen van artikel 12 

ondersteunen 

 Voorlichtingscampagnes om het grote publiek of een bepaalde doelgroep (bv. landeigenaren) 
bewust te maken van de voorschriften inzake de bescherming van bepaalde soorten en het 
gebied waar deze zich bevinden, en de locatie van hun voortplantings- en rustplaatsen. 

 Acties om ervoor te zorgen dat bij relevante economische activiteiten (bv. landbouw, bosbouw 
of visserij) die gevolgen kunnen hebben voor soorten van bijlage IV, overwegingen inzake de 
bescherming van soorten in aanmerking worden genomen, teneinde de negatieve effecten van 

bepaalde praktijken op het gebied van land- of zeegebruik te voorkomen. Hierbij kan worden 
gedacht aan opleiding, gedragscodes, richtsnoeren, de aanpassing van bosbouw- of 
landbouwplannen of visserijpraktijken, en beste praktijken of administratieve procedures. 

 Actieve preventie van mogelijke verstoringen (bv. beperking van de toegang tot 
vleermuizengrotten tijdens gevoelige perioden om verstoring of vandalisme te voorkomen, 

wijziging of beperking van landbouw-, bosbouw- of visserijpraktijken). 

                                                 
37 Gevoegde zaken C‑473/19 en C‑474/19, punt 78. 

38 Gevoegde zaken C‑473/19 en C‑474/19, punt 84. 

39 Deze oplossing was reeds toegepast in het arrest van 2 augustus 1993, Commissie/Spanje, zaak C-355/90, 
ECLI:EU:C:1993:331, punt 15. 

40 Arrest van 15 maart 2012, Commissie/Cyprus, zaak C-340/10, EU:C:2012:143, punten 60 en 61. 
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 De identificatie van bijzonder schadelijke activiteiten die aan specifieke vergunningen of 

plaatselijke controle moeten worden onderworpen. 

 De identificatie van potentieel schadelijke activiteiten die aan toezicht moeten worden 
onderworpen. 

 De integratie van de eisen voor het beoordelen van de effecten van projecten en plannen op de 
in bijlage IV vermelde soorten en hun voortplantings- en rustplaatsen in procedures voor 

milieueffectbeoordelingen en strategische milieueffectbeoordelingen. 

 Inspecties en het inzetten van boswachters om toezicht te houden. 

 De opstelling van nationale plannen voor milieubehoud, waarin de bovengenoemde 
maatregelen in detail kunnen worden uiteengezet en praktische richtsnoeren kunnen worden 
verstrekt aan lokale/regionale overheden, betrokken belangengroepen enz. met betrekking tot 

de doeltreffende uitvoering van deze bepalingen voor specifieke soorten. 

 

6 — Voorbeeld van goede praktijken: nationaal plan voor de instandhouding van de orka 
in Spanje 

In 2017 heeft Spanje een plan goedgekeurd voor de instandhouding van de orka (Orcinus orca) in 
de Straat van Gibraltar en de Golf van Cádiz, de twee plaatsen waar de soort in Spaanse wateren 
voorkomt. Het is het eerste plan voor de instandhouding van een mariene soort dat in Spanje is 

goedgekeurd. De status van de orkapopulatie in de Straat van Gibraltar en de Golf van Cádiz wordt 
in de Spaanse lijst van bedreigde soorten (CEEA) als “kwetsbaar” aangemerkt, maar werd door 
Spanje in het meest recente verslag krachtens artikel 17 als gunstig beoordeeld. Dit plan omvat 

acties om de bedreigingen voor orka’s in het gebied te verminderen, met als doel om een gunstige 
staat van instandhouding te waarborgen. 

De belangrijkste bedreigingen zijn de afname van het aantal prooidieren door overbevissing, 
interactie met vaartuigen en akoestische en chemische verontreiniging. Daarom omvat het plan 

maatregelen zoals een verbod op olie- en gasexploratie door seismisch onderzoek in bepaalde 
zones, regulering van walvissafari’s, vermindering van de visserij-inspanning om te zorgen voor 
voldoende voedselbronnen voor de walvispopulatie, vermindering van de verontreiniging in het 
gebied en monitoring van de populatie. 

Er zijn nog andere rechtshandelingen met betrekking tot de bescherming van walvisachtigen 
vastgesteld. Koninklijk besluit 1727/2007 voorziet in beschermingsmaatregelen voor 

walvisachtigen en heeft onder meer betrekking op walvissafari’s. Bij Koninklijk besluit 699/2018 
wordt de migratiecorridor van walvisachtigen in de Middellandse Zee als beschermd marien gebied 

aangewezen. Het strekt tevens tot goedkeuring van een preventieve beschermingsregeling en 
bevat een voorstel om de migratiecorridor op te nemen in de lijst van speciaal beschermde 
gebieden van belang voor de Middellandse Zee in het kader van het Verdrag van Barcelona. 

Er zijn ook gerichte projecten, zoals het project LIFE IP INTEMARES, die 
instandhoudingsmaatregelen voor walvisachtigen uitvoeren, zoals de analyse van het 

scheepvaartverkeer en de verspreiding van de walvisachtigen, om de sterfte onder walvisachtigen 
door aanvaringen in de wateren rond de Balearen en de Canarische Eilanden terug te dringen. 
Voorts zijn er acties ter beperking van recreatieve activiteiten waarbij walvisachtigen worden 

benaderd en maatregelen ter bevordering van lawaaivermindering in de zee41. 

 

                                                 
41 Zie voor meer informatie: 
estrategias marinas (mariene strategieën). 

http://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/estrategias-marinas/  
LIFE IP INTEMARES: https://fundacion-biodiversidad.es/es/biodiversidad-marina-y-litoral/proyectos-
propios/life-ip-paf-intemares   Sociedad Española de cetáceos [Spaanse vereniging voor walvisachtigen] 
https://cetaceos.com/  
 

http://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/estrategias-marinas/
https://fundacion-biodiversidad.es/es/biodiversidad-marina-y-litoral/proyectos-propios/life-ip-paf-intemares
https://fundacion-biodiversidad.es/es/biodiversidad-marina-y-litoral/proyectos-propios/life-ip-paf-intemares
https://cetaceos.com/
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7 — Goede praktijk: de bescherming van vleermuizengrotten in Roemenië  
 
In het Pădurea Craiului-, Bihor- en Trascău-gebergte in Roemenië bevinden zich veel spectaculaire 
ondergrondse grotten van uiteenlopende grootte. In deze grotten leven belangrijke kolonies van 
verschillende vleermuissoorten die worden beschermd krachtens de habitatrichtlijn. Vleermuizen 

zijn zeer kwetsbaar voor elke vorm van verstoring, met name tijdens hun roestperioden en de 
winterslaap.  
 
Om de bestaande roestplaatsen te beschermen tegen verstoring door toeristen ging in 2010 een 
LIFE-project42 van start om de ingang van 15 grotten waar zich belangrijke roestplaatsen voor 
vleermuizen bevinden (alleen al 100 000 vleermuizen in de grot Huda lui Papară), af te sluiten. 

Hiertoe werd een speciaal ontworpen rooster of een hek voor de ingang van de grotten geplaatst, 
zodat de toegang van mensen wordt tegengegaan terwijl de vleermuizen nog steeds ongehinderd 

naar binnen kunnen.  
 
Kleine groepen kunnen deze grotten nog steeds met een rondleiding bezoeken, maar zij moeten 
een gedragscode volgen om te voorkomen dat zij de vleermuizen verstoren. Bij de ingang van de 
grotten zijn bovendien informatieborden geplaatst om uit te leggen waarom de grotten afgesloten 

zijn en welke vleermuissoorten worden beschermd.   

 

 

 

2.2.4.  Bepalingen van artikel 12, lid 1, punten a) tot en met d), en artikel 12, 

lid 4, in verband met lopende activiteiten 

Voor lopende activiteiten, zoals landbouw, bosbouw of visserij, bestaat de uitdaging erin 

de bepalingen inzake de bescherming van soorten van artikel 12 zodanig toe te passen 

dat zich in de eerste plaats geen conflicten voordoen. Door hulpmiddelen zoals 

planningsinstrumenten, gedragscodes en praktische informatie en richtsnoeren te 

gebruiken, kan mogelijk tegemoet worden gekomen aan de instandhoudingsbehoeften en 

tegelijkertijd rekening worden gehouden met de eisen op economisch, sociaal en 

cultureel gebied. Deze hulpmiddelen moeten echter vergezeld gaan van een rechtskader 

dat in geval van niet-naleving een passende handhaving door de regelgevende instanties 

waarborgt. Het niet opzettelijk verstoren of het bij toeval doden van individuele 

specimens tijdens lopende activiteiten moet worden aangepakt op grond van artikel 12, 

lid 4. 

(2-22) Hoewel de toepassing van beschermende regelgeving duidelijk kan worden 

gekoppeld aan procedures voor de goedkeuring van projecten (bv. voor bouw- en 

infrastructuurprojecten), kan de toepassing ervan in het geval van terugkerende en 

grootschalige activiteiten, zoals landbouw, bosbouw of visserij43, een complexere 

kwestie zijn. 

 

Toch is de richtlijn ook op deze activiteiten van toepassing. Het Hof heeft immers 

verduidelijkt dat de in artikel 12, lid 1, punten a) tot en met c), van de habitatrichtlijn 

opgenomen verbodsbepalingen toepassing vinden op activiteiten, zoals 

bosbouwactiviteiten of bodemexploitatie, waarmee duidelijk een ander doel wordt 

nagestreefd dan het opzettelijk vangen, doden of storen van diersoorten of vernielen of 

                                                 
42 http://www.batlife.ro/  
43 Landbouw, bosbouw en visserij zijn zeer grootschalige activiteiten en worden in dit hoofdstuk nader 

bekeken. Hoewel het niveau van de wettelijke controle op lopende activiteiten kan variëren, moeten de in 
dit hoofdstuk uiteengezette beginselen echter ook als algemeen van toepassing worden geacht op andere 
lopende activiteiten (bv. het onderhoud van verkeersroutes, aquacultuur, de winning van grondstoffen, 
toerisme, onderhoudsactiviteiten enz.). 

http://www.batlife.ro/


 

 

 

20 

rapen van hun eieren44. Naar analogie geldt hetzelfde voor het verbod in artikel 12, lid 1, 

punt d), van de habitatrichtlijn. 

De lidstaten moeten er daarom voor zorgen dat zij ook in het geval van lopende 

activiteiten voldoen aan hun verplichtingen om de in bijlage IV vermelde 

soorten te beschermen. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat er op nationaal niveau 

nieuwe structuren of vergunningsprocedures moeten worden ingevoerd. De lidstaten 

beschikken hoogstwaarschijnlijk over planningsprocedures, voorschriften of codes van 

beste praktijken die kunnen worden aangepast om de bepalingen van artikel 12 op te 

nemen. Los van de aanpak die is gekozen om de eisen van artikel 12 toe te passen op 

lopende activiteiten (invoering van een nieuw mechanisme of aanpassing van bestaande 

mechanismen), moeten de lidstaten er evenwel voor zorgen dat naar behoren aan de 

eisen van strikte bescherming wordt voldaan. Aangezien er op dit punt grote verschillen 

bestaan tussen landbouw, bosbouw en visserij, worden deze activiteiten hieronder 

afzonderlijk besproken. 

 

(2-23) Wat de landbouw45 betreft, heeft een aantal lidstaten gekozen voor preventieve 

maatregelen om de naleving van artikel 12 te waarborgen. Het kan hierbij gaan om de 

ontwikkeling van richtsnoeren en gedragscodes (ook al zijn deze niet wettelijk 

bindend) die voldoende gedetailleerd en duidelijk zijn. Het is zinvol om op te merken dat 

basisregels inzake landbouwpraktijken vaak de bescherming omvatten van bepaalde 

landschapselementen, zoals heggen, vijvers enz., die ook habitats kunnen vormen voor 

de in bijlage IV vermelde soorten. Het betrokken aantal soorten is echter zeer groot en in 

sommige gevallen vonden de lidstaten het passend om gedetailleerdere soortspecifieke 

richtsnoeren op te stellen. 

De richtlijn schrijft echter voor dat dergelijke benaderingen en instrumenten een 

aanvulling vormen op en niet in de plaats komen van formele 

rechtsbescherming, d.w.z. dat als deze instrumenten (bv. gedragscodes, beste 

praktijken) worden genegeerd of niet correct worden toegepast, er wettelijke procedures 

moeten zijn om het systeem van strikte bescherming van soorten uit hoofde van 

artikel 12 doeltreffend te handhaven. 

(2-24) In dit verband moet worden benadrukt dat de aanwezigheid van beschermde 

soorten op landbouwgrond vaak het gevolg is van traditionele manieren van landgebruik 

en landbouwmethoden, meestal van extensieve aard. Wanneer de manier waarop het 

land wordt gebruikt duidelijk gunstig is voor de staat van instandhouding van een 

betrokken soort, spreekt het voor zich dat de voortzetting daarvan moet worden 

aangemoedigd. Naast de voorschriften van artikel 12, lid 1, moet toezicht worden 

gehouden op en een evaluatie worden uitgevoerd van het bij toeval vangen of doden van 

                                                 
44 Gevoegde zaken C‑473/19 en C‑474/19, punt 53. 

45 Met betrekking tot de relatie tussen de landbouw en milieubescherming is de hervorming van 2003 van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) om twee cruciale redenen belangrijk. In de eerste plaats is in die 
hervorming de koppeling tussen EU-subsidies en de productiviteit van landbouwgrond losgelaten. Sindsdien 
ontvangen de meeste landbouwers één bedrijfstoeslag die geen verband meer houdt met hun productiviteit. 
De prikkel voor landbouwers om de productiviteit te verhogen wordt enkel bepaald door economische 
overwegingen onder invloed van marktprijzen. In de tweede plaats is een van de voorwaarden om voor een 
bedrijfstoeslag of andere steun uit hoofde van het GLB in aanmerking te komen de naleving van een aantal 
uit de regelgeving voortvloeiende beheerseisen, waaronder EU-regels inzake de gezondheid van mens, dier 
en plant, dierenwelzijn, en het milieu, alsook de naleving van een reeks basisregels inzake 
landbouwpraktijken (goede landbouw- en milieucondities, GLMC’s). Op grond van een van deze regels 
(GLMC 7) moeten landbouwers zorgen voor de instandhouding van landschapselementen zoals muren, 
heggen, oevers, waterlopen en bomen, hetgeen concrete voordelen voor de biodiversiteit oplevert (zie 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_nl). Zie ook de in 
december 2017 gepubliceerde evaluatie van vergroening van de Europese Commissie 
(https://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/market-and-income-reports/greening-of-direct-payments_en) 
en het in december 2017 gepubliceerde verslag van de Europese Rekenkamer “Vergroening van het GLB: 
inkomenssteun complexer en nog niet doeltreffend vanuit milieuoogpunt” 
(https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/NewsItem.aspx?nid=9338). 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_nl
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef_nl
https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/NewsItem.aspx?nid=9338
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beschermde diersoorten in verband met dergelijke lopende activiteiten overeenkomstig 

artikel 12, lid 4. 

(2-25) De toepassing van artikel 12 op de bosbouw is in sommige opzichten complexer, 

aangezien de kans groter is dat de te kappen bomen zelf ook de habitat (voortplantings- 

of rustplaats) van de betrokken soorten van bijlage IV zijn. De specifieke kenmerken van 

de sector, te weten de lange productiecycli en bijgevolg de noodzaak om op lange 

termijn te plannen, maken de speciale uitdagingen in verband met de instandhouding 

van soorten in bossen nog groter. 

Bij het zoeken naar duurzame bosbeheerpraktijken die in overeenstemming zijn met de 

instandhoudingseisen, hebben de verschillende lidstaten uiteenlopende benaderingen 

ontwikkeld om dit probleem aan te pakken. De bestaande benaderingen variëren van 

gedetailleerde bosbouwplannen en voorafgaande goedkeuring van bosbeheerplannen of 

algemene praktijkcodes tot de voorafgaande kennisgeving van kapvoorstellen om milieu-

instanties in staat te stellen in te grijpen wanneer daarbij bekende populaties van 

beschermde soorten betrokken zijn. 

Net als bij landbouwpraktijken kunnen deze preventieve benaderingen ervoor zorgen dat 

de betrokken soorten worden beschermd, mits zij doeltreffend onder de aandacht worden 

gebracht en met goede wil en voldoende middelen worden uitgevoerd. Economische 

prikkels kunnen bijdragen tot de aanvaarding van een dergelijke benadering, zoals in het 

geval van boscertificeringsregelingen, waarvoor wellicht bepaalde bepalingen inzake 

milieubescherming, met inbegrip van de bescherming van de biodiversiteit en soorten, 

moeten worden nageleefd. Uiteraard zullen de benaderingen mogelijk moeten worden 

aangepast om te voldoen aan de eisen inzake de bescherming van de soorten van 

bijlage IV. Dergelijke benaderingen bieden echter geen absolute garantie, tenzij volledige 

voorafgaande goedkeuring van bosbeheerplannen verplicht is, en moeten daarom (zoals 

hierboven aangegeven) worden ondersteund door een afdwingbare wettelijke 

beschermingsregeling. 

 (2-26) Bosbouwmaatregelen zijn ook in overeenstemming met artikel 12 als zij 

zodanig worden gepland dat zich in de eerste plaats geen van de situaties als 

bedoeld in artikel 12 voordoen. Een passende preventieve aanpak kan 

tegenstrijdigheden met de verbodsbepalingen van artikel 12 voorkomen indien 

schadelijke bosbouwpraktijken niet worden toegelaten wanneer de soort het kwetsbaarst 

is, bijvoorbeeld tijdens de voortplantingsperiode. Buiten het voortplantingsseizoen 

moeten de krachtens artikel 12 vereiste maatregelen per geval worden vastgesteld, op 

basis van de ecologische behoeften van de soort, idealiter in het kader van 

bosbeheerplannen46 en gericht op het voorkomen van de beschadiging of de vernieling 

van de voortplantings- of rustplaatsen. 

Het Hof heeft verduidelijkt dat bosbouwactiviteiten gebaseerd moeten zijn op een 

preventieve aanpak die inspeelt op de instandhoudingsbehoeften van de betrokken 

soorten en op een zodanige wijze moeten worden gepland en worden uitgevoerd dat 

geen inbreuk wordt gemaakt op de uit artikel 12, lid 1, punten a) tot en met c), van de 

habitatrichtlijn voortvloeiende verbodsbepalingen, waarbij rekening wordt gehouden met 

de eisen op economisch, sociaal en cultureel gebied, en met de regionale en lokale 

bijzonderheden, zoals artikel 2, lid 3, van deze richtlijn voorschrijft47. Naar analogie geldt 

hetzelfde voor het verbod in artikel 12, lid 1, punt d), van de habitatrichtlijn. 

  

                                                 
46 Gevoegde zaken C-473/19 en C-474/19 — Föreningen Skydda Skogen — betreffende de toepassing van 

artikel 12 op bosbouwmaatregelen.  
47 Gevoegde zaken C‑473/19 en C‑474/19, punt 77. 
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8 — Voorbeeld van goede praktijken: de instandhouding van vleermuizen in bossen, 

Duitsland  

In 2000 heeft het Duitse Verband für Landschaftspflege (de vereniging voor landschapsonderhoud, 
een overkoepelende organisatie waarin grondgebruikers zoals landbouwers en bosbouwers, en 
natuurbeschermers en lokale politici samenwerken) een onderzoeks- en ontwikkelingsproject over 
de ecologie van vleermuizen in bossen uitgevoerd, waarbij vijftig deskundigen uit het hele land 

betrokken waren. De bevindingen van het project werden omgezet in een reeks aanbevelingen 
voor bosbeheerders, die door het Duitse Bundesamt für Naturschutz (federaal orgaan voor 
natuurbescherming) is gepubliceerd. Een van de aanbevelingen betreft bijvoorbeeld de noodzaak 
om te zorgen voor voldoende roestplaatsen voor een natuurlijke gemeenschap van vleermuizen, 
waartoe wordt aanbevolen dat er in een 120 jaar oud commercieel bosareaal permanent 25 tot 30 
boomgaten per hectare geschikt bosareaal moeten zijn. Dit komt overeen met een gemiddelde 

dichtheid van 7 tot 10 roestbomen per hectare.  

Sindsdien bevelen verschillende deelstaten (Beieren, Berlijn, Saarland, Sleeswijk-Holstein) als 

goede praktijk ook de instandhouding van maximaal 10 oude bomen per hectare aan.  

 

9 — Voorbeeld van goede praktijken: de bescherming van vleermuizen in Castilië en 
León, Spanje 

De regionale regering van Castilië en León heeft van 1997 tot en met 2000 een LIFE-project 
uitgevoerd voor de bescherming van verschillende vleermuissoorten (LIFE96 NAT/E/003081). De 
belangrijkste resultaten waren een inventaris en een kaart van de verspreiding van vleermuizen in 
de regio, samen met de succesvolle plaatsing van 5 000 kunstmatige schuilplaatsen voor 
bosvleermuizen en de integratie van de instandhouding van vleermuizen in andere sociaal-
economische activiteiten. Als vervolg op dit project heeft de regionale regering twee handboeken 

opgesteld: een voor de instandhouding van individuele soorten en een tweede waarin de 

maatregelen staan die moeten worden getroffen om ervoor te zorgen dat het bosbeheer 
verenigbaar is met de instandhouding van vogels en vleermuizen in bossen. In 2011 werd een 
tweede methodologische gids over bosplanning in Natura 2000-gebieden goedgekeurd. 

De handleiding voor “verenigbaar beheer” omvat onder meer de volgende maatregelen: 
1. In de bosgebieden die door bosvleermuizen als rustgebied worden gebruikt, moet een 

beschermde omgeving van minimaal 15 ha worden behouden. Deze moet de groep bomen 

omvatten die de vleermuizen hebben uitgekozen en die vervolgens worden beschermd. 
2. In gebieden waar bewijs is van de aanwezigheid van deze soorten, moeten bomen die een 

potentiële schuilplaats voor vleermuizen kunnen zijn of worden, worden onderzocht, 
gemarkeerd en behouden. 

3. Voordat er markeringen worden aangebracht, moet worden gecontroleerd of er 
bosvleermuizen aanwezig zijn. 

4. Het mozaïek van bos en bijbehorende habitats moet op landschapsschaal in stand worden 

gehouden, aangezien voornamelijk loofbossen zeer geschikt zijn voor de instandhouding van 
vleermuizen, evenals de groepen volwassen bomen van 10-15 ha. 

In 2015 werd een besluit vastgesteld (Besluit FYM/775/2015) waarin de instandhoudingsplannen 
voor alle Natura 2000-gebieden werden goedgekeurd, samen met de plannen voor de habitattypen 

en soorten ervan, met inbegrip van geïndividualiseerde plannen voor elke vleermuissoort48. 

 

10 — Jurisprudentie van het Hof: de zaak-Skydda Skogen — houtkap 
Gevoegde zaken C-473/19 en C-474/19 

 

                                                 
48 LIFE-project. Quirópteros/Castilla León — Priority actions to protect bats in Castilla y León Communitary 

interesting zones (LIFE96 NAT/E/003081). 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=42
4  

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=424
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=424
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Het bosbouwagentschap heeft een kennisgeving inzake houtkap voor een bosgebied in de Zweedse 

gemeente Härryda ontvangen. Het bosgebied waarop de kennisgeving betrekking heeft, is de 
natuurlijke habitat van een aantal beschermde soorten, waaronder verschillende vogels en de 
heikikker (Rana arvalis) (een in punt a) van bijlage IV bij de habitatrichtlijn vermelde soort). De in 
dat gebied voorgenomen bosbouwactiviteiten zouden ertoe leiden dat specimens van die 
beschermde soorten worden gestoord of gedood.  

 
Het bosbouwagentschap heeft het standpunt ingenomen dat, mits zijn richtsnoeren worden 
gevolgd, de activiteiten niet indruisen tegen de verbodsbepalingen van artikel 12 van de 
habitatrichtlijn zoals omgezet in het Zweedse besluit inzake de bescherming van soorten. Drie 
instanties voor natuurbehoud hebben het provinciebestuur tevergeefs verzocht op te treden naar 
aanleiding van de kennisgeving van houtkap en de richtsnoeren van het bosbouwagentschap, en 

hebben vervolgens beroep ingesteld bij de nationale rechter. 
 
De nationale rechter heeft de behandeling van de zaken geschorst en het Hof verzocht om een 

prejudiciële beslissing over vragen in verband met de uitlegging van de vogelrichtlijn en de 
habitatrichtlijn, met name artikel 12 van de habitatrichtlijn:  
 
 Een van de vragen luidde in essentie of de begrippen “opzettelijk doden/(ver)storen/vernielen”, 

die worden gebruikt in artikel 12, lid 1, punten a) tot en met c), van de habitatrichtlijn, aldus 
moeten worden uitgelegd dat in het geval waarin de betreffende activiteiten kennelijk niet tot 
doel hebben soorten te doden of te storen (bijvoorbeeld bosbouwactiviteiten of 
bodemexploitatie), de verbodsbepalingen van artikel 12 enkel van toepassing zijn indien er een 
risico bestaat dat die activiteiten negatieve gevolgen hebben voor de staat van instandhouding 
van de soorten. 

 Een andere vraag luidde in essentie of het begrip “beschadiging/vernieling”, dat met betrekking 

tot de voortplantingsplaatsen van dieren wordt gebruikt in artikel 12, lid 1, punt d), aldus moet 
worden uitgelegd dat het verbod alleen van toepassing is indien de staat van instandhouding 
van de betrokken soort of de getroffen lokale populatie ervan dreigt te verslechteren. 

 

Bovendien vroeg de nationale rechter of de strikte bescherming die de richtlijnen bieden, niet 
langer van toepassing is op soorten waarvoor de doelstelling van de habitatrichtlijn (gunstige staat 

van instandhouding) is bereikt. 
 
Met betrekking tot de interpretatie van artikel 12 van de habitatrichtlijn antwoordde het Hof dat: 
- de verbodsbepalingen van artikel 12, lid 1, punten a) tot en met c) van toepassing zijn op alle 

activiteiten, met inbegrip van die welke kennelijk niet tot doel hebben diersoorten te doden of 
te storen; 

- deze verbodsbepalingen van toepassing zijn op het niveau van individuele specimens en niet 

afhankelijk zijn van de voorwaarde dat bepaalde activiteiten negatieve gevolgen dreigen te 
hebben voor de staat van instandhouding van de betrokken diersoort;  

- de bepaling van artikel 12, lid 1, punt d), die een verbod op de beschadiging of vernieling van 
voortplantingsplaatsen inhoudt, geldt ongeacht het aantal specimens van de betrokken soort 
die in het gebied in kwestie aanwezig zijn en niet kan afhangen van het gevaar van een 

negatieve impact op de staat van instandhouding van die soort; 
- de strikte bescherming van soorten overeenkomstig artikel 12, lid 1, punten a) tot en met c), 

van toepassing is op alle soorten van bijlage IV, ongeacht of zij al dan niet een gunstige staat 
van instandhouding hebben bereikt.   

 

 

(2-27) Een ander voorbeeld van terugkerende activiteiten is het onderhoud van 

openbare infrastructuur. Onderhoudsmaatregelen kunnen zodanig worden opgezet dat 

ze bijdragen tot de instandhouding en verbinding van habitats voor strikt beschermde 

soorten, zoals de zandhagedis (Lacerta agilis) bij spoorlijnen (bv. zorgvuldig onderhoud 

van groene bermen, spoorwegballast en oeverbegroeiing). De lidstaten kunnen voor 

dergelijke onderhoudsmaatregelen richtsnoeren voor goede praktijken opstellen om 

ervoor te zorgen dat aan de eisen van de habitatrichtlijn wordt voldaan. 

(2-28) De lidstaten kunnen ook vrijwillige maatregelen nemen, zoals contracten 

voor bosmilieu- en klimaatdiensten en bosinstandhouding in het kader van het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid, om bij te dragen tot de uitvoering van de bepalingen 
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van artikel 12. Dergelijke maatregelen bieden de mogelijkheid om met succes de 

preventieve aanpak met (vrijwillig) proactief habitatbeheer te combineren. Deze 

maatregelen kunnen echter slechts een aanvulling en geen vervanging vormen 

van de formele rechtsbescherming. 

(2-29) Voor de toepassing van artikel 12 op de visserij moeten visserijactiviteiten 

worden gereguleerd om negatieve gevolgen voor strikt beschermde soorten te 

voorkomen, zoals de aantasting van hun voortplantings- of rustplaatsen, het opzettelijk 

vangen of doden van die soorten, of de bijvangst ervan in vistuig. Voor de toepassing 

van de nodige preventieve maatregelen kan gebruik worden gemaakt van 

planningsinstrumenten zoals visserijbeheersplannen of visvergunningen met specifieke 

eisen. Om een adequate en doeltreffende bescherming te waarborgen, moeten zij 

gebaseerd zijn op goede kennis van de risico’s van bepaalde soorten vistuig. Daarnaast 

moet bijzondere aandacht worden besteed aan gebieden waar een risico bestaat op 

interactie met bijvangsten tot gevolg. 

Aangezien de instandhouding van mariene biologische rijkdommen de exclusieve 

bevoegdheid van de Europese Unie is in het kader van het gemeenschappelijk 

visserijbeleid, moeten de nodige maatregelen via dit beleidskader worden uitgevoerd. De 

geldende basisregels zijn vastgelegd in Verordening (EU) nr. 1380/2013, waarin een 

ecosysteemgerichte benadering van het visserijbeheer wordt toegepast die erop gericht 

is de milieueffecten te beperken en te zorgen voor samenhang met de milieuwetgeving. 

Er kunnen verschillende instrumenten voor visserijbeheer worden gebruikt om de nodige 

preventieve maatregelen uit te voeren, zoals die in het kader van de “verordening inzake 

technische maatregelen” (Verordening (EU) 2019/124149). 

In het kader van het regionaliseringsproces op grond van die verordening moeten de 

lidstaten bij de Commissie gezamenlijke aanbevelingen indienen ten behoeve van de 

vaststelling van gedelegeerde handelingen met de nodige maatregelen. In het algemeen 

kunnen de lidstaten de nodige regels en preventieve maatregelen toepassen op de 

vissersvloten die hun vlag voeren. Voor andere vloten die in de wateren van de lidstaten 

vissen, moeten de maatregelen worden uitgevoerd door middel van gedelegeerde 

handelingen van de Commissie. Op grond van Verordening (EG) nr. 1380/2013 kunnen 

de lidstaten noodmaatregelen vaststellen om een ernstige bedreiging voor soorten tegen 

te gaan, die onder bepaalde voorwaarden voor alle vaartuigen gelden. Daarnaast kunnen 

zij met betrekking tot de zone van twaalf zeemijl gerekend vanaf hun basislijnen niet-

discriminerende maatregelen nemen die onder bepaalde voorwaarden voor alle 

vaartuigen gelden. 

Aangezien bijvangst volgens de huidige kennis een van de belangrijkste drukfactoren 

voor beschermde mariene soorten is, met name voor walvisachtigen, schildpadden en 

zeevogels, is het van groot belang om met betrekking tot de relevante visserijactiviteiten 

doeltreffende preventieve maatregelen vast te stellen en uit te voeren. Daartoe moet 

gebruik worden gemaakt van de mechanismen die in het kader van het 

gemeenschappelijk visserijbeleid beschikbaar zijn, en meer bepaald van de verordening 

inzake technische maatregelen (Verordening (EU) 2019/1241). Bij preventieve 

maatregelen kan het bijvoorbeeld gaan om wijzigingen van of beperkingen op bepaalde 

soorten vistuig, regulering wat tijd of ruimte betreft van visserijactiviteiten (bv. een 

totaal verbod op het gebruik van bepaald vistuig in een gebied waar dergelijk vistuig een 

bedreiging vormt voor de staat van instandhouding van soorten in dat gebied of voor hun 

habitats) of de ontwikkeling van alternatieve soorten vistuig. 

  

                                                 
49 Verordening (EU) 2019/1241 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de 

instandhouding van visbestanden en de bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische 
maatregelen. 
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11 — Verdere aanwijzingen: Verordening (EU) 2019/1241 
  
Verordening (EU) 2019/1241 (“verordening inzake technische maatregelen”), die in 2019 in 
werking is getreden, voorziet onder meer in de vaststelling van technische maatregelen om de 
effecten van vistuig op krachtens de habitatrichtlijn beschermde soorten en hun habitats te 
voorkomen of te beperken. In het bijzonder verbiedt de verordening:  

—       bepaalde soorten vistuig en toepassingen, zoals drijfnetten met een lengte van meer dan 

2,5 km die niet-selectief zijn en dus schadelijk kunnen zijn voor het mariene leven; 

—       het vangen, aan boord houden, overladen of aanlanden van de in bijlage IV bij de 

habitatrichtlijn vermelde soorten vissen of schaaldieren, tenzij afwijkingen zijn verleend uit 
hoofde van artikel 16 van die richtlijn. Incidenteel gevangen exemplaren worden ongedeerd 
gelaten en onmiddellijk in zee teruggezet, behalve om wetenschappelijk onderzoek te kunnen 

doen naar incidenteel gedode exemplaren wanneer dat is toegestaan overeenkomstig artikel 16 
van de richtlijn;   

—      het vangen, aan boord houden, overladen of aanlanden van de in de bijlagen II en IV bij de 

habitatrichtlijn vermelde zeezoogdieren of zeereptielen en van onder de vogelrichtlijn vallende 
zeevogels. Gevangen exemplaren worden ongedeerd gelaten en onmiddellijk vrijgelaten.  

  
Voorts kan een lidstaat, op basis van het beste beschikbare wetenschappelijke advies, voor 
vaartuigen die zijn vlag voeren, maatregelen vaststellen die de gebruiksgerelateerde gevolgen en 
het gebruik van bepaald vistuig beperken. De vangsten van de in de EU beschermde soorten 
worden door die maatregelen tot een minimum beperkt en waar mogelijk uitgebannen. De 
lidstaten brengen, voor controledoeleinden, de overige betrokken lidstaten op de hoogte van uit 
hoofde van lid 4 van dit artikel vastgestelde bepalingen. Zij maken ook de relevante informatie 

over deze maatregelen openbaar.  
  
In bijlage XIII staan de mitigerende maatregelen die van toepassing zijn, waaronder het verplichte 
gebruik van actieve akoestische afschrikmiddelen voor vaartuigen met een lengte over alles van 
12 m of meer op bepaalde soorten vistuig in specifieke gebieden als omschreven in de bijlage. In 
dergelijke gevallen treffen de lidstaten de nodige maatregelen om door middel van 
wetenschappelijk onderzoek of proefprojecten toezicht te houden op en een evaluatie te maken 

van de gevolgen mettertijd van het gebruik van akoestische afschrikmiddelen in de betrokken 
visserijtakken en gebieden. Lidstaten met een rechtstreeks belang bij het beheer mogen 
gezamenlijke aanbevelingen indienen met de nodige maatregelen tot wijziging, aanvulling, 
intrekking of afwijking van de in bijlage XIII vermelde maatregelen, die de Commissie in de vorm 
van gedelegeerde handelingen vaststelt. 
 
Wat de habitats van beschermde soorten betreft, zijn verscheidene in bijlage II bij de verordening 

genoemde gebieden gesloten voor bepaalde visserijen. Wanneer in het beste wetenschappelijke 
advies wordt aanbevolen om die lijst te wijzigen, is de Commissie bevoegd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen overeenkomstig de voorschriften van de verordening. 
  
  

(2-30) Hieruit kan de algemene conclusie worden getrokken dat lopende activiteiten 

idealiter zodanig moeten worden uitgevoerd dat conflicten met de bepalingen inzake de 

bescherming van soorten worden vermeden. Een dergelijke benadering heeft ook het 

voordeel dat de persoon die een activiteit uitoefent, kan worden beschermd (d.w.z. tegen 

vervolging) zolang hij of zij zich aan deze maatregelen houdt. Mogelijke hulpmiddelen 

daartoe zijn onder meer planningsinstrumenten, systemen van voorafgaande 

toestemming, gedragscodes en praktische informatie of richtsnoeren. Dergelijke 

maatregelen moeten: 

a) deel uitmaken van de krachtens artikel 12 vereiste “nodige maatregelen” voor de 

instelling en uitvoering van een doeltreffend systeem van strikte bescherming; 

b) de eisen van strikte bescherming omvatten; 

c) garanderen dat bij elke schadelijke actie ten volle rekening wordt gehouden met 

de instandhoudingsbehoeften van de betrokken soort of populatie, en vergezeld 
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gaan van een wettelijk kader voor strikte bescherming dat een adequate 

handhaving door de regelgevende instanties in geval van niet-naleving waarborgt 

(er wordt voldaan aan de rechtszekerheidsaspecten); en 

d) helpen bij het vaststellen van een passend niveau van toezicht (vereist op grond 

van artikel 11 van de richtlijn) en de financiering daarvan. 

 

2.3. De specifieke bepalingen inzake bescherming van artikel 12 

2.3.1.  Het opzettelijk vangen of doden van specimens van de in punt a) van 

bijlage IV genoemde soorten 

Artikel 12, lid 1, punt a), verbiedt het opzettelijk vangen of doden van in het wild levende 

specimens van de in punt a) van bijlage IV genoemde soorten. Het schrijft de uitvoering 

voor van duidelijke, doeltreffende en goed gecontroleerde maatregelen om opzettelijk 

doden of vangen te voorkomen. Goede informatie en richtsnoeren van de bevoegde 

instanties dragen bij tot de praktische uitvoering van deze bepalingen. Het begrip 

“opzettelijk” wordt door het Hof aldus uitgelegd dat het verder gaat dan “rechtstreeks 

oogmerk”. Met “opzettelijke” handelingen worden handelingen bedoeld van een persoon 

of instantie die weet dat zijn of haar handeling zeer waarschijnlijk zal leiden tot schade 

aan een soort, maar deze schade in de zin heeft of ten minste bewust de verwachte 

resultaten van de handeling aanvaardt. 

(2-31) Artikel 12, lid 1, punt a), verbiedt het opzettelijk vangen of doden50 van in het 

wild levende specimens van de in punt a) van bijlage IV genoemde soorten. 

Overeenkomstig artikel 12, lid 3, geldt dit verbod ongeacht de levensfase waarin de 

dieren zich bevinden. Overeenkomstig artikel 1, punt m), wordt onder een specimen 

verstaan “elk dier of elke plant, levend of dood, van de in de bijlagen IV en V genoemde 

soorten, elk deel van een dier of plant van deze soorten of elk daaruit verkregen product, 

alsmede alle andere goederen, voor zover uit een begeleidend document, de verpakking, 

een merk of etiket, of uit andere omstandigheden blijkt dat het gaat om delen van dieren 

of planten van deze soorten of daaruit verkregen producten”. 

(2-32) In de zaak van de Caretta caretta (zaak C-103/00, punt 37) verwees het Hof naar 

het element “opzet” door op te merken dat: “het verkeer van bromfietsen op de 

legstranden verboden [was] en […] borden [waren] geplaatst waarmee op de 

aanwezigheid van schildpadnesten op deze stranden werd gewezen. Wat de maritieme 

zone van Gerakas en Daphni betreft, deze was aangewezen als absolute 

beschermingszone en was voorzien van speciale borden.” Volgens het Hof vormde het 

feit dat, ondanks de publiek toegankelijke informatie over de noodzaak om deze 

gebieden te beschermen, mensen bromfietsen gebruikten op het strand en waterfietsen 

en bootjes in het omringende zeegebied51, een opzettelijke verstoring van de 

schildpadden tijdens de voortplantingsperiode in de zin van artikel 12, lid 1, punt b). 

Derhalve lijkt het Hof het begrip “opzettelijk” in de zin van een bewuste aanvaarding van 

de gevolgen uit te leggen52. 

(2-33) In zaak C-221/0453 was de redenering van het Hof specifieker. In die zaak heeft 

de Commissie beroep ingesteld bij het Hof omdat Spanje, door de toestemming van de 

autoriteiten van Castilië en León voor het plaatsen van vallen in verschillende privé-

                                                 
50 In zijn arrest van 18 mei 2006 (Commissie/Spanje, zaak C-221/04, ECLI:EU:C:2006:329, punt 69), stelde 

het Hof vast dat bij lezing van de verschillende taalversies blijkt dat met “opzet” zowel wordt gedoeld op 
het vangen als op het doden van de beschermde diersoorten. 

51 Aangezien het Hof benadrukte dat het zowel wat het verkeer van bromfietsen als de aanwezigheid van 
bootjes betreft niet om incidentele handelingen ging, werd in de praktijk het doorslaggevende bewijs voor 
opzettelijke verstoring kennelijk geleverd door het herhaalde karakter van de overtredingen.  

52 Zie punt 118 van de conclusie van de advocaat-generaal in zaak C-6/04. 
53 Commissie/Spanje, zaak C-221/04. 
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jachtzones, artikel 12, lid 1, punt a), inzake de bescherming van de otter (Lutra lutra) 

niet had nageleefd. Het Hof herinnerde aan de bevindingen in de zaak van de Caretta 

caretta en oordeelde dat “[a]an de in artikel 12, lid 1, sub a, van de richtlijn 

voorkomende voorwaarde inzake opzet […] slechts [is] voldaan indien degene 

die de handeling heeft verricht de vangst of de dood van een specimen van een 

beschermde diersoort heeft gewild, althans de mogelijkheid van die vangst of 

dood heeft aanvaard”54. 

Dit werd als “vereist element” gebruikt door het Hof, die in dat geval vaststelde dat de 

betwiste vergunning voor de vossenjacht gold en bijgevolg als zodanig niet beoogde de 

ottervangst toe te staan. Bovendien benadrukte het Hof dat de aanwezigheid van de 

otter in de betrokken zone niet formeel was vastgesteld, zodat evenmin was aangetoond 

dat de Spaanse autoriteiten wisten dat zij mogelijkerwijs de otter in gevaar zouden 

brengen door de betwiste vergunning voor de vossenjacht af te geven. Derhalve 

concludeerde het Hof dat de vereiste elementen — om te kunnen vaststellen of sprake 

was van het opzettelijk vangen of doden van een specimen van een beschermde 

diersoort — niet waren komen vast te staan55. 

In zaak C-340/10 heeft het Hof verklaard dat Cyprus de op haar rustende verplichtingen 

krachtens artikel 12, lid 1, niet is nagekomen door activiteiten toe te laten die de 

ecologische kenmerken van het meer van Paralimni ernstig in gevaar brengen en door 

niet de nodige beschermingsmaatregelen te treffen voor het behoud van de populatie 

van de Natrix natrix cypriaca (Cypriotische ringslang), en door niet de nodige 

maatregelen te treffen om voor die soort een systeem van strikte bescherming in te 

stellen en toe te passen. 

(2-34) Op basis van de benadering van het Hof in de zaken C-103/00 en C-221/04 

moeten “opzettelijke” handelingen worden geïnterpreteerd als handelingen van een 

persoon die zich ervan bewust is dat deze handelingen zullen leiden tot het vangen of 

doden van een in bijlage IV vermelde soort, of die bewust de mogelijkheid van een 

dergelijk strafbaar feit aanvaardt. 

Met andere woorden, de bepaling is niet alleen van toepassing op een persoon die 

vast van plan is een specimen van een beschermde soort te vangen of te doden, 

maar ook op een persoon die voldoende op de hoogte is van en zich voldoende 

bewust is van de gevolgen die zijn of haar handeling zeer waarschijnlijk zal 

hebben, en deze desondanks uitvoert, hetgeen leidt tot het vangen of doden 

van specimens (bv. als ongewenst maar aanvaard neveneffect) (voorwaardelijke 

opzet). 

De nationale instanties moeten met alle passende middelen proactief informatie 

verspreiden over de aanwezigheid van beschermde soorten en over de bestaande regels 

voor de bescherming ervan. Een voorbeeld hiervan zijn de borden op de stranden in de 

zaak van de Caretta caretta, waarop staat dat zich op de stranden nesten van 

schildpadden bevinden. 

(2-35) Deze behoefte aan informatie is ook van groot belang voor soorten die bij toeval 

worden gevangen tijdens visserijactiviteiten die in strijd zijn met de visserijvoorschriften. 

De EU heeft bepaalde regels vastgesteld om te vermijden dat walvisachtigen gevangen 

raken in vistuig en hierdoor gedood worden. Bij Verordening (EU) 2019/1241 is het voor 

bepaalde vaartuigen verboden om in specifieke gebieden bepaalde soorten vistuig te 

gebruiken indien niet tegelijkertijd gebruik wordt gemaakt van akoestische 

afschrikmiddelen, waarmee kan worden voorkomen dat bruinvissen verstrikt raken in 

visnetten (zie ook punt 2.3.6). In dergelijke gevallen moeten de lidstaten er niet alleen 

voor zorgen dat het gebruik van akoestische afschrikmiddelen doeltreffend wordt 

                                                 
54 Commissie/Spanje, zaak C-221/04, punt 71. 
55 Commissie/Spanje, zaak C-221/04, punten 72-74. 
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gecontroleerd en gehandhaafd, maar ook dat de vissers volledig op de hoogte worden 

gesteld van deze verplichting. 

12 — Voorbeeld van goede praktijken: samenwerken met vissers voor het herstel van de 
Monachus monachus in Griekenland 

De monniksrob Monachus monachus is een prioritaire soort op grond van de habitatrichtlijn en is 
opgenomen in zowel bijlage II als bijlage IV. Griekenland beschikt al een aantal decennia over een 
programma voor de instandhouding van de soort. Het programma omvat maatregelen voor de 
redding en rehabilitatie van gewonde exemplaren, de instelling van beschermde gebieden en voor 
beheer, toezicht, bewustmaking van het publiek, milieueducatie en de totstandbrenging van een 
passend rechtskader. Een belangrijk element van deze instandhoudingsmaatregelen is de 

samenwerking met vissers. 

De Griekse vereniging voor de studie en bescherming van de monniksrob (MOm) heeft een aantal 
maatregelen genomen om de vaak conflictueuze relatie tussen vissers en de monniksrob te 

verbeteren. In 2009 heeft zij een actieplan ter beperking van de interacties tussen de monniksrob 
en de visserij in Griekenland ontwikkeld, dat talrijke wetgevende, beheers- en technische 
maatregelen bevat die de risico’s voor de soort beperken en de voedselbron ervan beschermen. 
Van groot belang is dat deze maatregelen ook de financiële lasten voor vissers als gevolg van 

schade aan hun vistuig en aan hun visvangst beperken. 

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de voedselvoorkeuren van de monniksrob, in combinatie 
met onderzoek naar vastgestelde hotspots (d.w.z. gebieden met een significante aanwezigheid van 
de monniksrob) in termen van tonnage en dichtheid van vissersvaartuigen, gebruik van vistuig en 
impact op de visserij. Visserijbedrijven en andere belanghebbenden, zoals havenpolitie, diensten 
“Visserij” en eigenaren van viskwekerijen, zijn rechtstreeks betrokken bij onderzoeksacties. Vissers 
hebben ook een opleiding gekregen over hoe zij moeten handelen als een monniksrob verstrikt is 

geraakt en in samenwerking met hen zijn experimentele visserijmethoden getest. Bovendien is een 
op maat gesneden communicatiecampagne voor de visserijsector georganiseerd56. Dit alles heeft 
geleid tot een aanzienlijke vermindering van het aantal monniksrobben dat bij toeval door vissers 

wordt gevangen of gedood en een gestaag herstel van de monniksrobpopulatie in Griekenland. 

 

2.3.2.  Het opzettelijk verstoren van de in punt a) van bijlage IV genoemde 

soorten, vooral tijdens de perioden van voortplanting, afhankelijkheid 

van de jongen, overwintering en trek 

(2-36) In artikel 12, lid 1, punt b), is het verbod neergelegd op het opzettelijk verstoren 

van de soorten van bijlage IV, vooral tijdens de perioden van voortplanting, 

afhankelijkheid van de jongen, overwintering en trek, wanneer de soorten kwetsbaarder 

zijn57. Overeenkomstig artikel 12, lid 3, geldt dit verbod ongeacht de levensfase waarin 

de betrokken soorten zich bevinden. 

2.3.2.a) Opzettelijk verstoren 

Elke opzettelijke verstoring die van invloed kan zijn op de overlevingskansen, het 

voortplantingssucces of het voortplantingsvermogen van een beschermde soort, of die 

leidt tot een verkleining van het leefgebied of tot verplaatsing of verdringing van de 

soort, moet worden beschouwd als “verstoren” in de zin van artikel 12. 

                                                 
56 LIFE MOFI:  

https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/details/2592  h 
Action Plan for the mitigation of the negative effects of monk seal-fisheries interactions in Greece — 

summary report in English (https://www.monachus-guardian.org/library/mom09a.pdf). 
National Strategy and Action Plan for the Conservation of the Mediterranean Monk Seal in Greece, 2009-
2015 

(https://www.monachus-guardian.org/library/notarb09b.pdf www.mom.gr). 
57 In het arrest in de zaak Commissie/Luxemburg, zaak C-75/01, punten 53-54, heeft het Hof verklaard dat 

Luxemburg niet had gezorgd voor de volledige omzetting van artikel 12, lid 1, punt b), aangezien het 
opzettelijk verstoren van soorten tijdens de trekperiode niet werd verboden. 

https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/details/2592
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=LIFE03_NAT_GR_000083_LAYMAN.pdf
https://www.monachus-guardian.org/library/mom09a.pdf
https://www.monachus-guardian.org/library/notarb09b.pdf
http://www.mom.gr/
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(2-37) Noch artikel 12, noch artikel 1 van de habitatrichtlijn bevat een definitie van het 

begrip “verstoren”58. De bepaling is niet uitdrukkelijk beperkt tot “significante” 

verstoringen, zoals in artikel 6, lid 2, van de richtlijn het geval is, maar de werkingssfeer 

van de bepaling moet worden geïnterpreteerd in het licht van de overkoepelende 

doelstelling van de richtlijn. 

Zoals hierboven reeds vermeld is de uitvoering van het bij artikel 12, lid 1, punten a) tot 

en met d), van de habitatrichtlijn voorgeschreven beschermingssysteem “niet afhankelijk 

van de voorwaarde dat bepaalde activiteiten negatieve gevolgen dreigen te hebben voor 

de staat van instandhouding van de betrokken diersoort”59 en dat “de door deze bepaling 

geboden bescherming ook blijft gelden voor soorten die een gunstige staat van 

instandhouding hebben bereikt”60. 

Het is duidelijk dat elke activiteit die een opzettelijke verstoring van een soort 

inhoudt die van invloed kan zijn op de overlevingskansen, het 

voortplantingssucces of het voortplantingsvermogen ervan, of die leidt tot een 

verkleining van het leefgebied of tot verplaatsing of verdringing van de soort, 

moet worden beschouwd als “verstoren” in de zin van artikel 12. 

(2-38) Gezien de specifieke levensgeschiedenis (met name de voortplantingsstrategie of 

mobiliteit) en de vaak complexe sociale interacties van sommige dieren, kan de 

verstoring van individuele exemplaren vaak gevolgen hebben voor de populatiegrootte. 

Dit is bijvoorbeeld het geval als een drachtig dier wordt verstoord of als bij grote, 

langlevende en zeer mobiele dieren met een lage vruchtbaarheid, zoals zeezoogdieren, 

een moederdier wordt gescheiden van het jong. 

(2-39) Over het algemeen zijn de intensiteit en de duur van verstoringen en de 

frequentie waarmee verstoringen worden herhaald, belangrijke parameters bij de 

beoordeling van het effect ervan op een soort. Verschillende soorten hebben 

verschillende gevoeligheden of reacties op hetzelfde type verstoring, waarmee rekening 

moet worden gehouden. Factoren die de ene soort verstoren, veroorzaken wellicht geen 

verstoring voor een andere soort. Ook kan de gevoeligheid van één exemplaar van een 

bepaalde soort verschillen afhankelijk van het seizoen of van bepaalde perioden in de 

levenscyclus ervan (bv. voortplantingsperiode). 

In artikel 12, lid 1, punt b), wordt met deze mogelijkheid rekening gehouden door te 

benadrukken dat opzettelijk verstoren moeten worden verboden, vooral tijdens de 

gevoelige perioden van voortplanting, afhankelijkheid van de jongen, overwintering en 

trek. Ook moet worden bedacht dat verstoring (bv. door geluid, lichtbron) niet altijd 

rechtstreeks van invloed is op de fysieke integriteit van een soort. Verder kan verstoring 

een indirect negatief effect op de soort hebben (bv. doordat ze veel energie moeten 

gebruiken om te vluchten: als vleermuizen bijvoorbeeld tijdens de overwintering worden 

verstoord, stijgt hun temperatuur en vluchten ze, waardoor ze minder kans hebben om 

de winter te overleven als gevolg van een groot verlies aan energie). 

(2-40) Daarom is een benadering per geval nodig. De bevoegde instanties moeten 

zorgvuldig nadenken over de mate van verstoring die schadelijk moet worden geacht, 

rekening houdend met de specifieke kenmerken van de betrokken soort en de situatie, 

zoals hierboven uiteengezet. Zo kan de herhaalde verstoring van walvisachtigen door 

boten voor walvissafari’s aanzienlijke gevolgen hebben voor individuele exemplaren, met 

negatieve gevolgen voor de lokale populatie. Anderzijds mogen sporadische verstoringen 

                                                 
58 De richtsnoeren van artikel 6 bevatten evenwel enige nuttige informatie over het begrip met betrekking tot 

habitats. Zie Beheer van Natura 2000-gebieden — De bepalingen van artikel 6 van de habitatrichtlijn 
(92/43/EEG) (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0125(07)&from=EN). 

59 Gevoegde zaken C‑473/19 en C‑474/19, punten 57 en 84. 

60 Gevoegde zaken C‑473/19 en C‑474/19, punt 78. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0125(07)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0125(07)&from=EN
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zonder mogelijke negatieve gevolgen voor het individuele dier of de lokale populatie, 

zoals het wegjagen van een wolf bij een omheinde schapenweide om schade te 

voorkomen, niet als een verstoring in de zin van artikel 12 worden beschouwd. 

(2-41) De verstoring moet ook “opzettelijk” zijn om binnen de werkingssfeer van 

artikel 12, lid 1, punt b), te vallen (zie punt 2.3.1 voor de definitie van “opzettelijk”). Ook 

in de zaak van de Caretta caretta (zaak C-103/00) heeft het Hof elk van de verschillende 

activiteiten op de legstranden onderzocht om een causaal verband tussen deze 

activiteiten en de verstoring van de soort te leggen. Het heeft om te beginnen 

vastgesteld dat het verkeer van bromfietsen op een legstrand van de Caretta caretta 

deze soort, met name als gevolg van geluidsoverlast, vooral kan storen tijdens het 

leggen, het uitbroeden en het uitkomen van de eieren en tijdens het zich naar zee 

begeven van de jonge schildpadjes. Voorts vormde de aanwezigheid van bootjes in de 

nabijheid van de legstranden een gevaar voor het leven en welzijn van de schildpadden. 

Volgens het Hof volstond dit om een opzettelijke verstoring van de betrokken soort 

tijdens de voortplantingsperiode ervan te vormen in de zin van artikel 12, lid 1, punt b). 

13 — Jurisprudentie van het Hof: verstoring van de onechte karetschildpad (Caretta 
caretta) in de regio Kyparissia (Griekenland) 

De onechte karetschildpad (Caretta caretta) is opgenomen in de bijlagen II en IV bij de 
habitatrichtlijn en moet derhalve strikt worden beschermd. De Middellandse Zee is een 

kraamkamer voor jonge dieren en een populaire plek voor volwassen dieren in de voorjaars- en 
zomermaanden. Griekenland is de populairste nestplaats langs de kust van de Middellandse Zee, 
met meer dan 3 000 nesten per jaar. De baai van Laganas op het eiland Zakynthos herbergt het 
grootste mediterrane nestgebied, gevolgd door de baai van Kyparissia (een Natura 2000-gebied 
(GR2550005)), dat profiteert van een goed bewaard duinstelsel en een kustbos, maar wordt 
bedreigd door ongecontroleerde ontwikkelingen. 

Twee arresten van het Hof (C-103/00 en C-504/14) hebben betrekking op de toepassing van 

artikel 12, lid 1, punten b) en d), met het oog op de instelling en uitvoering van een doeltreffend 
systeem van strikte bescherming van de onechte karetschildpad in deze gebieden. Het Hof 
concludeerde dat Griekenland, door te verzuimen passende maatregelen te treffen om de 
verstoring van de soort tijdens de voortplantingsperiode en de beschadiging of vernieling van de 
voortplantingsplaatsen te voorkomen, de krachtens de bepalingen van de richtlijn op hem rustende 
verplichtingen niet was nagekomen. 

Het Hof oordeelde dat bij het ontbreken van een geïntegreerd en samenhangend nationaal 

rechtskader, met inbegrip van het ontbreken van een goedgekeurd beheersplan, de strikte 
bescherming van de onechte karetschildpad en van de voortplantingsplaatsen niet kan worden 
gewaarborgd. Een systeem van strikte bescherming kan niet worden ingesteld middels een 
fragmentarisch geheel van afzonderlijke maatregelen die betrekking hebben op milieubescherming 

in het algemeen en niet op concrete wijze elke opzettelijke verstoring van de betrokken soort 
tijdens de perioden van voortplanting alsmede elke activiteit die de beschadiging of de vernieling 

van de voortplantingsplaatsen van die soort kan veroorzaken, beogen te voorkomen61. 

 

14 — Nadere richtsnoeren: het aanpakken van de effecten van antropogeen 
onderwatergeluid op walvisachtigen 

Activiteiten die kunnen leiden tot de verstoring van strikt beschermde mariene soorten, zoals 
walvisachtigen, omvatten de scheepvaart of windmolens in zee door continu geluid en 

bouwwerkzaamheden, olie- en gasexploratie of militaire activiteiten door impulsgeluid. De 
gevolgen voor walvisachtigen variëren van verstoring en maskering van het geluid dat voor 
communicatie wordt gebruikt, tot kortstondige en langdurige gehoorproblemen, lichamelijk letsel 

en zelfs sterfte. In combinatie met de bijkomende effecten van stress, verwarring en paniek kan dit 

verwoestende gevolgen hebben voor individuele dieren en voor hele populaties. 

                                                 
61 Bronnen: https://rm.coe.int/threats-to-marine-turtles-in-thines-kiparissias-greece-complainant-

rep/168073e91b 
Arrest van het HvJ-EU (zaak C-504/14): http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=nl&num=C-504/14 

https://rm.coe.int/threats-to-marine-turtles-in-thines-kiparissias-greece-complainant-rep/168073e91b
https://rm.coe.int/threats-to-marine-turtles-in-thines-kiparissias-greece-complainant-rep/168073e91b
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=nl&num=C-504/14
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Wat de scheepvaart betreft, kunnen de lidstaten een breed scala van preventieve maatregelen 

overwegen, waaronder het verlagen van de snelheid van schepen of het aanpassen van de 
scheepsroutes. Voor activiteiten in verband met seismisch onderzoek waarbij gebruik wordt 
gemaakt van luchtdrukgeweren of voor bouwwerkzaamheden op zee waarbij gebruik wordt 
gemaakt van heien, is meestal een vergunning vereist. Daarom kunnen voor dergelijke plannen en 
projecten de nodige preventieve maatregelen worden voorgesteld in het kader van 

milieueffectbeoordelingen op grond van de richtlijn inzake strategische milieueffectbeoordeling en 
de milieueffectbeoordelingsrichtlijn. 

De uitdagingen bij het vaststellen van passende schadebeperkingsmaatregelen zijn op 
internationaal niveau erkend en er zijn relevante methodologische richtsnoeren vastgesteld, 
bijvoorbeeld in het kader van ACCOBAMS62 en ASCOBANS63 gericht op walvisachtigen, terwijl in 
het kader van het Verdrag inzake trekkende diersoorten richtsnoeren zijn opgesteld voor 

milieueffectbeoordelingen van activiteiten die mariene geluidshinder veroorzaken. Deze 
richtsnoeren bieden een zeer nuttig kader om ervoor te zorgen dat de regels van de habitatrichtlijn 

worden nageleefd. Bij de toepassing ervan moet echter altijd rekening worden gehouden met de 
meest recente wetenschappelijke en deskundige kennis op dit gebied, en moet worden uitgegaan 
van gedetailleerde overwegingen van elke specifieke activiteit en de gevolgen ervan voor bepaalde 

soorten. 

 

15 — Nadere richtsnoeren voor seismische exploratie en het mogelijke effect daarvan op 
zeezoogdieren, Ierland  
 
Ierland heeft een solide regelgevings- en beheersregeling voor seismische exploratie ontwikkeld 
om potentieel significante effecten op alle soorten zeezoogdieren binnen en buiten Natura 2000-
gebieden te voorkomen. In 2014 publiceerde het Ierse ministerie van Kunsten, Erfgoed en 

Gaeltacht uitgebreide richtsnoeren over de beheersing van het risico voor mariene zoogdieren van 
kunstmatige geluidsbronnen in de Ierse wateren64. In de richtsnoeren worden de soorten risico’s 

beschreven die zich kunnen voordoen (bv. door baggeren, boren, heien, geofysische akoestische 
onderzoeken, explosieven) en wordt uitgelegd hoe een risicobeoordeling moet worden uitgevoerd, 
ondersteund door uitgewerkte voorbeelden. Vervolgens wordt beschreven welke regelgevende 
antwoorden moeten worden gegeven (bv. geen toestemming, toestemming met voorwaarden …).    

 

  

2.3.2.b)  Perioden van voortplanting, afhankelijkheid van de jongen, 

overwintering en trek 

De perioden van voortplanting, afhankelijkheid van de jongen, overwintering en trek 

worden beschouwd als bijzonder gevoelige perioden in verband met verstoring. Deze 

perioden kunnen alleen worden bepaald met een soortspecifieke aanpak, vanwege 

ecologische, biologische en gedragsmatige verschillen tussen soorten. 

(2-42) De perioden van voortplanting, afhankelijkheid van de jongen, overwintering en 

trek worden beschouwd als bijzonder gevoelige perioden voor soorten in verband 

met de verstoring ervan. De habitatrichtlijn bevat echter geen definitie van deze 

begrippen. Aangezien punt a) van bijlage IV bij de richtlijn een zeer breed scala aan 

soorten omvat, die in ecologisch, biologisch en gedragsmatig opzicht zeer verschillend 

zijn, is het noodzakelijk wederom een “soortspecifieke” aanpak te hanteren bij het 

definiëren van de perioden van voortplanting, afhankelijkheid van de jongen, 

overwintering en trek (voor zover deze perioden überhaupt van toepassing zijn). 

(2-43) Voor de toepassing van artikel 12 zijn de volgende definities van toepassing: 

                                                 
62 https://accobams.org/  
63 https://www.ascobans.org/  
64 https://www.npws.ie/sites/default/files/general/Underwater%20sound%20guidance_Jan%202014.pdf 

https://accobams.org/
https://www.ascobans.org/
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— periode van voortplanting en afhankelijkheid van de jongen: deze periode kan (indien 

van toepassing) de periode omvatten van het baltsgedrag, de paring, de bouw van het 

nest of de selectie van de plaats om eieren te leggen of te werpen, het werpen of het 

leggen van eieren, of de ontwikkeling van nakomelingen in het geval van 

ongeslachtelijke voortplanting, de ontwikkeling en het uitbroeden van eieren en het 

grootbrengen van de jongen; 

— periode van overwintering: de overwintering is een periode waarin een dier inactief 

raakt en in een slaaptoestand, inactieve of rusttoestand verkeert, doorgaans in de 

winter. Een dergelijke toestand gaat gewoonlijk gepaard met een lagere 

lichaamstemperatuur en een vertraagde hartslag en ademhaling. De overwintering 

zorgt ervoor dat een dier zware omstandigheden kan overleven door minder energie 

te gebruiken dan wanneer het actief zou zijn (bijvoorbeeld sommige vleermuizen, 

knaagdieren, amfibieën of reptielen); 

— periode van trek: de trek is de periodieke verplaatsing van specimens van het ene 

gebied naar het andere als een natuurlijk onderdeel van hun levenscyclus, gewoonlijk 

als reactie op seizoensgebonden veranderingen of veranderingen in de 

voedselvoorziening. 

2.3.3.  Het opzettelijk vernielen of rapen van eieren in de natuur 

(2-44) Op grond van artikel 12, lid 1, punt c), is het opzettelijk vernielen of rapen van 

eieren in de natuur verboden.  

2.3.4.  Het beschadigen of vernielen van de voortplantings- of rustplaatsen 

(2-45) Artikel 12, lid 1, punt d), is een op zichzelf staande bepaling. Anders dan de 

andere verbodsbepalingen van artikel 12 heeft het niet rechtstreeks betrekking op de 

specimens, maar beoogt het de bescherming van belangrijke elementen van hun 

leefgebied, aangezien het de beschadiging of vernieling van de voortplantings- of 

rustplaatsen verbiedt. Daarnaast wordt in de punten a), b) en c) van artikel 12, lid 1, het 

begrip “opzettelijk” gebruikt, wat in punt d) niet het geval is. 

2.3.4.a)  De gevolgen van het feit dat het woord “opzettelijk” niet in 

artikel 12, lid 1, punt d), wordt gebruikt 

Het feit dat het woord “opzettelijk” niet wordt gebruikt in artikel 12 lid 1, punt d), 

onderstreept het belang van preventieve maatregelen van de lidstaten om elke vorm van 

vernieling of beschadiging van de voortplantings- of rustplaatsen door de mens te 

voorkomen. Vernieling of beschadiging door natuurlijke oorzaken (d.w.z. niet 

rechtstreeks het gevolg van menselijke activiteiten, bv. natuurrampen) of veroorzaakt 

door onvoorziene gebeurtenissen valt niet onder artikel 12, lid 1, punt d). 

(2-46) Krachtens artikel 12, lid 1, punten a tot en met c), geldt dat enkel opzettelijke 

handelingen verboden zijn en moeten worden voorkomen, terwijl krachtens punt d) een 

opzettelijke handeling geen noodzakelijke voorwaarde is65. Artikel 12, lid 1, punt d), 

houdt een verbod in op alle handelingen die leiden tot de beschadiging of de 

vernieling van de voortplantings- of rustplaatsen, ongeacht of zij opzettelijk zijn 

of niet66. 

                                                 
65 Het is vermeldenswaardig dat dit punt een van de verschillen is tussen de habitatrichtlijn en het Verdrag 

van Bern. In dit specifieke deel van artikel 12 komt het woord “opzettelijk” niet voor, maar het begrip komt 
wel voor in de vergelijkbare formulering van artikel 6 van het Verdrag van Bern. 

66 In het arrest van 20 oktober 2005 (Commissie/VK, zaak C-6/04, ECR blz. 9017, punt 79), heeft het Hof 
opgemerkt dat “door enkel de opzettelijke beschadiging of vernieling van de voortplantings‑  of 
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Voorts heeft het Hof bevestigd dat “[d]oor het in artikel 12, lid 1, sub d, van de richtlijn 

gestelde verbod niet te beperken tot opzettelijke handelingen, anders dan hij heeft 

gedaan voor de sub a tot en met c van deze bepaling bedoelde handelingen, […] de 

communautaire wetgever zijn wil te kennen [heeft] gegeven, de voortplantings‑  of 

rustplaatsen een verhoogde bescherming te bieden tegen handelingen die beschadiging 

of vernieling ervan veroorzaken. Gelet op het belang van de door de richtlijn 

nagestreefde doelstellingen van bescherming van de biologische diversiteit is het niet 

onevenredig dat het in artikel 12, lid 1, sub d, gestelde verbod niet beperkt is tot 

opzettelijke handelingen”67. 

(2-47) In het strafrecht wordt onderscheid gemaakt tussen doelbewuste of opzettelijke 

handelingen en onopzettelijke handelingen. “Opzettelijk” heeft ook betrekking op 

situaties waarin het resultaat niet rechtstreeks bedoeld is, maar de betrokkene rekening 

had moeten houden met de gevolgen die uit de handeling zouden kunnen voortvloeien. 

Hieruit blijkt duidelijk dat het woord “opzettelijk” in punt d) is weggelaten zodat ook niet-

opzettelijke handelingen die leiden tot verslechtering of vernietiging, onder de 

werkingssfeer van deze bepaling vallen. Hiermee krijgt deze bepaling een bijzondere 

eigenschap: elke beschadiging of vernieling van voortplantings- of rustplaatsen moet 

daadwerkelijk worden verboden, d.w.z. voorkomen. 

(2-48) Dit betekent echter niet dat op grond van artikel 12, lid 1, punt d), van de richtlijn 

proactieve maatregelen voor het beheer van habitats vereist zijn (bv. actief beheer van 

een weide voor vlinders). Om de voortplantings- of rustplaatsen te beschermen tegen 

beschadiging of vernieling volstaat een eenvoudig verbod in een wettekst echter niet; dit 

moet worden ondersteund door een adequaat handhavingsmechanisme, met inbegrip 

van preventieve maatregelen. In het kader van een systeem van strikte bescherming 

moeten de lidstaten anticiperen op de mogelijke bedreigingen voor gebieden 

door menselijk handelen en maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat personen 

die een overtreding kunnen begaan (al dan niet opzettelijk) op de hoogte zijn van het 

geldende verbod en dienovereenkomstig handelen. 

(2-49) In de eerste zaak van de Caretta caretta68 heeft het Hof verklaard dat de 

aanwezigheid van bouwwerken op een strand dat door de soort als legstrand wordt 

gebruikt, leidt tot beschadiging of vernieling van de voortplantingsplaats in de zin van 

artikel 12, lid 1, punt d), van de richtlijn69. Opmerkelijk is dat deze bouwwerken volgens 

het Hof niet “illegaal” hoefden te zijn. Het enkele feit dat daar bouwwerken waren 

gebouwd die tot beschadiging en vernieling konden leiden, was voor het Hof het 

doorslaggevende argument. Derhalve is de bouw van bouwwerken op een strand dat is 

aangewezen als “absolute beschermingszone” en in het bijzonder “was voorzien van 

speciale borden”, voldoende om een inbreuk op artikel 12, lid 1, punt d), te vormen. 

(2-50) Het Hof heeft in zaak C-441/17 (betreffende de bescherming van bepaalde 

soorten saproxyle kevers van bijlage IV — Buprestis splendens, Cucujus cinnaberinus, 

Phryganophilus ruficollis en Pytho kolwensis — in het oerbos van Białowieża, Polen)70 ook 

verduidelijkt dat de verbodsbepalingen van artikel 12 van de habitatrichtlijn van 

toepassing zijn, ongeacht het aantal specimens van de soorten die onder de strikte 

                                                                                                                                                         
rustplaatsen van de betrokken soorten te verbieden, de wettelijke regeling van Gibraltar niet voldoet aan 
de eisen van artikel 12, lid 1, sub d”. Het Hof heeft dezelfde aanpak gevolgd in haar arrest van 11 januari 
2007 (Commissie/Ierland, zaak C-183/05, nog niet gepubliceerd in het ECR, punt 47): “artikel 23, lid 7, 
sub b, van de Wildlife Act, door te bepalen dat niet-opzettelijke handelingen waarbij de voortplantings‑  of 
rustplaatsen van wilde soorten worden verstoord of vernietigd geen inbreuk vormen, […] voldoet [niet] aan 
de eisen van artikel 12, lid 1, sub d, van richtlijn 92/43, dat deze handelingen verbiedt ongeacht of zij 
opzettelijk zijn of niet”. 

67 Zie het arrest van 10 januari 2006, Commissie/Duitsland, zaak C-98/03, ECR blz. 53, punt 55. 
68 Commissie/Griekenland, zaak C-103/00. 
69 Overeenkomstig punt 38 van het arrest “lijdt het geen twijfel, dat de aanwezigheid van bouwwerken op 

een legstrand zoals dat te Daphni leidt tot beschadiging of vernieling van de voortplantingsplaats, in de zin 
van artikel 12, lid 1, sub d, van de richtlijn”. 

70 Arrest van 17 april 2018, Commissie/Polen, zaak C-441/17, ECLI:EU:C:2018:255. 
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bescherming vallen. Recenter heeft het Hof herhaald dat “de uitvoering van de bij 

artikel 12, lid 1, onder d), van deze richtlijn voorgeschreven beschermingsregeling, […] 

niet afhankelijk is van het aantal specimens van de betrokken soort”71. Met andere 

woorden, het feit dat een soort sterk aanwezig is in een gebied en dat het voortbestaan 

ervan in dat gebied niet wordt bedreigd, doet geen afbreuk aan de verplichtingen inzake 

de strikte bescherming van soorten. Dergelijke feiten moeten in plaats daarvan in 

aanmerking worden genomen in de afwijkingsprocedure. Het omgekeerde geldt ook: het 

feit dat een gebied slechts voor een of enkele exemplaren van een in punt a) van 

bijlage IV genoemde soort een voortplantingsplaats of rustplaats is, doet geen afbreuk 

aan de verplichting om dit gebied te beschermen tegen handelingen die het gebied 

kunnen beschadigen of vernielen. 

(2-51) Anderzijds zullen zich gevallen voordoen waarin de verslechtering van natuurlijke 

habitats op natuurlijke wijze plaatsvindt (onder meer door natuurlijke successie na de 

beëindiging van een bepaald grondgebruik zoals landbouw) of het gevolg is van 

onvoorziene gebeurtenissen, zodat de habitat niet langer een geschikt voortplantings- of 

rustgebied voor bepaalde soorten is. In dit geval, waarin geen handeling is verricht om 

de beschadiging of de vernieling van de voortplantings- of rustplaatsen te veroorzaken, 

maar dit te wijten is aan natuurlijke oorzaken, is artikel 12, lid 1, punt d), niet van 

toepassing72. 

16 — Jurisprudentie van het Hof: niet-waarborging van de strikte bescherming van 
bepaalde saproxyle kevers 

Het Natura 2000-gebied Puszcza Białowieska in Polen (PLC 200004, oerbos van Białowieża) omvat 
het nationaal park Białowieża en de beheerbossen van drie bosgebieden (Białowieża, Browsk en 

Hajnówka). Het is een van de best bewaarde natuurlijke loof- en gemengde bossen in Europa, 

gekenmerkt door grote hoeveelheden oude bomen en dood hout. Het is een unieke 
biodiversiteitshotspot en een belangrijke bron van wetenschappelijke kennis, met name voor 
ecologische processen. 

Vanwege de voortdurende verspreiding van de letterzetter (onder meer als gevolg van de 
klimaatverandering) heeft de Poolse minister van Milieu in 2016 een wijziging van het 

bosbeheerplan van 2012 goedgekeurd. Hiermee werd toestemming gegeven om de houtoogst in de 
periode van 2012 tot en met 2021 alleen al in het bosgebied Białowieża te verdrievoudigen, en om 
bepaalde bosactiviteiten uit te voeren in gebieden die zijn uitgesloten van economische activiteiten, 
zoals reinigingskap of kunstmatige regeneratie. Vervolgens heeft de directeur-generaal van het 
agentschap voor staatsbosbeheer in 2017 voor de drie bosgebieden Białowieża, Browsk en 
Hajnówka een besluit vastgesteld betreffende het kappen en verwijderen van door de letterzetter 
aangetaste bomen om redenen van openbare veiligheid, en ter beperking van het brandgevaar in 

alle leeftijdsgroepen van het bos. Bijgevolg werd begonnen met het verwijderen van droge bomen 

en door de letterzetter gekoloniseerde bomen uit deze drie bosgebieden in een gebied van 
ongeveer 34 000 hectare, terwijl het Natura 2000-gebied Puszcza Białowieska een oppervlakte van 
63 147 hectare bestrijkt. 

De Europese Commissie was van mening dat de Poolse autoriteiten hadden verzuimd de zekerheid 
te verkrijgen dat die bosbeheermaatregelen de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied 
Puszcza Białowieska niet zouden aantasten. Daarom heeft de Commissie in juli 2017 bij het Hof 

van Justitie beroep ingesteld strekkende tot vaststelling dat Polen de krachtens artikel 6, lid 3, en 
artikel 12, lid 1, punten a) en d), van de habitatrichtlijn op hem rustende verplichtingen niet is 
nagekomen. In zijn arrest van 17 april 201873 heeft het Hof verklaard dat een “passende 
beoordeling” niet correct was uitgevoerd en dat de Poolse regering haar verplichtingen tot 

                                                 
71 Gevoegde zaken C‑473/19 en C‑474/19, punt 84. 
72 In gevallen van beschadiging door natuurlijke oorzaken of onvoorziene gebeurtenissen is artikel 6, lid 2, 

van de habitatrichtlijn het juiste instrument; dit is echter alleen van toepassing op Natura 2000-gebieden. 
In het arrest van 20 oktober 2005 (Commissie/VK, zaak C-6/04, ECR blz. 9017, punt 34) heeft het Hof 
verklaard dat “het voor de uitvoering van artikel 6, lid 2, van de habitatrichtlijn noodzakelijk kan zijn zowel 
maatregelen te nemen om externe, door de mens veroorzaakte aantastingen en verstoringen te vermijden, 
als maatregelen om natuurlijke ontwikkelingen af te remmen die de staat van instandhouding van de 
soorten en natuurlijke habitats in de SBZ’s kunnen verslechteren”.  

73 Arrest van 17 april 2018, Commissie/Polen, zaak C-441/17, ECLI:EU:C:2018:255. 
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bescherming van het oerbos van Białowieża niet was nagekomen. Voorts benadrukte het Hof dat er 

wetenschappelijke discussie bestaat over de meest geschikte maatregelen om de verspreiding van 

letterzetter tegen te gaan. Derhalve hadden de Poolse autoriteiten de houtoogst niet mogen 
verhogen, aangezien er geen wetenschappelijke zekerheid bestond dat de activiteiten op het 
gebied van actief bosbeheer geen blijvende negatieve gevolgen zouden hebben voor de integriteit 
van het oerbos van Białowieża en voor de beschermde soorten (onder meer saproxyle kevers). 

Het Hof heeft ook verduidelijkt dat de verbodsbepalingen van artikel 12 van de habitatrichtlijn van 
toepassing zijn ongeacht het aantal exemplaren van strikt beschermde soorten. Met andere 
woorden, het feit dat een soort sterk aanwezig is in een gebied en dat het voortbestaan ervan in 

dat gebied niet wordt bedreigd, doet geen afbreuk aan de verplichtingen inzake de strikte 
bescherming van soorten. Dit moet in plaats daarvan in aanmerking worden genomen in de 

afwijkingsprocedure. 

 

17 — Voorbeeld van goede praktijken: kwetsbaarheidskaart voor vogels en vleermuizen 
in verband met windmolenparken in Vlaanderen (België)  

 
Kwetsbaarheidskaarten voor wilde flora en fauna worden erkend als een doeltreffend instrument 
om gebieden aan te wijzen waar de ontwikkeling van hernieuwbare energie nadelige gevolgen zou 
kunnen hebben voor kwetsbare gemeenschappen van wilde planten en dieren en dus moet worden 
vermeden. Deze kaarten kunnen worden gebruikt om in een vroeg stadium van het 
planningsproces gebieden te identificeren waar zich ecologische gemeenschappen bevinden die 

gevoelig zijn voor windenergieprojecten. Kwetsbaarheidskaarten voor wilde flora en fauna dienen 
doorgaans om strategische-planningsbesluiten te onderbouwen tijdens de initiële fase waarin de 
locatie van de ontwikkeling wordt geselecteerd en zijn daarom bedoeld voor gebruik op 
landschapsschaal, vaak met regionale, nationale of multinationale reikwijdte.  

 
Het doel van deze kwetsbaarheidskaart voor windmolenparken bestaat erin aan te geven waar de 
plaatsing van windturbines in Vlaanderen risico’s kan inhouden voor vogels en vleermuizen. De 

kaart is bedoeld als hulp bij beoordelingen op het niveau van specifieke locaties en bij de 
strategische planning. Het is een voorbeeld van een kwetsbaarheidskaart voor verschillende 
soorten en toont aan hoe uiteenlopende groepen in een enkel instrument kunnen worden 
beoordeeld.  
 
De regio wordt op de kaart ingedeeld in de vier categorieën hoog, gemiddeld en mogelijk risico, 
alsook laag risico/onvoldoende informatie. Het instrument omvat een kwetsbaarheidskaart voor 

vogels die op GIS-gegevens is gebaseerd en bestaat uit meerdere deelkaarten, inclusief informatie 
over belangrijke vogelgebieden en trekroutes. De kwetsbaarheidskaarten en bijbehorende 
richtsnoeren worden in Vlaanderen vaak gebruikt bij beslissingen over de locatiekeuze. 
Projectontwikkelaars en adviesbureaus gebruiken ze voor de strategische planning en als 

“uitgangspunt” voor uitvoerigere projectbeoordelingen op het niveau van een locatie. Lokale en 
regionale instanties hanteren deze kaarten met hetzelfde doel voor ogen en om te controleren of 

de projectontwikkelaars en adviesbureaus degelijk werk hebben geleverd.  
 
De kaart bevat ook informatie over vleermuizen, maar verschilt van de thematische kaarten voor 
vogels in die zin dat de kaart is gebaseerd op de identificatie van een geschikte habitat (met 
behulp van luchtfoto’s en een inventaris van de vegetatie van het gebied), die werd gebruikt als 
voorspellende factor voor de aanwezigheid van vleermuizen. Er moet echter worden opgemerkt dat 
er veel minder gegevens beschikbaar zijn over vleermuizen dan over vogels. Bijgevolg moet bij de 

interpretatie van de gevoeligheidsprognoses voor vleermuizen meer voorzichtigheid worden 
betracht.  
 
Bron: Handleiding over het opstellen van kwetsbaarheidskaarten (Engelstalig) 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/wildlife%20manual%20fi
nal.pdf  

 

 

  

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/wildlife%20manual%20final.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/wildlife%20manual%20final.pdf
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2.3.4.b)  Vaststelling van “voortplantingsplaatsen en rustplaatsen” 

Voortplantings- en rustplaatsen moeten strikt worden beschermd omdat zij van cruciaal 

belang zijn voor de levenscyclus van de dieren en essentiële elementen zijn van de 

volledige habitat van een soort. Artikel 12, lid 1, punt d), moet daarom worden opgevat 

in de zin dat het beoogt de ecologische functionaliteit van dergelijke plaatsen in stand te 

houden, door ervoor te zorgen dat zij alle elementen blijven bieden die het dier nodig 

heeft om te rusten of zich met succes voort te planten. De bescherming geldt het hele 

jaar door als deze locaties regelmatig worden gebruikt. 

(2-52) In het licht van de doelstellingen van de richtlijn moeten voortplantings- en 

rustplaatsen strikt worden beschermd omdat zij van cruciaal belang zijn voor de 

levenscyclus van de dieren en zeer belangrijke elementen zijn van de volledige habitat74 

die nodig is om het voortbestaan van een soort te garanderen. De bescherming van deze 

plaatsen houdt direct verband met de staat van instandhouding van een soort. Het doel 

van de bepaling in artikel 12, lid 1, punt d), moet daarom worden begrepen als 

het veiligstellen van de ecologische functionaliteit van voortplantings- en 

rustplaatsen. Zo bepaalt artikel 12, lid 1, punt d), dat dergelijke plaatsen niet mogen 

worden beschadigd of vernield door menselijke activiteiten, zodat zij kunnen blijven 

voorzien in alles wat een specifiek dier nodig heeft om te rusten of zich met succes voort 

te planten. 

(2-53) In zaak C-383/09 heeft advocaat-generaal Kokott “voortplantings- en 

rustplaatsen” aldus uitgelegd dat deze niet alleen de holen omvatten, maar ook de 

habitats daaromheen. Het Hof oordeelde dat niet alleen de directe vernieling van de 

holen, maar ook de stedenbouwkundige processen en veranderingen in de 

vegetatiestructuur in het ruimere gebied niet voldoen aan de verplichtingen uit hoofde 

van artikel 12, lid 1, punt d)75. 

(2-54) Uit artikel 12, lid 1, punt d), volgt dus dat dergelijke voortplantings- en 

rustplaatsen ook moeten worden beschermd wanneer zij slechts incidenteel worden 

gebruikt of zelfs verlaten zijn76, maar er redelijkerwijs een grote kans bestaat dat de 

betrokken soort terugkeert naar deze plaatsen. Als bijvoorbeeld een bepaalde grot elk 

jaar door een aantal vleermuizen wordt gebruikt om te overwinteren (omdat de soort de 

gewoonte heeft elke winter naar dezelfde roestplaats terug te keren), moet de 

functionaliteit van deze grot als overwinteringsplaats ook in de zomer worden 

beschermd, zodat de vleermuizen de grot in de winter opnieuw kunnen gebruiken. 

(2-55) Het is moeilijk om algemene criteria voor voortplantings- en rustplaatsen vast te 

leggen, omdat in punt a) van bijlage IV soorten uit vele taxa met vele verschillende 

levensgeschiedenisstrategieën zijn opgenomen. Het is onmogelijk een strikte definitie 

van “voortplantingsplaats” en “rustplaats” te geven die voor alle taxa geldt. Bij de 

interpretatie van de termen “voortplantingsplaats” en “rustplaats” moet daarom rekening 

worden gehouden met deze verscheidenheid en met de verschillende heersende 

omstandigheden. De volgende algemene definities zijn bedoeld als richtsnoer in dit 

verband en gaan uit van de veronderstelling dat de betrokken gebieden vastgesteld en 

redelijkerwijs afgebakend kunnen worden. Zij zijn bedoeld als een controlelijst met 

elementen die in overweging kunnen worden genomen, aangezien niet al deze elementen 

op alle soorten van toepassing zullen zijn. Hier kunnen ook leemten in de kennis over 

een soort worden vastgesteld. De twee onderstaande definities worden in afzonderlijke 

                                                 
74 Artikel 1, punt f), definieert de “habitat van een soort” als een door specifieke abiotische en biotische 

factoren bepaald milieu waarin de soort tijdens één van de fasen van zijn biologische cyclus leeft. 
75 Arrest van 9 juni 2011, Commissie/Frankrijk, zaak C-383/09, ECLI:EU:C:2011:369. 
76  In lopende zaak C-477/19, zal het HvJ-EU een uitspraak doen over de vraag of het begrip “rustplaats” in de 

zin van artikel 12, lid 1, punt d), van de habitatrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat daaronder ook 
voormalige rustplaatsen vallen die inmiddels zijn verlaten. 



 

 

 

37 

hoofdstukken uiteengezet, hoewel zij in de praktijk vaak met elkaar verband houden en 

elkaar overlappen en dus samen in overweging kunnen worden genomen. 

(2-56) Voor de toepassing van artikel 12 zijn de volgende definities van toepassing. 

 Voortplantingsplaatsen 

Onder voortplanting wordt hier verstaan de paring, de geboorte (met inbegrip van het 

leggen van eieren) of het produceren van nageslacht wanneer de voortplanting 

ongeslachtelijk is. Een voortplantingsplaats wordt hier gedefinieerd als de gebieden die 

nodig zijn om te paren en te jongen, en omvat ook de directe omgeving van de nest- of 

werpplaats wanneer het nageslacht afhankelijk is van die plaats. Voor sommige soorten 

omvat een voortplantingsplaats ook de bijbehorende structuren die nodig zijn om hun 

territorium te bepalen en te verdedigen. Voor soorten die zich aseksueel voortplanten, 

wordt een voortplantingsplaats gedefinieerd als het gebied dat nodig is om nageslacht te 

produceren. Voortplantingsplaatsen die regelmatig worden gebruikt, zowel tijdens als om 

het jaar, moeten worden beschermd, zelfs wanneer zij niet bezet zijn. 

De voortplantingsplaats kan dus gebieden omvatten die nodig zijn voor: 

1. baltsgedrag; 

2. paring; 

3. de bouw van het nest of de keuze van de plaats om eieren te leggen of jongen te 

werpen; 

4. het werpen van jongen, het leggen van eieren of het produceren van nageslacht 

wanneer de voortplanting ongeslachtelijk is; 

5. de eierontwikkeling en het uitkomen van eieren; 

6. nest- of werpplaatsen, wanneer zij bezet worden door jongen die van die plaats 

afhankelijk zijn; en 

7. ruimere habitats die de voortplanting succesvol maken, met inbegrip van 

voedselgebieden. 

 

 Rustplaatsen 

Rustplaatsen worden gedefinieerd als voor het bestaan van een dier of groep van dieren 

essentiële zones wanneer ze niet-actief zijn. Voor soorten met een sessiele fase wordt 

een rustplaats gedefinieerd als de vasthechtingsplaats. Rustplaatsen omvatten structuren 

die door dieren zijn aangelegd om als rustplaats te dienen, zoals roestplaatsen, holen of 

schuilplaatsen. Rustplaatsen die regelmatig worden gebruikt, zowel tijdens als om het 

jaar, moeten worden beschermd, zelfs wanneer zij niet bezet zijn. 

Rustplaatsen die essentieel zijn voor de overleving kunnen een of meer structuren en 

habitatkenmerken omvatten die nodig zijn: 

1. voor thermoregulerend gedrag, bv. Lacerta agilis (zandhagedis); 

2. om te rusten, te slapen of te recupereren, bv. roestplaats van Nyctalus leisleri 

(bosvleermuis); 

3. om te schuilen, voor bescherming of als toevluchtsoord, bv. holen van Macrothele 

calpeiana; en 

4. voor de winterslaap, bv. slaapzalen van vleermuizen en schuilplaatsen van 

Muscardinus avellanarius (hazelmuis). 

 

(2-57) Een goede uitvoering van artikel 12, lid 1, punt d), vereist een goede 

kennis van de ecologie (biologie en habitats, maar ook de omvang, verspreiding en 

dynamiek van de populatie) en het gedrag van de soorten (levenscyclus, organisatie, 

interactie binnen en tussen soorten). 
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Voorbeelden van voortplantings- en rustplaatsen 

 

 

Voortplantingsplaat
s 

Rustplaats 
 

Triturus 

cristatus 
(kamsalamander) 
 

In de poel die voor de 

paring wordt 
gebruikt, hebben de 
mannetjes elk hun 
territorium waarin 
baltsgedrag en paring 
plaatsvinden. De 
eitjes worden 

afzonderlijk gelegd op 
emergente planten en 
rijpen over een 

periode van 12-
18 dagen. De jonge 
larven komen uit en 

zwemmen vrij rond. 
 
De poel is dus de 
voortplantingsplaats. 
 

Tijdens de terrestrische fase van zijn leven maakt 

T. cristatus gebruik van schuilplaatsen zoals stenen, 
boomstammen en roestplaatsen in bomen om zich 
overdag onder te verschuilen. Vergelijkbare 
schuilplaatsen worden gebruikt tijdens perioden van 
winterslaap (in koude streken) of zomerslaap (in warme 
streken). Tijdens de aquatische fase van hun leven 
maken de volwassenen en larven gebruik van 

ondergedompelde en emergente vegetatie als 
schuilplaats. 
 

T. cristatus verspreidt zich naar aangrenzende poelen. 
Gezonde populaties van T. cristatus maken gebruik van 
een reeks poelen en verplaatsen zich tussen deze poelen, 

waarbij zij zich verspreiden over een geschikte, onderling 
verbonden terrestrische habitat. Individuen kunnen zich 
ongeveer 1 km van hun geboorteplaats verplaatsen. 
 
De rustplaatsen van T. cristatus zijn dus de poelen die zij 
bewonen en de aangrenzende terrestrische habitat die 
hen ondersteunt tijdens de terrestrische fase van hun 

levenscyclus. 
 

Nyctalus 
Leisleri 

(bosvleermuis) 

De mannetjes leven 
gescheiden van de 

wijfjes tijdens de 
broedtijd. De 

mannetjes bakenen in 
de herfst hun 
paringsterritoria af in 
boomholtes. De 
paring vindt plaats in 
de late herfst en de 

vrouwtjes stellen de 
bevruchting uit tot de 
lente. De jongen 
worden in een 
kraamkamer geboren 
en zijn afhankelijk 
van hun moeder tot 

ze in de zomer 
worden gespeend. 
 
Paarterritoria en 
kraamkamers zijn dus 
voortplantingsplaatse
n. Bij deze strikte 

toepassing van de 
definitie blijven 
winterroestplaatsen, 
die onder 
“rustplaatsen” vallen 
overeenkomstig 

artikel 12, lid 1, 

punt d), buiten 
beschouwing. 

Voor de winterslaap 

N. leisleri is hoofdzakelijk een boombewonende vleermuis 
die ‘s winters een winterslaap houdt. In de winter slapen 
deze dieren in boomholten, gebouwen en soms in grotten 

en tunnels die een geschikt microklimaat bieden. Zij 
maken ook gebruik van kunstmatige roestplaatsen. Er 
zijn roestplaatsen gevonden in parken en stedelijke 
gebieden en in loof- en naaldbossen. Deze roestplaatsen 
moeten zich op een relatief ongestoorde locatie 
bevinden, aangezien vleermuizen die uit hun winterslaap 

worden gewekt waardevolle energiereserves verbruiken 
die ze tijdens de winter niet kunnen vervangen. 
 
Dagroestplaatsen tijdens hun actieve periode (in het 
voorjaar) zijn eveneens van essentieel belang voor alle 

vleermuissoorten, die overdag een relatief ongestoorde 
plaats nodig hebben, ook hier weer in de spleten en 

holten van oude bomen en gebouwen. Afhankelijk van de 
locatie kan een kolonie verschillende zomerroestplaatsen 
gebruiken, waarvan de grootste als kraamkamers kunnen 
dienen, terwijl de mannetjes solitair worden of in kleine 
groepen leven. 
 

Tijdens de migratie 

Van N. leisleri is bekend dat hij in sommige delen van 
zijn Europese verspreidingsgebied migreert: in Duitsland 
geringde exemplaren bleken te overwinteren in Frankrijk 
en Zwitserland (nationaal verslag, 200377). De exacte 

migratiepatronen zijn niet bekend. Andere populaties 
lijken echter meer sedentair met zowel kraamkamers als 

                                                 
77 http://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/National_Reports/Inf.MoP7_.20-

National%20Implementation%20Report%20of%20Germany.pdf 

http://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/National_Reports/Inf.MoP7_.20-National%20Implementation%20Report%20of%20Germany.pdf
http://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/National_Reports/Inf.MoP7_.20-National%20Implementation%20Report%20of%20Germany.pdf
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 winterroestplaatsen op dezelfde locatie. De roestplaatsen 

die door N. leisleri worden gebruikt om overdag te rusten 
en om te overwinteren, zijn rustplaatsen. 
 

 

 

 

 
 

 

Voortplantingsplaats Rustplaats 
 

Maculinea arion 
(tijmblauwtje) 

M. arion heeft een plaats nodig waar 
de waardplant (Thymus-soorten), 
gastheer en voedselbron (Myrmica-
mierennesten) voor zijn larven 

aanwezig zijn om zijn ontwikkeling te 
voltooien. De eitjes worden in de 
knop van een tijmbloem (Thymus) 
gelegd, die als voedingsbodem dient 
en waar de larven zich ontwikkelen. 
In een bepaald stadium valt de larve 

van de plant en trekt ze een mier aan 
die haar oppakt en meeneemt naar 
het mierennest. De larve zet haar 
ontwikkeling in het nest voort en 
jaagt op mierenlarven. De 
verpopping gebeurt in het nest en de 
volwassen dieren vliegen in de 

vroege zomer uit. 

 
De voortplantingsplaats van M. arion 
is een locatie met planten van de 
soort Thymus in de nabijheid van de 
plaats waar de volwassen dieren 
tevoorschijn komen en het nest van 

de Myrmica-mier waar de larven en 
poppen zich ontwikkelen. 
 

Deze soort heeft geen duidelijk 
afgebakende rustplaatsen, behalve die 
welke nodig zijn voor de ontwikkeling van 
de larven en de verpopping. Deze 

levensfasen vallen onder de definitie van 
voortplantingsplaats hiernaast. 
 

Osmoderma 
eremita 

(juchtleerkever) 
 

De rustplaatsen en voortplantingsplaatsen van O. eremita zijn in feite dezelfde. 
 

Deze saproxylische soort leeft het grootste deel van zijn leven in met rot gevulde 
holten van volwassen loofbomen, meestal van de soort Quercus. Een groot deel 
van de individuen verlaat de geboorteboom niet. De paring vindt plaats in het 
substraat, en de eitjes worden diep in het substraat afgezet. De ontwikkeling van 

ei tot kever duurt meerdere jaren. De poppen ontwikkelen zich in de herfst; de 
volwassen dieren verschijnen in de late lente of vroege zomer. 
 

De rustplaats van O. eremita bestaat uit een reeks volwassen en in wezen holle 
loofbomen, meestal van de soort Quercus, met hartrot. 
 

 

(2-58) Uit het voorbeeld van Triturus cristatus (zie kader hierboven) blijkt dat de 

voortplantings- en rustplaatsen van sommige soorten met een klein 

verspreidingsgebied elkaar kunnen overlappen. In dergelijke gevallen is het van 

belang een functioneel levensvatbaar en samenhangend gebied voor de soort te 

beschermen, dat zowel de rust- als de voortplantingsplaatsen omvat, alsook andere 

gebieden die noodzakelijk worden geacht om de ecologische functionaliteit van de 

voortplantings- en/of rustplaats in stand te houden. Het definiëren van de “lokale” 

populatie van een dergelijke soort kan een nuttige rol spelen bij de afbakening van een 

dergelijk gebied. 



 

 

 

40 

(2-59) Ook moet worden nagegaan hoe in het kader van artikel 12 moet worden 

omgegaan met soorten met een grotere actieradius. Het specifieke probleem van 

soorten met een grotere actieradius wordt reeds erkend in artikel 4, lid 1, van de 

richtlijn. In dit geval kan het raadzaam zijn om de definitie van voortplantings- en 

rustplaats te beperken tot een locatie die duidelijk kan worden afgebakend: bv. de 

roestplaatsen van vleermuizen, de winterholen van beren of het hol van een otter, of 

andere gebieden waarvan duidelijk kan worden vastgesteld dat zij belangrijk zijn als 

voortplantings- of rustplaats. 

(2-60) In de zaak Caretta caretta gaf het Hof geen definitie voor voortplantingsplaatsen 

en rustplaatsen en volgde het een aanpak per geval/soort. In deze zaak heeft het Hof 

erop gewezen dat de golf van Laganas “een zeer belangrijk voortplantingsgebied is van 

de beschermde soort Caretta caretta”78. In dit gebied waren de fysische en biologische 

factoren aanwezig die van essentieel belang zijn voor de voortplanting van de soort 

(zeegebied en broedstranden). Het is moeilijk om een algemene definitie van 

“voortplantingsplaatsen” en “rustplaatsen” vast te stellen, omdat de ecologische 

kenmerken van de soorten sterk uiteenlopen. Er moet rekening worden gehouden met de 

meest recente kennis over de ecologie en het gedrag van de soorten. 

2.3.4.c) Het concept “beschadiging” 

Beschadiging kan worden omschreven als de fysische achteruitgang die een 

voortplantings- of rustplaats aantast. In tegenstelling tot vernieling kan een dergelijke 

achteruitgang zich ook langzaam en geleidelijk voltrekken en zo de functionaliteit van de 

plaats verminderen. Artikel 12, lid 1, punt d), is van toepassing indien een duidelijk 

oorzakelijk verband kan worden gelegd tussen een of meer door de mens veroorzaakte 

activiteiten en de beschadiging van een voortplantings- of rustplaats. 

(2-61) Noch artikel 12, lid 1, punt d), noch artikel 1 van de habitatrichtlijn bevat een 

definitie van het begrip “beschadiging”, hoewel deze term of een synoniem ervan ook in 

andere bepalingen van de richtlijn voorkomt (bv. artikel 6, lid 2). 

(2-62) In het algemeen kan beschadiging worden omschreven als de fysische 

achteruitgang die een habitat (in dit geval een voortplantings- of rustplaats) aantast. In 

tegenstelling tot vernieling kan beschadiging zich langzaam voltrekken en geleidelijk 

de functionaliteit van de plaats verminderen. Beschadiging hoeft dus niet onmiddellijk 

te leiden tot een verlies van functionaliteit van een plaats. Ze kan echter de 

functionaliteit, uitgedrukt in kwaliteit of kwantiteit van de aanwezige ecologische 

elementen, nadelig beïnvloeden en na verloop van tijd tot een volledig verlies ervan 

leiden. Gezien de grote verscheidenheid van de in punt a) van bijlage IV vermelde 

soorten, moet de beschadiging van een bepaalde voortplantings- of rustplaats per geval 

worden beoordeeld. 

(2-63) Bij het opsporen en vermijden van de oorzaken die leiden tot de beschadiging of 

zelfs het verlies van de voortplantings- of rustfunctionaliteit, is het van belang een 

duidelijk oorzakelijk verband te leggen tussen een of meer door de mens veroorzaakte 

activiteiten en de beschadiging of vernieling van een voortplantings- of rustplaats. Het is 

duidelijk dat de oorzaken van de beschadiging zowel binnen als buiten, en mogelijk zelfs 

op enige afstand van de voortplantings- of rustplaats in kwestie kunnen liggen. 

Dergelijke oorzaken en activiteiten moeten dan zodanig worden beheerst dat 

beschadiging en vernieling kunnen worden voorkomen. Alleen met een duidelijk beeld 

van de oorzaken kunnen de instanties dienovereenkomstig handelen en verdere of 

toekomstige beschadiging of vernieling voorkomen. 

                                                 
78 Commissie/Griekenland, zaak C-103/00, punt 27. 
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(2-64) Het gedogen van activiteiten die de habitat van beschermde soorten direct of 

indirect aantasten of beschadigen, kan derhalve een inbreuk op artikel 12, lid 1, vormen, 

zoals door het Hof in zaak C-340/10 is erkend. In deze zaak concludeerde het Hof dat het 

bovenmatig wegpompen van water en andere schadelijke activiteiten in de nabijheid van 

het meer van Paralimni een aanzienlijke negatieve invloed konden hebben op de habitat 

van de Cypriotische ringslang en op de instandhouding van deze soort, met name in 

jaren van droogte. Door dit soort activiteiten te gedogen, is Cyprus de krachtens 

artikel 12, lid 1, op haar rustende verplichtingen niet nagekomen. 

(2-65) Om de grenzen te bepalen van wat als “beschadiging” kan worden beschouwd, is 

een analyse van artikel 12, lid 1, punt d), in zijn geheel onontbeerlijk. Artikel 12 heeft als 

doel een systeem van strikte bescherming in te voeren voor de soorten in punt a) van 

bijlage IV. De uitdrukkelijke bescherming van voortplantings- en rustplaatsen naast de 

bescherming van de soort als zodanig, zonder de kwalificatie “opzettelijk”, toont het 

belang aan dat door de richtlijn aan deze gebieden wordt toegekend. Deze specifieke 

bescherming tegen de beschadiging of vernieling van voortplantings- en rustplaatsen 

houdt vanzelfsprekend verband met de essentiële functie van deze plaatsen, die alle 

elementen moeten blijven bieden die een bepaald dier (of een bepaalde groep dieren) 

nodig heeft om zich voort te planten of te rusten. 

(2-66) Voorbeelden van activiteiten die kunnen leiden tot beschadiging in de zin van 

artikel 12, lid 1, punt d): 

- opvulling van delen van paaiplaatsen van de kamsalamander (Triturus cristatus) of 

andere strikt beschermde amfibieën, waardoor hun functie als voortplantingsplaats 

(als geheel) wordt verminderd; 

- beschadiging van de functie van delen van een hamsterhol als voortplantings- en 

rustplaats, veroorzaakt door diepploegen; 

- werkzaamheden langs een deel van de rivier dat een rust- en voortplantingsplaats 

is voor de Atlantische steur (Acipenser sturio) of voor andere strikt beschermde 

vissen; 

- drainage van gronden of andere activiteiten die veranderingen in de hydrologie 

veroorzaken waardoor de ecologische kenmerken van de habitat ernstig in het 

gedrang komen en de populatie van de Natrix natrix cypriaca (Cypriotische ringslang, 

zie punt 2.33) wordt beïnvloed; 

- kappen/verwijderen van dode of stervende bomen die belangrijke habitats 

vormen voor bepaalde in bijlage IV strikt beschermde saproxylische keversoorten79 

(Buprestis splendens, Cucujus cinnaberinus, Phryganophilus ruficollis en Pytho 

kolwensis); 

- de bouw van huizen, resorts, wegen en andere infrastructuur, alsook 

lichtvervuiling of visserijactiviteiten in of dicht bij de broedgebieden van de 

onechte karetschildpad (Caretta caretta)80. 

 

18 — Voorbeeld van goede praktijken: een strategisch programma voor steursoorten in 
de Donau  

Steuren zijn een belangrijk onderdeel van het natuurlijke erfgoed van het stroomgebied van de 
Donau en de Zwarte Zee. Deze vissoorten zijn een uitstekende indicator voor goede water- 
en habitatkwaliteit. Van de zes steursoorten zijn er momenteel vier ernstig bedreigd, wordt er 

één kwetsbaar geacht en is er één uitgestorven. Alle soorten worden nu beschermd door de  
EU-habitatrichtlijn.  

In juni 2011 is in de EU-strategie voor de Donauregio het doel “instandhouding van levensvatbare 
populaties van Donau-steursoorten en andere inheemse vissoorten tegen 2020” opgenomen 

                                                 
79 Arrest van 17 april 2018, Commissie/Polen, zaak C-441/17, ECLI:EU:C:2018:255, punten 233-236. 
80 Arrest van 10 november 2016, Commissie/Griekenland, zaak C-504/14, ECLI:EU:C:2016:847, punten 160 

en 114. 
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(doel PA6). Vervolgens werd in januari 2012 een taskforce voor de steur in de Donau opgericht 

om te bepalen hoe dit doel samen kon worden bereikt. De taskforce bestaat uit steurdeskundigen 

en vertegenwoordigers van ngo’s, de Internationale Commissie voor de bescherming van de 
Donau, de Donaustrategie en nationale regeringen.  

Een van de eerste acties van de taskforce was de opstelling van het programma Sturgeon 2020, 
dat als kader voor gecoördineerde acties dient. Voor de uitvoering van het programma was de 
inzet en complexe samenwerking nodig tussen regeringen, beleidsmakers, plaatselijke 
gemeenschappen, belanghebbenden, wetenschappers en ngo’s.  

Het stroomgebiedsbeheersplan voor de Donau (DRBMP) en het bijbehorende gezamenlijke 

maatregelenprogramma zijn de meest voor de hand liggende instrumenten die kunnen bijdragen 
aan de uitvoering van de voorgestelde maatregelen van Sturgeon 2020. In het tweede ontwerp 
van het DRBMP, dat in 2015 is geactualiseerd, is aangegeven dat gestreefd wordt naar een situatie 
“waarin er geen antropogene barrières en habitattekorten meer zijn die de migratie en de 

voortplanting van vissen belemmeren, waarbij steursoorten en andere treksoorten toegang hebben 
tot de Donau en haar relevante zijrivieren. In het stroomgebied van de Donau moeten populaties 
van steursoorten en bepaalde andere trekvissen aanwezig zijn die zichzelf in stand kunnen houden, 

overeenkomstig hun historische verspreiding”.  

Om deze beheersdoelstelling te verwezenlijken werden onder meer de volgende maatregelen 
geformuleerd:  

 specificatie van het aantal vispassages en andere riviercontinuïteitsmaatregelen die elk land 
uiterlijk in 2021 moet uitvoeren, en de locatie daarvan;  

 specificatie van de locatie en de reikwijdte van de uiterlijk in 2021 door elk land te nemen 

maatregelen om de riviermorfologie te verbeteren door middel van herstel, instandhouding en 
verbetering;  

 voorkoming van nieuwe barrières voor vismigratie als gevolg van nieuwe 

infrastructuurprojecten; als nieuwe barrières onvermijdelijk zijn, moeten al in het ontwerp van 
het project de nodige schadebeperkingsmaatregelen worden opgenomen (bijvoorbeeld 
vistrappen);  

 opvulling van leemten in kennis over de mogelijkheden van steuren en bepaalde andere 

trekvissen om via de stuwdammen IJzeren Poort I & II stroomopwaarts of stroomafwaarts te 
migreren, met inbegrip van habitatonderzoek;  

 als dit onderzoek positieve resultaten oplevert, moeten passende maatregelen worden 
genomen en moet een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd voor de stuwdam bij Gabčíkovo 
en de boven-Donau.  

Volgens het DRBMP zullen tegen 2021 140 vispassages worden gebouwd in het stroomgebied 
van de rivier (sinds het eerste DRBMP zijn er al 120 gebouwd). Deze moeten de migratie van alle 

vissoorten, waaronder steuren, van alle leeftijdscategorieën mogelijk maken door toepassing van 
de beste beschikbare technieken. Voor de periode na 2021 zijn nog eens 330 maatregelen 
gepland om onderbrekingen van de riviercontinuïteit weg te nemen (artikel 4, lid 4, KRW). 

http://www.dstf.eu  

 

2.3.4.d) Maatregelen om de ecologische functionaliteit van voortplantings- of 

rustplaatsen in stand te houden 

Maatregelen om de ecologische functionaliteit van een voortplantings- of rustplaats in 

stand te houden in geval van projecten en activiteiten met een mogelijk effect op 

dergelijke plaatsen, moeten het karakter hebben van schadebeperkingsmaatregelen 

(d.w.z. maatregelen die het negatieve effect tot een minimum beperken of zelfs 

opheffen). Het kan ook gaan om maatregelen die een bepaalde voortplantings- of 

rustplaats actief verbeteren of zodanig beheren dat deze niet te lijden heeft onder een 

vermindering of verlies van ecologische functionaliteit, op geen enkel moment. Zolang 

aan deze voorwaarde is voldaan en deze processen door de bevoegde instanties worden 

gecontroleerd en bewaakt, is het niet nodig om artikel 16 toe te passen. 
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(2-67) Maatregelen om de ecologische functionaliteit in stand te houden (hierna 

“CEF-maatregelen” genoemd) zijn preventieve maatregelen die erop gericht zijn de 

negatieve gevolgen van een activiteit op voortplantings- of rustplaatsen van 

beschermde soorten tot een minimum te beperken of zelfs volledig te voorkomen. 

Die maatregelen kunnen echter ook verder gaan en acties omvatten die een bepaalde 

voortplantings- of rustplaats actief verbeteren, zodat dat deze niet te lijden heeft onder 

een vermindering of verlies van ecologische functionaliteit, op geen enkel moment. Dit 

kan bijvoorbeeld inhouden dat het gebied wordt uitgebreid of dat nieuwe habitats worden 

gecreëerd in of met een directe functionele band met een voortplantings- of rustplaats, 

teneinde de functionaliteit ervan in stand te houden. De instandhouding of verbetering 

van de ecologische functionaliteit dankzij dergelijke maatregelen voor de betrokken 

soorten, zou uiteraard duidelijk moeten worden aangetoond. 

(2-68) Dergelijke maatregelen kunnen alleen worden toegepast als er sprake is van een 

vergunnings- of planningsregeling met formele procedures, waarbij de bevoegde 

instanties kunnen beoordelen of de maatregelen voor de instandhouding van de 

“voortplantings”- of “rust”-functie van een gebied toereikend zijn. CEF-maatregelen 

kunnen een optie zijn wanneer een activiteit mogelijk alleen gevolgen heeft voor delen 

van een voortplantings- of rustplaats. Als de voortplantings- of rustplaats als gevolg van 

de CEF-maatregelen nog steeds ten minste dezelfde (of grotere) omvang en dezelfde (of 

betere) kwaliteit behoudt voor de betrokken soort, is er geen sprake van beschadiging 

van de functie, de kwaliteit of de integriteit van het gebied. Het is van cruciaal belang dat 

de ecologische functionaliteit van het gebied behouden blijft of verbeterd wordt. Toezicht 

op de doeltreffendheid van de CEF-maatregelen is dan ook belangrijk. 

(2-69) Als de ecologische functionaliteit van een gebied via de voorgestelde maatregelen 

(bv. door de projectontwikkelaar in het kader van een project) niet kan worden 

gewaarborgd, mogen deze maatregelen overeenkomstig het voorzorgsbeginsel niet 

worden beschouwd als in overeenstemming met artikel 12, lid 1, punt d). Om aan 

artikel 12, lid 1, punt d), te voldoen, moet er een hoge mate van zekerheid zijn dat 

de maatregelen volstaan om beschadiging of vernieling te voorkomen en moeten 

zij daadwerkelijk op het juiste moment en in de juiste vorm worden getroffen om 

beschadiging of vernieling te voorkomen. De kans op succes moet worden beoordeeld op 

basis van objectieve informatie en in het licht van de specifieke milieukenmerken en 

omstandigheden van het betrokken gebied. 

(2-70) Passende CEF-maatregelen die ervoor zorgen dat de functie, kwaliteit en 

integriteit van het gebied niet achteruitgaan, zullen over het geheel genomen een positief 

effect hebben op de bescherming van de betrokken soorten.  

(2-71) CEF-maatregelen kunnen integraal deel uitmaken van de specificaties van een 

activiteit of project; zij kunnen ook deel uitmaken van de preventieve maatregelen in het 

kader van een systeem voor strikte bescherming om te voldoen aan artikel 12, lid 1, 

punt d).  

(2-72) Op basis van de definitie van voortplantings- en rustplaatsen (zie punt 2.3.4.b) 

blijkt de hierboven geschetste aanpak vooral relevant wanneer het gaat om dieren met 

kleine territoria, waarbij voortplantings- of rustplaatsen worden afgebakend als 

“functionele eenheden” (d.w.z. dat de bredere aanpak wordt gevolgd). In dit verband 

moet worden beklemtoond dat een lidstaat consequent moet zijn wat betreft de 

omschrijving van de voortplantings- en rustplaatsen van een bepaalde soort en dus ook 

wat betreft de bescherming van die plaatsen op zijn volledige grondgebied. 

(2-73) CEF-maatregelen verschillen in strikte zin van compenserende 

maatregelen (met inbegrip van compenserende maatregelen uit hoofde van artikel 6, 

lid 4, van de habitatrichtlijn). Compenserende maatregelen hebben als doel om 

specifieke negatieve effecten op een soort te compenseren en impliceren dus dat er een 

beschadiging of vernieling van een voortplantings- of rustplaats is of is geweest. Dit is 

niet het geval bij CEF-maatregelen, die ervoor zorgen dat de ecologische functionaliteit 
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van de voortplantings- of rustplaats ook na de activiteit volledig intact blijft (in 

kwantitatieve en kwalitatieve zin). In geval van beschadiging of vernieling van een 

voortplantings- of rustplaats is een afwijking uit hoofde van artikel 16 altijd noodzakelijk 

wanneer aan de daarbij gestelde voorwaarden is voldaan. Punt 3.2.3.b heeft betrekking 

op het gebruik van compenserende maatregelen uit hoofde van artikel 16. 

 

2.3.5. Het in bezit hebben, vervoeren, verhandelen of ruilen en het te koop of 

in ruil aanbieden van aan de natuur onttrokken specimens 

De verbodsbepalingen van artikel 12, lid 2, gelden voor alle levensfasen van de in 

punt a) van bijlage IV genoemde soorten. 

(2-74) Voor de soorten in punt a) van bijlage IV is in artikel 12, lid 2, het volgende 

bepaald: “Met betrekking tot deze soorten verbieden de lidstaten het in bezit hebben, 

vervoeren, verhandelen of ruilen en het te koop of in ruil aanbieden van aan de natuur 

onttrokken specimens, uitgezonderd die welke reeds legaal waren onttrokken vóór de 

toepassing van deze richtlijn.” Artikel 12, lid 3, bepaalt dat de verbodsbepalingen van 

artikel 12, lid 1, punten a) en b), en artikel 12, lid 2, gelden voor alle levensfasen van de 

in punt a) van bijlage IV genoemde soorten. 

2.3.6. Systeem van toezicht op het bij toeval vangen en doden van de in 

punt a) van bijlage IV genoemde soorten 

Artikel 12, lid 4, bepaalt dat de lidstaten een systeem van toezicht op het bij toeval 

vangen en doden moeten instellen en verdere onderzoekwerkzaamheden moeten 

verrichten of instandhoudingsmaatregelen moeten treffen die nodig zijn om te 

verzekeren dat het bij toeval vangen of doden geen significante negatieve weerslag heeft 

op de betrokken soorten. 

(2-75) Overeenkomstig artikel 12, lid 4, zijn de lidstaten verantwoordelijk voor het 

instellen van een systeem van toezicht op het bij toeval vangen en doden van de 

diersoorten genoemd in punt a) van bijlage IV. Het systeem van toezicht moet 

robuust genoeg zijn om betrouwbare gegevens te kunnen verzamelen over het 

effect van alle activiteiten die voor de betrokken soorten een risico op het bij 

toeval vangen en doden met zich mee kunnen brengen. De verzamelde informatie 

moet een betrouwbare raming van het bij toeval vangen en doden opleveren die, in 

combinatie met de resultaten van het toezicht op de staat van instandhouding, kan 

leiden tot een gefundeerde beslissing over de vraag of instandhoudingsmaatregelen 

nodig zijn om te garanderen dat er geen significante negatieve weerslag is op de 

betrokken soorten. 

Voorbeelden hiervan zijn het toezicht op de bijvangst van walvisachtigen of 

zeeschildpadden in vistuig of op het doden van deze dieren door botsingen met schepen, 

het toezicht op de vleermuissterfte rond windturbines, of het toezicht op aangereden 

dieren (bv. amfibieën tijdens de voorjaarstrek). In zaak C-308/08 heeft het Hof zich 

gebogen over de toepassing van artikel 12, lid 4, met betrekking tot de Iberische lynx 

(Lynx pardinus) in Andalusië en gewezen op het bestaan van een systeem voor toezicht 

op het bij toeval doden van Iberische lynxen in het wegverkeer (zie kader hieronder). 

19 – Voorbeeld van goede praktijken: verbetering van een weg door het gebied van de 
Iberische lynx 

De Iberische lynx (Lynx pardinus) is de meest bedreigde katachtige ter wereld. Hij jaagt bijna 
uitsluitend op het Europese konijn, wat de soort nog kwetsbaarder maakt wegens zijn zeer 
specifieke ecologische behoeften. De Iberische lynx wordt bedreigd als gevolg van een combinatie 
van factoren: een afnemende voedselbasis (epidemieën zoals myxomatose en de hemorragische 

ziekte hebben in de loop der jaren de konijnenpopulaties getroffen), aanrijdingen met voertuigen 
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(als gevolg van de versnippering van hun leefgebied door de vele landwegen), verlies en 

beschadiging van hun habitat (verdere ontwikkeling van infrastructuur zoals wegen, dammen, 

spoorwegen en andere menselijke activiteiten), en illegale doding (de soort werd historisch gezien 
beschouwd als een aantrekkelijke jachttrofee en als ongedierte). Aan het begin van deze eeuw 
stond de Iberische lynx op het punt van uitsterven, met nog slechts ongeveer 100 individuen in 
twee geïsoleerde subpopulaties in Andalusië (Spanje), alsmede in delen van Portugal. In 2019 was 
dit aantal gestegen tot meer dan 600 volwassen individuen in acht subpopulaties die in 
toenemende mate onderling contact hadden. 

In het kader van het LIFE-programma heeft de Europese Unie in belangrijke mate bijgedragen tot 

het herstel van deze soort, met een aanzienlijke toename van de populatie in de laatste tien jaar. 
In het kader van het LIFE-project Iberlince81 hebben de Spaanse autoriteiten een reeks acties op 
touw gezet die erop gericht zijn de verschillende populatiekernen beter met elkaar te verbinden en 
het sterftecijfer van de Iberische lynx als gevolg van aanrijdingen met voertuigen met 30 % te 
verlagen. De in dit verband uitgevoerde acties omvatten de aanleg en aanpassing van ecoducten, 

gerichte afrasteringen, bewegwijzering en het instellen van snelheidsbeperkingen. Het Spaanse 
ministerie van openbare werken en vervoer, dat bevoegd is voor de veiligheid op de weg, is 

medebegunstigde geworden van dit LIFE-project om te helpen met de uitvoering van acties die het 
risico op aanrijdingen kunnen verminderen. Verdere inspanningen en maatregelen kunnen nodig 
zijn om ervoor te zorgen dat incidentele sterfte door aanrijdingen en andere oorzaken van niet-
natuurlijke sterfte op passende wijze worden aangepakt en dat significante gevolgen voor de 

populatie van de Iberische lynx worden voorkomen. 

 

20 — Voorbeeld van goede praktijken: het project LIFE SAFE-CROSSING — preventie van 
aanrijdingen tussen voertuigen en dieren 
 
Het project LIFE SAFE-CROSSING is bedoeld om acties uit te voeren om de impact van wegen op 

een aantal prioritaire soorten in vier Europese landen te verminderen: de Marsicaanse bruine beer 
(Ursus arctos marsicanus) en de wolf (Canis lupus) in Italië, de Iberische lynx (Lynx pardinus) in 

Spanje, en de bruine beer (Ursus arctos) in Griekenland en Roemenië. 
 
Deze soorten worden ernstig bedreigd door weginfrastructuur, zowel door directe sterfte als door 
het barrière-effect. Om deze effecten te verzachten zal gebruik worden gemaakt van de ervaring 
die is opgedaan bij een eerder LIFE-project, namelijk LIFE STRADE. In het kader van dat project 
werd met succes op 17 locaties in Midden-Italië een innovatief hulpmiddel voor de preventie van 
aanrijdingen tussen dieren en voertuigen geïnstalleerd. Het feit dat bestuurders zich weinig of niet 

bewust zijn van en geen aandacht hebben voor aanrijdingen met wilde dieren, werd aangemerkt 
als een van de belangrijkste oorzaken van dit probleem. 
 
Het LIFE SAFE-CROSSING-project heeft daarom de volgende doelstellingen: 

 het gebruik van innovatieve systemen ter voorkoming van botsingen tussen dieren en 

voertuigen demonstreren; 

 het risico op aanrijdingen met de doelsoorten verminderen; 

 de connectiviteit verbeteren en de mobiliteit van de doelpopulaties bevorderen; 

 de aandacht van bestuurders in de projectgebieden vestigen op het risico van aanrijdingen met 
de doelsoorten. 

 
Bij het project zijn 13 partners betrokken: ngo’s, particuliere bedrijven en overheidsinstanties. 
Dankzij de deelneming van de provincie Terni kan deskundigheid uit het LIFE STRADE-project 
worden overgedragen naar de nieuwe gebieden. 
Het projectgebied van SAFE-CROSSING omvat 29 Natura 2000-gebieden (gebieden van 
communautair belang). Door de directe mortaliteit en de versnippering door weginfrastructuur aan 

te pakken, zal het project bijdragen tot de verbetering van de biodiversiteit binnen de 
Natura 2000-gebieden en van de connectiviteit tussen de gebieden. Door de methoden en 
praktijken te standaardiseren en te verspreiden, zullen de beste praktijken navolging krijgen in 

andere gebieden. Tot slot zal tijdens het project de kennis van de plaatselijke gemeenschappen en 
de toeristen over het Natura 2000-netwerk worden verbeterd met een intensieve 
bewustmakingscampagne. 

 

                                                 
81 http://www.iberlince.eu/index.php/esp/ 

https://life.safe-crossing.eu/TECHNIQUES
https://life.safe-crossing.eu/TECHNIQUES
http://www.iberlince.eu/index.php/esp/
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(2-76) Het systematisch toezien op en verzamelen van betrouwbare gegevens 

over het bij toeval vangen en doden is een essentiële voorwaarde voor de uitvoering van 

doeltreffende instandhoudingsmaatregelen. Wat bijvoorbeeld de bijvangst in vistuig 

betreft, kan een systeem van toezicht steunen op de gegevens die de lidstaten 

verzamelen binnen het kader voor de verzameling van visserijgegevens82. Verordening 

(EU) 2017/1004 bevat voorschriften inzake de verzameling, het beheer en het gebruik 

van biologische, ecologische, technische en socio-economische gegevens betreffende de 

visserijsector, om bij te dragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het 

gemeenschappelijk visserijbeleid en de milieuwetgeving. Moderne controletechnologieën, 

zoals instrumenten voor elektronische monitoring op afstand (Remote Electronic 

Monitoring — REM) met een gesloten televisiecircuit en sensoren, bieden veel potentieel. 

Recente ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie kunnen de 

automatische beoordeling van grote hoeveelheden REM-gegevens vergemakkelijken. Met 

dergelijke controle-instrumenten beschikken de autoriteiten over een kosteneffectief en 

haalbaar hulpmiddel om toe te zien op en verantwoording af te leggen over incidentele 

vangsten van kwetsbare soorten. Dergelijke REM-instrumenten worden over de hele 

wereld steeds vaker gebruikt om diverse problemen op het gebied van visserijcontrole op 

te lossen, in scenario’s waarbij een kosteneffectief en continu toezicht vereist is om 

gegevens te verzamelen en voor controle- en handhavingsdoeleinden. 

De lidstaten zijn verplicht om nationale werkprogramma’s op te stellen in 

overeenstemming met het meerjarenprogramma van de EU voor gegevensverzameling. 

Een dergelijk programma voor 2020-2021 werd vastgesteld bij Gedelegeerd Besluit (EU) 

2019/910 van de Commissie en Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/909 van de Commissie. Het 

programma omvat de verplichting om gegevens te verzamelen over de bijvangsten van 

alle vogels, zoogdieren, reptielen en vissen die krachtens de wetgeving van de Europese 

Unie en internationale overeenkomsten beschermd zijn. De gegevens moeten worden 

verzameld voor alle soorten visserijen en vaartuigen, tijdens wetenschappelijke 

waarnemingsopdrachten op vissersvaartuigen, of door de vissers zelf via logboeken. 

Wanneer met de gegevens die worden verzameld tijdens waarnemingsopdrachten 

onvoldoende inzicht wordt verkregen in de bijvangsten om te voldoen aan de behoeften 

van de eindgebruikers, moeten de lidstaten andere methodologieën toepassen, 
bijvoorbeeld het gebruik van elektronische monitoring op afstand (REM) met camera’s op 

vaartuigen om het ophalen van vistuig en de vangst te registreren. De methoden en de 

kwaliteit van de gegevensverzameling moeten geschikt zijn voor de beoogde doeleinden 

en moeten de beste praktijken en relevante methodologieën volgen die door de 

bevoegde wetenschappelijke instanties worden aanbevolen. Zij moeten een voldoende 

groot deel van de vloot bestrijken om een betrouwbare raming van de bijvangst op te 

leveren.  Voor het verzamelen van gegevens over incidentele vangsten van beschermde 

en kwetsbare soorten in het kader van de desbetreffende verordeningen en richtlijnen, 

en de uitvoering van passende instandhoudingsmaatregelen moet nauw worden 

samengewerkt op intersectoraal en interinstitutioneel vlak, moeten de regels worden 

gehandhaafd en moet er voldoende steun zijn voor en door de vissers. 

(2-77) Voor soorten met een grotere actieradius, zoals walvisachtigen die door 

de wateren van de lidstaten trekken, is samenwerking met andere landen in het 

                                                 
82 Verordening (EU) 2017/1004 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 betreffende de 

instelling van een Uniekader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de 
visserijsector en voor de ondersteuning van wetenschappelijk advies over het gemeenschappelijk 
visserijbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 199/2008 van de Raad 
(https://op.europa.eu/nl/publication-detail/-/publication/dd3dc59f-557f-11e7-a5ca-01aa75ed71a1). 

http://www.lifestrade.it/index.php/en/
https://op.europa.eu/nl/publication-detail/-/publication/dd3dc59f-557f-11e7-a5ca-01aa75ed71a1
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natuurlijke verspreidingsgebied van de soort van essentieel belang omdat het 

toezicht en de maatregelen betrekking hebben op vissersvaartuigen uit verschillende 

landen. Het is dan ook verstandig om te benadrukken dat de verplichtingen uit hoofde 

van artikel 12 een gedeelde verantwoordelijkheid van de lidstaten zijn. Dit standpunt 

wordt ondersteund door de formulering van bovengenoemde bepalingen en door de 

supranationale doelstelling van de richtlijn, die erin bestaat soorten en habitats van 

communautair belang in hun volledige natuurlijke verspreidingsgebied te beschermen, 

alsook door de uit het Verdrag voortvloeiende verplichting tot loyale samenwerking. 

Hoewel de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van artikel 12 dus in de eerste plaats 

berust bij de lidstaat waar de soort voorkomt, moeten andere lidstaten hun medewerking 

verlenen indien die samenwerking noodzakelijk is om aan hun wettelijke verplichtingen 

te voldoen. Dit geldt zowel voor het toezicht op als de uitvoering van 

instandhoudingsmaatregelen. 

(2-78) In het licht van de gegevens die zijn verkregen via het systeem van toezicht 

moeten de lidstaten verdere onderzoekwerkzaamheden verrichten of de 

instandhoudingsmaatregelen treffen die nodig zijn om te verzekeren dat het bij 

toeval vangen en doden geen significante negatieve weerslag heeft op de 

betrokken soorten. Daarom is het ook van essentieel belang om te beschikken over 

betrouwbare gegevens over de populatie, het verspreidingsgebied en de staat van 

instandhouding van de soort, hetgeen een volledige uitvoering van het toezicht vereist, 

zoals voorgeschreven door artikel 11 van de richtlijn. 

(2-79) Hoewel in artikel 12, lid 4, geen definitie wordt gegeven van “significante 

negatieve weerslag”83, kan worden begrepen dat dit een gedetailleerd onderzoek inhoudt 

naar het effect dat het bij toeval vangen en doden heeft op de toestand van 

deelpopulaties en populaties van soorten, en uiteindelijk op het bereiken of behouden 

van de gunstige staat van instandhouding. De ernst van de gevolgen zal per geval 

moeten worden beoordeeld, rekening houdend met de levensfasen van de soort, de 

omvang en de duur van de negatieve weerslag, en de staat van instandhouding en de 

evolutie van de betrokken soort. De weerslag kan bijvoorbeeld significant worden geacht 

als een soort zich in een ongunstige staat van instandhouding bevindt en de aantallen 

verder afnemen als gevolg van het bij toeval vangen en doden, met name als dit 

gevolgen heeft voor de vooruitzichten op toekomstig herstel. De weerslag moet ook als 

significant worden beoordeeld als er regelmatig een groot aantal dieren incidenteel wordt 

gevangen en gedood, wat gevolgen kan hebben voor een subpopulatie of lokale populatie 

van de betrokken soort. Bij gebrek aan gegevens over de staat van 

instandhouding en/of het werkelijke niveau van het bij toeval vangen en doden, 

moet het voorzorgsbeginsel worden toegepast. 

 (2-80) Een andere activiteit die kan leiden tot het bij toeval doden van strikt 

beschermde mariene soorten is het zeeverkeer, met name door aanvaringen van dieren 

met schepen. De lidstaten kunnen een brede waaier aan preventieve maatregelen 

overwegen, waaronder het verlagen van de snelheid van de schepen of het wijzigen van 

de vaarroutes. Deze maatregelen zullen doorgaans moeten worden uitgevoerd volgens 

de regels van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Afhankelijk van de 

reikwijdte van de voorgestelde maatregelen en hun gevolgen voor het normale 

zeeverkeer, en overeenkomstig Richtlijn 2002/59/EG, moet dit wellicht gebeuren via een 

EU-indiening bij de IMO. 

(2-81) Sommige militaire activiteiten, in het bijzonder het gebruik van actieve sonars in 

het mariene milieu of het dumpen of vernietigen van niet-ontplofte munitie, kunnen 

leiden tot het doden van gevoelige soorten zoals walvisachtigen. Militaire activiteiten zijn 

                                                 
83 In artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn is sprake van “significante gevolgen”. Richtsnoeren hierover zijn 

beschikbaar op 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/NL_art_6_guide_jun_2019.p
df 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/NL_art_6_guide_jun_2019.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/NL_art_6_guide_jun_2019.pdf
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niet vrijgesteld van de bepalingen van artikel 12, en daarom hebben diverse marines van 

lidstaten beleidsinitiatieven ontwikkeld voor het gebruik van militaire sonar, rekening 

houdend met de noodzaak om de mogelijke milieueffecten tot een minimum te beperken. 

Zo kunnen bijvoorbeeld voorzorgsgebieden worden omschreven waar het gebruik van 

deze sonaractiviteiten wordt beperkt. Dit moet gebeuren met inachtneming van de 

bestaande internationale wetgeving, voornamelijk geregeld in het kader van het Verdrag 

van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee, met inbegrip van de specifieke 

bepalingen in verband met bijzondere rechten en verplichtingen van oorlogsschepen. 
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3. ARTIKEL 16 

Tekst van artikel 16 

1. Wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat en op voorwaarde dat de 

afwijking geen afbreuk doet aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten 

voortbestaan, mogen de lidstaten afwijken van het bepaalde in de artikelen 12, 13, 14 en 

15, letters a) en b): 

a) in het belang van de bescherming van de wilde flora en fauna en van de instandhouding 

van de natuurlijke habitats; 

b) ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, 

bossen, visgronden en wateren en andere vormen van eigendom; 

c) in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid of om andere 

dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale 

of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten; 

d) ten behoeve van onderzoek en onderwijs, repopulatie en herintroductie van deze 

soorten, alsmede voor de daartoe benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige 

vermeerdering van planten; 

e) teneinde het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op 

selectieve wijze en binnen bepaalde grenzen een beperkt, door de bevoegde nationale 

instanties vastgesteld aantal van bepaalde specimens van de in bijlage IV genoemde 

soorten te vangen, te plukken of in bezit te hebben. 

2. De lidstaten zenden de Commissie om de twee jaar een verslag toe conform het door 

het comité opgestelde model over de op grond van lid 1 toegestane afwijkingen. De 

Commissie geeft uiterlijk binnen twaalf maanden na ontvangst van het verslag haar 

mening over die afwijkingen en stelt het comité daarvan op de hoogte. 

3. In het verslag moet het volgende worden vermeld: a) voor welke soorten en om welke 

reden de afwijking is toegestaan, met inbegrip van de aard van het risico, met in 

voorkomend geval een opgave van de alternatieve oplossingen die niet zijn gekozen en 

van de gebruikte wetenschappelijke gegevens; b) welke middelen, inrichtingen of 

methoden mogen worden gebruikt voor het vangen of doden en om welke redenen; c) 

waar en wanneer dergelijke afwijkingen worden toegestaan; d) welke autoriteit de 

bevoegdheid heeft om te verklaren en te controleren dat aan de desbetreffende 

voorwaarden is voldaan en om te beslissen welke middelen, inrichtingen of methoden 

mogen worden gebruikt, door welke diensten en binnen welke grenzen, en wie met de 

uitvoering belast zijn; e) welke controlemaatregelen er zijn genomen en welke resultaten 

er zijn verkregen. 

 

(3-1)  Artikel 16 van de richtlijn voorziet in de mogelijkheid tot afwijkingen, ook van het 

systeem van strikte bescherming van diersoorten dat bij artikel 12 is ingesteld. 

(3-2) Artikel 16 biedt slechts beperkte mogelijkheden om af te wijken van de 

beperkingen en verbodsbepalingen van artikel 12. Afwijkingen moeten niet alleen 

gerechtvaardigd zijn in het licht van het algemene doel van de richtlijn, maar ook 

voldoen aan drie specifieke voorwaarden (zie 3.2). 
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(3-3) Als aan een van deze voorwaarden niet is voldaan, is de afwijking ongeldig. De 

autoriteiten van de lidstaten moeten bijgevolg alle algemene en specifieke eisen 

zorgvuldig onderzoeken alvorens een afwijking toe te staan. 

 

3.1.   Algemene juridische overwegingen 

3.1.1.  Verplichting om te zorgen voor een volledige, duidelijke en nauwkeurige 

omzetting van artikel 16 

Artikel 16 moet volledig en formeel worden omgezet met een onbetwistbare dwingende 

kracht. De criteria waaraan moet worden voldaan voordat een afwijking wordt 

toegestaan, moeten in specifieke nationale bepalingen worden opgenomen. In nationale 

omzettingsmaatregelen moet de volledige toepassing van artikel 16 worden gewaarborgd 

zonder de voorwaarden ervan te wijzigen, de bepalingen ervan selectief toe te passen of 

aanvullende afwijkingen toe te voegen waarin de richtlijn niet voorziet. Administratieve 

bepalingen alleen zijn onvoldoende. 

(3-4) Via de omzetting van artikel 16 in nationaal recht moet de toepassing van de 

afwijkingsbepalingen door de bevoegde autoriteiten worden gewaarborgd. Merk op dat 

een richtlijn bindend is wat betreft het te bereiken resultaat, maar een lidstaat de keuze 

laat wat betreft de manier om dat resultaat te bereiken. Het Hof heeft echter grenzen 

gesteld aan deze manoeuvreerruimte. De nationale omzetting van de afwijkingsregeling 

van artikel 16 moet daarom voldoen aan alle fundamentele rechtsbeginselen van de EU-

wetgeving en aan een aantal vereisten, zoals hieronder uiteengezet. 

(3-5) Volgens de jurisprudentie van het Hof84 “vereist de omzetting van een 

richtlijn in nationaal recht niet noodzakelijkerwijs dat de bepalingen ervan formeel en 

woordelijk in een uitdrukkelijke en specifieke wettelijke bepaling worden opgenomen, en 

kan naar gelang van de inhoud van de richtlijn worden volstaan met een algemene 

juridische context, wanneer deze daadwerkelijk de volledige toepassing van de 

richtlijn op voldoende duidelijke en nauwkeurige wijze verzekert.” 

Administratieve bepalingen alleen, die naar hun aard door de administratie kunnen 

worden gewijzigd en waaraan onvoldoende bekendheid is gegeven, kunnen niet worden 

beschouwd als een correcte uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van het VWEU en 

de richtlijn door de lidstaten85. 

(3-6) De praktische toepassing van de vereisten van artikel 16 kan een formele 

omzetting dan ook niet vervangen. In zaak C-46/11 heeft het Hof bevestigd dat de 

correcte uitvoering van de bepalingen van een richtlijn op zich niet de duidelijkheid en 

nauwkeurigheid kan verschaffen die nodig zijn om aan het rechtszekerheidsbeginsel te 

voldoen. Bovendien kunnen administratieve praktijken alleen niet worden 

beschouwd als de uitvoering van de verplichting voor de lidstaten om de 

richtlijn86 in nationaal recht om te zetten. 

(3-7) Bovendien moeten de bepalingen van de richtlijn worden uitgevoerd met 

een onbetwistbare dwingende kracht en met de specificiteit, nauwkeurigheid en 

duidelijkheid die nodig zijn om te voldoen aan het vereiste van rechtszekerheid87. Het 

                                                 
84 Zie arrest van 28 februari 1991, Commissie/Duitsland, zaak 131/88, ECLI:EU:C:1991:87. 
85 Zie bijvoorbeeld Commissie/Italië, zaak C-315/98, punt 10. 
86 Arrest van 15 maart 2012, Commissie/Polen, zaak C-46/11, ECLI:EU:C:2012:146, punten 28 en 56. 

Zie ook de conclusie van 11 januari 2007 van de advocaat-generaal in zaak C-508/04, punt 31. 
87 Zie met name de volgende arresten: Commissie/Duitsland, zaak C-59/89, punten 18 en 24; 

Commissie/Frankrijk, zaak C-225/97, punt 37; 17 mei 2001; Commissie/Italië, zaak C-159/99, punt 32; 
Commissie/Luxemburg, zaak C-75/01, punten 28, 87-88; Commissie/VK, zaak C-6/04, punt 27. 
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Hof was explicieter in zaak C-339/87 en verklaarde dat “de criteria op basis waarvan de 

lidstaten mogen afwijken van de door de richtlijn voorgeschreven verboden, moeten 

worden overgenomen in duidelijke nationale bepalingen, daar de nauwkeurigheid van de 

omzetting van bijzonder belang is in een geval waarin het beheer van het 

gemeenschappelijk erfgoed voor hun respectieve grondgebied aan de lidstaten is 

toevertrouwd.” In zijn arrest van 20 oktober 2005 heeft het Hof deze jurisprudentie 

toegepast op de habitatrichtlijn en opgemerkt dat “de lidstaten in het kader van de 

habitatrichtlijn, die ingewikkelde en technische regels vaststelt op het gebied van het 

milieurecht, er in het bijzonder op moeten toezien dat hun wetgeving ter omzetting van 

de richtlijn duidelijk en nauwkeurig is”88. 

(3-8) Zoals het Hof met betrekking tot artikel 16 van de habitatrichtlijn heeft 

geoordeeld, moeten de criteria op grond waarvan de lidstaten van de bij de richtlijn 

opgelegde verbodsbepalingen kunnen afwijken, ondubbelzinnig in de bepalingen van het 

nationaal recht worden overgenomen. Daarbij moet artikel 16 van de habitatrichtlijn 

restrictief worden uitgelegd, aangezien het nauwkeurig omschrijft onder welke 

omstandigheden de lidstaten van de artikelen 12 tot en met 15 van de richtlijn mogen 

afwijken89. Het Hof heeft dit standpunt herhaald in zaak C-46/1190. 

(3-9) Bij de omzetting van artikel 16 moeten de lidstaten de betekenis van de in de 

richtlijn gebruikte termen en begrippen volgen, teneinde uniformiteit bij de interpretatie 

en de toepassing te waarborgen91. Dit houdt ook in dat de nationale 

omzettingsmaatregelen de volledige toepassing van de richtlijn moeten 

waarborgen, zonder de voorwaarden ervan te wijzigen en zonder aanvullende 

voorwaarden of afwijkingen toe te voegen waarin de richtlijn niet voorziet92. Zo 

oordeelde het Hof in zaak C-6/0493 dat een afwijking waarbij handelingen worden 

toegestaan die leiden tot het doden van beschermde soorten en tot de beschadiging of 

vernieling van hun voortplantings- en rustplaatsen, mits deze handelingen rechtmatig 

zijn en redelijkerwijs niet kunnen worden vermeden, “indruist zowel tegen de geest en 

het doel van de habitatrichtlijn als tegen de letter van artikel 16 ervan”. 

In zaak C-183/0594 oordeelde het Hof dat de regeling van afwijkingen in de Ierse 

wetgeving (artikel 23, lid 7, punt b), van de Wildlife Act) in strijd was met de artikelen 12 

en 16 van de richtlijn. Volgens de Ierse wetgeving vormen handelingen die de 

voortplantings- of rustplaatsen van in het wild levende soorten onopzettelijk verstoren of 

vernielen, geen strafbaar feit. Volgens het Hof voldoet deze bepaling niet aan de 

vereisten van artikel 12, lid 1, punt d), van de richtlijn, dat dergelijke al dan niet 

opzettelijke handelingen verbiedt, en gaat zij bovendien ook verder dan hetgeen in 

artikel 16 van de richtlijn is bepaald, aangezien de richtlijn een uitputtende regeling 

bevat van de voorwaarden waaronder afwijkingen kunnen worden toegestaan. 

(3-10) De nationale bepalingen moeten ervoor zorgen dat alle in artikel 16 

vastgestelde voorwaarden strikt en grondig worden omgezet, zonder dat 

slechts enkele bepalingen selectief worden toegepast. In zaak C-98/0395 

oordeelde het Hof dat de Duitse wet (artikel 43, lid 4, van de federale wet op het 

natuurbehoud) niet verenigbaar was met artikel 16, aangezien zij afwijkingen niet 

afhankelijk stelt van alle in dat artikel gestelde voorwaarden. 

                                                 
88 Commissie/VK, zaak C-6/04, punten 25-26. 
89 Commissie/Oostenrijk, zaak C-508/04, punt 110. 

Conclusie van 11 januari 2007 van de advocaat-generaal in zaak C-508/04, punt 53. 
90 Commissie/Polen, zaak C-46/11, punt 29. 
91 Bijvoorbeeld gevoegde zaken C-206 en 207/88 — Vessoso en G. Zanetti. 
92 Commissie/Luxemburg, zaak C-75/01, punt 28. 
93 Commissie/VK, zaak C-6/04, punten 109-113. 
94 Commissie/Ierland, zaak C-183/05, punten 47-49. 
95 Commissie/Duitsland, zaak C-98/03, punten 57-62. 
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Bijgevolg kunnen, zo verduidelijkte het Hof in zaak C-508/0496 “nationale bepalingen die 

afwijkingen van de in de artikelen 12 tot en met 14 en 15, sub a en b, van de richtlijn 

gestelde verboden niet doen afhangen van alle in artikel 16 van deze richtlijn opgesomde 

criteria en voorwaarden, maar, op onvolledige wijze, van bepaalde bestanddelen van die 

criteria en voorwaarden, geen regime vormen dat aan laatstgenoemd artikel 

beantwoordt”. In zaak C-46/11 oordeelde het Hof dat de Poolse wetgeving niet 

verenigbaar was met artikel 16, aangezien zij afwijkingen niet afhankelijk stelt van alle in 

dat artikel gestelde criteria en voorwaarden. 

3.1.2.  Correcte algemene toepassing van afwijkingen 

Afwijkingen krachtens artikel 16 moeten een laatste toevlucht zijn. De 

afwijkingsbepalingen moeten eng worden uitgelegd: zij moeten betrekking hebben op 

precieze vereisten en specifieke situaties. Het is aan de lidstaten om ervoor te zorgen dat 

het gecombineerde effect van alle op hun grondgebied verleende afwijkingen geen 

gevolgen heeft die indruisen tegen de doelstellingen van de richtlijn. 

(3-11) Afwijkingen van artikel 16 moeten een laatste redmiddel zijn97. De nationale 

autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toestaan van afwijkingen moeten er 

rekening mee houden dat afwijkingen restrictief moeten worden geïnterpreteerd 

en uitgevoerd om te voorkomen dat de algemene doelstelling en de 

belangrijkste bepalingen van de richtlijn worden ondermijnd98. In zaak C-6/04 

heeft het Hof duidelijk gemaakt dat dit beginsel ook geldt in de context van artikel 1699. 

In zaak C-674/17 oordeelde het Hof: “Een afwijking op grond van artikel 16, lid 1, van 

de habitatrichtlijn moet namelijk een concrete en gerichte toepassing vinden, teneinde 

tegemoet te komen aan nauwkeurige vereisten en specifieke situaties”100. 

 

(3-12) Wat betreft de maatregelen die uit hoofde van artikel 12 van de habitatrichtlijn 

moeten worden genomen, is benadrukt dat passende en doeltreffende maatregelen op 

toereikende en controleerbare wijze moeten worden uitgevoerd. Dezelfde aanpak kan 

worden gevolgd voor de afwijkingsregeling. Indien correct gebruikt, zorgt dit ervoor dat 

het toestaan van afwijkingen niet indruist tegen de doelstelling van de richtlijn101. Zoals 

door het Hof opgemerkt in zaak C-6/04 “vormen de artikelen 12, 13 en 16 van de 

habitatrichtlijn bovendien een coherent geheel van normen die strekken tot bescherming 

van de populaties van de betrokken soorten, zodat elke afwijking die onverenigbaar is 

met de richtlijn zowel de verbodsbepalingen van de artikelen 12 of 13 daarvan schendt, 

als de regel dat afwijkingen kunnen worden toegestaan overeenkomstig artikel 16 van de 

richtlijn”. 

In het algemeen zullen de voorwaarden of “criteria” strenger worden met de ernst van 

het mogelijke effect van een afwijking op een soort of populatie. 

(3-13) Het toestaan van een afwijking veronderstelt dat de bevoegde nationale instanties 

zich ervan hebben vergewist dat aan alle in artikel 16 gestelde voorwaarden is voldaan. 

De lidstaten moeten er ook voor zorgen dat het cumulatieve effect van de 

                                                 
96 Commissie/Oostenrijk, zaak C-508/04, punt 111. 
97 Zie punt 33 van de conclusie van de advocaat-generaal in zaak C-10/96. 
98 Zie de volgende arresten van het Hof van Justitie in verband met afwijkingen uit hoofde van de 

Vogelrichtlijn: arrest van 8 juli 1987, Commissie/Italië, zaak 262/85, ECLI:EU:C:1987:340; arrest van 
7 maart 1996, WWF Italië/Regione Veneto, zaak C-118/94, ECLI:EU:C:1996:86, arrest van 
12 december 1996, VZW Koninklijk Belgisch verbond voor bescherming van de vogels/het Waalse Gewest, 
zaak C-10/96, ECLI:EU:C:1996:504. 

99 Commissie/VK, zaak C-6/04, punt 111. 
Zie ook Commissie/Oostenrijk, zaak C-508/04, punt 110, in de context van de vergelijkbare 
afwijkingsbepaling in artikel 9 van de Vogelrichtlijn 2009/147/EG. 

100 Arrest van 10 oktober 2019, zaak C-674/17, Tapiola, ECLI:EU:C:2019:851, punt 41. 
101  Commissie/VK, zaak C-6/04, punt 112. 



 

 

 

53 

afwijkingen geen gevolgen heeft die indruisen tegen de doelstellingen van 

artikel 12 en de richtlijn in haar geheel102. 

(3-14) Bijgevolg wordt het gebruik van afwijkingen vaak het best beheerd binnen een 

nationaal instandhoudingskader zodat de cumulatieve gevolgen van afwijkingen voor een 

bepaalde soort over het geheel genomen niet nadelig zijn voor het behoud van de soort 

in een gunstige staat van instandhouding op nationaal en/of biogeografisch niveau 

binnen een lidstaat. In elk geval moeten de lidstaten een overzicht hebben van en 

toezicht houden op het gebruik van afwijkingen op nationaal niveau (en, indien 

nodig, ook een overzicht van afwijkingen voorbij hun grenzen voor grensoverschrijdende 

populaties). Dit kan, afhankelijk van de organisatiestructuur in een lidstaat, inhouden dat 

regionale of lokale autoriteiten de gevolgen van afwijkingen buiten hun eigen 

grondgebied moeten bestuderen. 

Een voorbeeld van de wijze waarop de nationale autoriteit het gebruik van de op haar 

grondgebied verleende afwijkingen in de juiste context kan plaatsen, is te vinden in 

zaak C-342/05. In deze zaak verduidelijkt het Hof: “Verder kan de omstandigheid dat de 

besluiten waarbij vergunningen voor het jagen op wolven worden verleend, ook een 

regionaal quotum in acht moeten nemen van dieren die per wildbeschermingsgebied 

mogen worden gedood, niet worden geacht in strijd te zijn met artikel 16, lid 1, van de 

habitatrichtlijn. Dit quotum, dat wordt vastgesteld op basis van de hoeveelheid dieren die 

kunnen worden gedood zonder dat de betrokken soort in gevaar komt, vormt immers […] 

slechts het kader waarbinnen de wildbeschermingsgebieden jachtvergunningen mogen 

verlenen wanneer bovendien aan de voorwaarden van artikel 16, lid 1, van 

habitatrichtlijn is voldaan.”103 Met andere woorden, het is mogelijk een 

maximumgrens vast te stellen voor het aantal specimens dat mag worden gedood (om 

de negatieve weerslag voor de staat van instandhouding te voorkomen), maar dit neemt 

niet weg dat elke afwijking aan alle voorwaarden van artikel 16, lid 1, moet voldoen. 

3.2.  Een zorgvuldig gecontroleerd systeem voor het toestaan van 

afwijkingen: de drie criteria 

(3-15) Artikel 16 bevat drie criteria die allemaal moeten zijn vervuld voordat een 

afwijking kan worden toegestaan: 

1) aantonen van één of meer van de redenen van artikel 16, lid 1, punten a) tot en 

met d), of teneinde het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te 

maken op selectieve wijze en binnen bepaalde grenzen een beperkt, door de 

bevoegde nationale instanties vastgesteld aantal van bepaalde specimens van de in 

bijlage IV genoemde soorten te vangen, te plukken of in bezit te hebben (punt e)); 

2) het ontbreken van een andere bevredigende oplossing; en 

3) de zekerheid dat een afwijking geen afbreuk doet aan het streven de populaties in 

een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan. 

Het derde criterium weerspiegelt de overkoepelende doelstelling van de habitatrichtlijn, 

namelijk bijdragen tot de biologische diversiteit door het instandhouden van de 

natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (artikel 2, lid 1). De genomen maatregelen 

moeten beogen de natuurlijke habitats en de wilde dier- en plantensoorten in een 

gunstige staat van instandhouding te behouden of te herstellen. Zij moeten ook rekening 

houden met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, en met de regionale 

en lokale bijzonderheden (artikel 2, leden 2 en 3). 

                                                 
102 Zaak 674/17, punt 59. 
103 Arrest van 14 juni 2007, Commissie/Finland, zaak C-342/05, ECLI:EU:C:2007:341, punt 45. 
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Voordat het tweede en derde criterium kunnen worden onderzocht, moet de aanvraag 

voldoen aan het eerste criterium. Praktisch gezien heeft het weinig zin de kwestie van 

bevredigende alternatieven en het effect op de staat van instandhouding te onderzoeken 

als de actie niet voldoet aan artikel 16, lid 1, punten a) tot en met e). 

(3-16) De lidstaten moeten er evenwel op toezien dat aan alle drie de criteria is 

voldaan. Zoals het Hof in zaak C-342/05 heeft uiteengezet, rust de bewijslast op de 

bevoegde autoriteiten om aan te tonen dat elke afwijking aan alle voorwaarden voldoet: 

“Aangezien artikel 16, lid 1, voorziet in een uitzonderingsregeling, die strikt moet worden 

uitgelegd en volgens welke voor elke afwijking de autoriteit die daartoe het besluit neemt 

moet bewijzen dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan, moeten de lidstaten 

waarborgen dat elke ingreep die de beschermde soorten raakt slechts wordt toegestaan 

op basis van besluiten die steunen op een nauwkeurige en treffende motivering die 

verwijst naar de in artikel 16, lid 1, van de habitatrichtlijn opgesomde redenen, 

voorwaarden en vereisten”104. 

  

                                                 
104 Commissie/Finland, zaak C-342/05, punt 25. 
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Is de afwijking noodzakelijk om een van de volgende 

doelstellingen daadwerkelijk te verwezenlijken? 

Stroomschema voor afwijking conform artikel 16, lid 1 
 
 
 

 

  

JA JA JA JA e) het vangen of in 

bezit hebben van een 

beperkt aantal van 

bepaalde specimens 

van soorten door de 

bevoegde nationale 

instanties 

NEE 

Afwijking mag 

worden 

toegestaan 

Zal de afwijking betrekking hebben op een 

beperkt aantal specimens van de soort? 

JA 

Afwijking mag 

niet worden 

toegestaan 

Zijn er strikt gecontroleerde 

omstandigheden? 

JA 

Zal de afwijking op selectieve wijze op 

specimens worden toegepast? 

a) bescherming 

wilde flora en 

fauna en 

instandhouding 

natuurlijke 

habitats 

c) belang van 

volksgezondheid/op

enbare veiligheid of 

andere dwingende 

redenen van groot 

openbaar belang 

b) 

preventie 

van 

ernstige 

schade 

d) onderzoek 

en onderwijs, 

herintroductie 

van soorten 

NEE 

NEE 

Toezicht op 

gevolgen, ook op 

cumulatieve 

effecten 

NEE 

NEE 

Is er een bevredigend alternatief? 
(d.w.z. kan het specifieke probleem worden 

opgelost zonder toestaan van een afwijking?) 

NEE 

NEE 

JA 

JA 

NEE NEE NEE 

Dreigt de afwijking afbreuk te doen aan het 

streven om de soort in haar natuurlijke 

verspreidingsgebied in een gunstige staat van 

instandhouding te laten voortbestaan? 
 

JA 

JA 
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3.2.1. CRITERIUM 1: Aantonen van een van de redenen van artikel 16, lid 1, 

punten a) tot en met d), of ten einde het onder strikt gecontroleerde 

omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en binnen 

bepaalde grenzen een beperkt, door de bevoegde nationale instanties 

vastgesteld aantal van bepaalde specimens van de in bijlage IV 

genoemde soorten te vangen, te plukken of in bezit te hebben 

(artikel 16, lid 1, punt e)) 

Bij de beoordeling van een afwijking moeten de nationale autoriteiten nagaan of deze om 

een van de in artikel 16, lid 1, punten a) tot en met d), of punt e), genoemde redenen 

gerechtvaardigd is. De aard en het gewicht van de reden moeten ook worden bekeken in 

verhouding tot het belang van de beschermde soort in de specifieke omstandigheden in 

kwestie om te bepalen of de afwijking passend is. 

(3-17) Afwijkingen worden toegestaan omdat er een specifiek probleem of een specifieke 

situatie is die moet worden aangepakt. Afwijkingen moeten gebaseerd zijn op ten 

minste één van de in artikel 16, lid 1, punten a), b), c), d) en e), genoemde 

mogelijkheden. Specifieke afwijkingen die niet door een van deze 

redenen/mogelijkheden worden gerechtvaardigd, druisen dus zowel in tegen de geest en 

het doel van de habitatrichtlijn als tegen de letter van artikel 16105. 

In zaak C-508/04106 oordeelde het Hof dat de Oostenrijkse wetgeving niet in 

overeenstemming was met artikel 16, lid 1, van de richtlijn, onder meer omdat de 

redenen voor de afwijking uit hoofde van de Oostenrijkse wetgeving (d.w.z. commerciële 

land‑  of bosbouwexploitatie, drankenproductie en bouw van installaties) onder geen van 

de in artikel 16, lid 1, van de richtlijn limitatief opgesomde redenen/mogelijkheden 

vielen. 

(3-18) Wanneer een afwijking wordt toegestaan, moet het nagestreefde doel 

duidelijk en nauwkeurig worden aangegeven en moet de nationale autoriteit op 

grond van nauwkeurige wetenschappelijke gegevens aantonen dat de 

afwijkingen geschikt zijn om die doelstelling te bereiken, maar moet zij ook de 

keuze van een reden/mogelijkheid uit hoofde van artikel 16, lid 1, punten a) tot en met 

e), motiveren, en moet zij nagaan of de specifieke voorwaarden zijn vervuld107. 

a) In het belang van de bescherming van de wilde flora en fauna en van de 

instandhouding van de natuurlijke habitats 

(3-19) De eerste reden voor het toestaan van een afwijking is de bescherming van de 

wilde flora en fauna en de instandhouding van de natuurlijke habitats. In artikel 16, lid 1, 

punt a), wordt niet gespecificeerd op welke soort fauna, flora of natuurlijke habitats de 

richtlijn betrekking heeft, noch welk om soort bedreigingen het gaat. Gezien de algemene 

doelstelling van de richtlijn is het waarschijnlijker dat kwetsbare, zeldzame, 

bedreigde of endemische soorten en natuurlijke habitats (bijvoorbeeld die welke 

zijn opgenomen in de bijlagen bij de habitatrichtlijn) onder deze reden vallen, die er in 

feite op gericht zou zijn de negatieve gevolgen van een bepaalde andere soort te 

verminderen. Het zou ongebruikelijk zijn om de belangen van een algemene en bloeiende 

soort voorrang te geven op de belangen van een soort die voldoet aan de criteria van 

artikel 1, punt g), van de richtlijn.  

(3-20) De bevoegde instantie moet per geval grondig onderzoeken of het belang van de 

bescherming van een habitat of een soort van communautair belang kan rechtvaardigen 

dat een andere soort van communautair belang wordt geschaad, bijvoorbeeld wanneer 

                                                 
105 Zie ook Commissie/VK, zaak C-6/04, punten 109-113. 
106 Commissie/Oostenrijk, zaak C-508/04, punten 120 en 128. 
107 Arrest van 10 oktober 2019, zaak C-674/17. 
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een prooisoort plaatselijk bedreigd zou kunnen worden door een carnivoorsoort108. 

Alvorens te overwegen een afwijking toe te staan om een prooisoort te beschermen, 

moet zij alle andere mogelijke bedreigingen evalueren en aanpakken (bv. beschadiging 

van habitats, overbejaging, verstoring, concurrentie van gedomesticeerde soorten). De 

beoordeling moet betrekking hebben op de staat van instandhouding van de soorten 

waarop de mogelijke afwijking betrekking heeft, vergeleken met de staat van 

instandhouding van de “fauna, flora en habitats” in kwestie, de gevolgen op lange 

termijn voor de getroffen populatie(s), de doeltreffendheid op lange termijn om de 

bedreiging te verminderen enz. Bij de beoordeling moet het evenredigheidsbeginsel 

worden gevolgd: de teweeggebrachte nadelen moeten in verhouding staan tot de 

nagestreefde doelen. 

 b) Ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, 

veehouderijen, bossen, visgronden en wateren en andere vormen van eigendom 

(3-21) De tweede reden om een afwijking toe te kennen is ter voorkoming van ernstige 

schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren en 

andere vormen van eigendom. Bij deze afwijking wordt rekening gehouden met 

economische belangen en, zoals opgemerkt, moet de te voorkomen schade ernstig zijn. 

De lijst is echter niet uitputtend; ze kan ook andere soorten eigendom dekken. Ernstige 

schade heeft betrekking op specifieke belangen, d.w.z. zij leidt, of kan leiden, tot onder 

meer een direct of indirect economisch en/of financieel verlies, verlies van 

eigendomswaarde, of tot het verlies van productiemateriaal. 

(3-22) Zoals het Hof in zijn arrest in zaak C-46/11 heeft beklemtoond, staat artikel 16, 

lid 1, punt b), de autoriteiten evenwel niet toe van de verbodsbepalingen van 

artikel 12 af te wijken louter omdat de naleving van die verbodsbepalingen een 

wijziging van de activiteiten op het gebied van land- en bosbouw of visteelt 

noodzakelijk maakt. In zaak C-46/11 verklaarde het Hof dat artikel 16, lid 1, punt b), 

niet toestaat dat van de verbodsbepalingen van artikel 12 wordt afgeweken omdat de 

naleving van die verbodsbepalingen het gebruik van technologieën die doorgaans in de 

land- en bosbouw of in de visteelt worden gebruikt, onmogelijk zou maken109. 

(3-23) In zijn uitspraak over de vergelijkbare afwijkingsprocedure van artikel 9 van de 

Vogelrichtlijn 2009/147/EG merkte het Hof op dat de richtlijn niet is bedoeld om schade 

van geringe omvang te voorkomen, maar alleen ernstige schade, d.w.z. schade die een 

bepaalde grens overschrijdt110. Hieruit volgt dat loutere overlast en normale 

bedrijfsrisico’s geen legitieme redenen kunnen zijn om afwijkingen toe te staan. Wat als 

ernstige schade wordt beschouwd, moet per geval worden beoordeeld wanneer de 

kwestie zich voordoet. 

(3-24) Het Hof preciseerde dat “artikel 16, lid 1, van de habitatrichtlijn […] niet vereist 

dat vóór de vaststelling van de afwijkende maatregelen ernstige schade is 

veroorzaakt”111. Aangezien deze bepaling is bedoeld om ernstige schade te voorkomen, is 

het niet noodzakelijk dat de ernstige schade zelf zich reeds heeft voorgedaan; de 

waarschijnlijkheid op ernstige schade is voldoende. Alleen het feit dat de kans bestaat 

dat zich schade voordoet, is echter niet voldoende; de waarschijnlijkheid dat 

zich schade zal voordoen moet groot zijn, evenals de omvang van de schade. De 

                                                 
108 Kojola, I., Huitu, O., Toppinen, K., Heikura, K., Heikkinen, S. en Ronkainen, S. (2004). Predation on 

European forest reindeer (Rangifer tarandus) by wolves (Canis lupus) in Finland. Journal of Zoology, Londen 
263(3): 229-236. 

109 Commissie/Polen, zaak C-46/11, punt 31. 
110 Arrest van 8 juli 1987, Commissie/ België, zaak C-247/85, ECLI:EU:C:1987:339, punt 56. 

“Dienaangaande zij erop gewezen, dat deze bepaling van de richtlijn niet ertoe strekt, dreigende schade van 
geringe omvang te voorkomen. Dat voor deze afwijking van de algemene beschermingsregeling schade van 
een zekere omvang vereist is, beantwoordt immers aan de omvang van de bescherming die de richtlijn wil 
bieden.” 

111 Commissie/Finland, zaak C-342/05, punt 40. 
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grote waarschijnlijkheid dat zich ernstige schade zal voordoen, moet met voldoende 

bewijsmateriaal worden aangetoond. Er moet ook voldoende bewijs zijn dat het risico 

van ernstige schade grotendeels toe te schrijven is aan de soorten waarop de afwijking 

betrekking heeft en dat er een grote waarschijnlijkheid is dat zich ernstige schade zal 

voordoen indien er geen actie wordt ondernomen. Ervaringen uit het verleden moeten 

aantonen dat er een grote kans bestaat dat zich schade voordoet. 

 

(3-25) Bij het toestaan van afwijkingen moeten de lidstaten kunnen aantonen dat 

elke controlemethode die in het kader van de afwijking wordt gebruikt, 

doeltreffend en duurzaam is om ernstige schade te voorkomen of te beperken, 

bv. specifiek gericht op de plaats en het tijdstip waarop de schade optreedt of dreigt op 

te treden en gericht op de individuen die de schade veroorzaken enz. In zaak C-

342/05112 oordeelde het Hof dat Finland, door de wolvenjacht preventief toe te staan, 

zonder dat is aangetoond dat hierdoor ernstige schade in de zin van artikel 16, lid 1, 

punt b), kan worden voorkomen, de krachtens artikel 12, lid 1, en artikel 16, lid 1, 

punt b), van de habitatrichtlijn op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen. 

Hieruit volgt dat afwijkingen moeten worden aangepast aan de noodzakelijke schaal, 

zelfs als het om een individueel specimen gaat (bv. één probleembeer). 

(3-26) Afwijkingen ter voorkoming van ernstige schade worden voornamelijk toegestaan 

voor soorten die een aanzienlijke impact hebben op verschillende sectoren, zoals grote 

carnivoren, Castor fiber en, in mindere mate, Lutra lutra. Dit zijn actuele voorbeelden 

van soorten die door hun aanwezigheid en uitbreiding in conflict kunnen raken met 

menselijke belangen in verschillende lidstaten. Om deze conflicten te verzachten, kan het 

nodig zijn uitgebreide instandhoudingsstrategieën uit te rollen en, waar mogelijk, de 

menselijke praktijken die aanleiding geven tot conflicten aan te passen om een cultuur 

van co-existentie te verwezenlijken. Ook kan het nodig zijn plannen te ontwikkelen die 

plaatselijk zijn aangepast aan de specifieke kenmerken van de soorten en van de 

beïnvloedende activiteiten, wat afwijkingen overeenkomstig artikel 16, lid 1, punt b), kan 

inhouden. 

(3.27) De Europese Commissie heeft verscheidene LIFE-projecten en -initiatieven 

gesteund waarmee richtsnoeren voor goede praktijken zijn ontwikkeld voor het beheer 

van conflicten waarbij beschermde soorten betrokken zijn (bv. het EU-platform inzake de 

co-existentie van mensen en grote carnivoren (EU Platform on coexistence between 

people and large carnivores)113 dat in het onderstaande kader wordt beschreven). In 

verschillende lidstaten zijn op nationaal of regionaal niveau soortspecifieke richtsnoeren 

opgesteld114. Wanneer het de bedoeling is om een afwijking aan te vragen, is het 

raadzaam de maatregelen, praktijken en instrumenten die in deze richtsnoeren worden 

gesuggereerd of waarmee elders ervaring is opgedaan, te onderzoeken, teneinde de 

beste lokaal aangepaste oplossingen te vinden om schade en conflicten te beperken, met 

inachtneming van het evenredigheidsbeginsel. 

21 – Voorbeeld van goede praktijken: het EU-platform inzake de co-existentie van 
mensen en grote carnivoren 

Vier grote carnivoren, de bruine beer Ursus arctos, de wolf Canis lupus, de Euraziatische lynx Lynx 
lynx en de veelvraat Gulo gulo, behoren tot de groep van soorten die op EU-niveau de grootste 
uitdaging vormen op het gebied van instandhouding. De reden daarvoor is dat zij een groot 

verspreidingsgebied hebben dat regionale en nationale grenzen overschrijdt en dat zij in conflict 
kunnen komen met menselijke economische activiteiten, zoals landbouw. De kwestie wordt verder 

                                                 
112 Commissie/Finland, zaak C-342/05, punten 41-44 en 47. 
113 http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/coexistence_platform.htm  
114 Zie bijvoorbeeld de richtsnoeren voor beverbeheer in Beieren, van het Beierse ministerie voor Milieu: 

Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, 2016. «Richtlinien zum 
Bibermanagement». 
https://www.stmuv.bayern.de/service/recht/naturschutz/doc/bibermanagement_2016/richtlinien_biberman
agement_2016.pdf  

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/coexistence_platform.htm
https://www.stmuv.bayern.de/service/recht/naturschutz/doc/bibermanagement_2016/richtlinien_bibermanagement_2016.pdf
https://www.stmuv.bayern.de/service/recht/naturschutz/doc/bibermanagement_2016/richtlinien_bibermanagement_2016.pdf
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gecompliceerd doordat verschillende populaties een verschillende staat van instandhouding 

hebben, verschillende beschermings- en beheersregelingen kennen en met verschillende sociaal-

economische omstandigheden te maken krijgen. 

Het EU-platform inzake de co-existentie van mensen en grote carnivoren, dat sinds de start in 
2014 wordt gesteund door de Europese Commissie, is een groepering van organisaties die 
verschillende belangengroepen vertegenwoordigen en die hebben ingestemd met een gezamenlijke 
missie: “de bevordering van manieren en middelen om conflicten tussen menselijke belangen en 
de aanwezigheid van soorten grote carnivoren te minimaliseren en, indien mogelijk, op te lossen 
door kennis uit te wisselen en op een open, constructieve en wederzijds respectvolle manier samen 

te werken”. Vertegenwoordigers van verschillende belangengroepen, waaronder jagers, 
landeigenaren, rendierherders en ngo’s die zich met natuurbescherming bezighouden, nemen deel 
aan de vergaderingen. 

Het platform verzamelt informatie en goede praktijken uit verschillende lidstaten en promoot de 

bevindingen op zijn website en via zijn informatiekanalen. Het platform houdt zich al geruime tijd 
bezig met het bevorderen en ondersteunen van de goedkeuring van schadepreventiemaatregelen 
via EU-financiering voor plattelandsontwikkeling en het verzamelen en evalueren van 

gevalsstudies. 

In het communicatieplan van het platform worden de tot dusver opgedane ervaringen beschreven. 
Gezamenlijke activiteiten zijn het meest succesvol, aangezien het eenvoudiger is om met een reeks 
verschillende belanghebbenden samen te werken als zij het gevoel hebben dat hun belangen 
vertegenwoordigd zijn. De aanwezigheid van internationale vertegenwoordigers van het platform 
en de Europese Commissie tijdens regionale evenementen is nuttig wat betreft de behandelde 

onderwerpen en draagt ertoe bij dat de deelnemers het gevoel hebben dat een grotere groep 
betrokkenen naar hun problemen luistert. Na evenementen worden doorgaans gemeenschappelijke 
verklaringen overeengekomen waarmee de bakens worden uitgezet voor toekomstige 

evenementen die op eerdere activiteiten kunnen voortbouwen115. 

22 – Voorbeeld van goede praktijken: beheer van de Europese bever in Frankrijk 

In Frankrijk is de Europese bever een strikt beschermde diersoort en zijn staat van instandhouding 
is aan het verbeteren. In sommige gebieden veroorzaken bevers echter schade aan de bosbouw, 

doordat zij op bosvegetatie kauwen en beboste gebieden onder water zetten door dammen te 
bouwen. 

Omdat dergelijke schade regelmatig voorkwam, verzochten de getroffen personen en organisaties 
de nationale autoriteiten om afwijkingen van de strikte bescherming van de soort toe te staan. Een 
aanhoudend conflict zou kunnen leiden tot het illegaal doden van individuen of tot 
ongecontroleerde ingrepen in de habitats van de soort (vernieling van dammen), wat de 
instandhouding van populaties in sommige gebieden zou kunnen beïnvloeden. Om een 

bevredigende oplossing te vinden die in overeenstemming was met de staat van instandhouding 

van de soort en de symbolische betekenis ervan, zijn afwijkingen toegestaan om specimens naar 
andere gebieden over te brengen wanneer dat nodig was en andere maatregelen ter bevordering 
van de co-existentie met de soort niet afdoende waren. De uitvoering van deze activiteiten is 
echter niet eenvoudig en vereist de instemming van de belanghebbenden in het nieuwe gebied, die 
ook bang kunnen zijn voor de toekomstige gevolgen van de aanwezigheid van de soort. 

In deze context heeft de nationale dienst voor jacht en fauna (Office national de la chasse et de la 
faune sauvage — ONCFS) een technisch bevernetwerk opgezet waarbij deskundigen betrokken zijn 
om kennis over de soort op te bouwen en ter plaatse bijstand te verlenen aan personen die schade 
hebben geleden door bevers. De opgedane ervaring wordt momenteel verwerkt tot richtsnoeren 

                                                 
115 Voor meer informatie, zie: 

EU-platform (2014), Overeenkomst tot deelname aan het EU-platform inzake de co-existentie van mensen 
en grote carnivoren: 
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/NL_Agreement.pdf  
EU-platform (2018a) Communication Plan, Version 2:  
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/2014_LC%20Platform%20Co
mmunication%20Plan%20v2.pdf  
Website EU-platform (2018b). 
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/coexistence_platform.htm  

https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/NL_Agreement.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/2014_LC%20Platform%20Communication%20Plan%20v2.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/2014_LC%20Platform%20Communication%20Plan%20v2.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/coexistence_platform.htm
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met goede praktijken om schade aan boomplantages te voorkomen en het behoud van de 

ecologische functionaliteit van de habitats van de soorten te verzoenen met de preventie van 

overstromingen. 

Maatregelen om conflicten te verminderen worden geleidelijk ontwikkeld en de doeltreffendheid 
ervan moet dan ook op lange termijn worden beoordeeld. Deze maatregelen zijn uiteenlopend en 
omvatten technische oplossingen, zoals het installeren van systemen die bevers verhinderen van te 
graven, beverbuizen, voorzieningen om het debiet in beverterritoria te beheersen, mechanische 
bescherming van bomen en gewassen door het gebruik van hulzen, palissaden of elektrische 
hekken, alsook het toestaan van afwijkingen om dammen te verwijderen, te verplaatsen of er 

inkepingen in te maken enz. Deze maatregelen worden per geval vastgesteld. 

Op grotere schaal worden lokale beheersplannen opgesteld met uiteenlopende actieterreinen, 
afhankelijk van het risico en de daarmee samenhangende preventieve, beschermende en 
compenserende maatregelen. Dit kan onder meer inhouden dat natuurgebieden worden gecreëerd 

waar beverhabitats kunnen worden hersteld en waar bevers met hun dammen draslanden kunnen 
creëren. De beheersmaatregelen omvatten ook het toezicht op de soort en wat haar impact is, 

alsmede communicatie- en voorlichtingsactiviteiten. 

c) In het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid of om 

andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van 

redenen van sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijke 

gunstige effecten 

(3-28) De derde mogelijke reden voor het toestaan van een afwijking is vanwege 

“dwingende redenen van groot openbaar belang”. Dit begrip wordt niet gedefinieerd in de 

richtlijn, maar in het lid worden redenen van openbaar belang genoemd, zoals de 

volksgezondheid en de openbare veiligheid. Onder dit begrip vallen ook andere, niet 

nader genoemde redenen, zoals redenen van sociale of economische aard, redenen met 

voor het milieu wezenlijke gunstige effecten enz. (de lijst is niet uitputtend). 

(3-29) Op andere gebieden van het EU-recht waar vergelijkbare begrippen voorkomen, 

zoals het vrije verkeer van goederen, heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat 

dwingende redenen of het openbaar belang nationale maatregelen rechtvaardigen die het 

beginsel van vrij verkeer beperken. In dit verband heeft het de volksgezondheid, 

milieubescherming en het nastreven van legitieme doelstellingen van economisch en 

sociaal beleid als dergelijke dwingende redenen erkend. 

(3-30) Hetzelfde begrip komt ook voor in artikel 6, lid 4, van de richtlijn. Tot dusver 

heeft het Hof geen jurisprudentie uitgevaardigd over de wijze waarop dit specifieke 

begrip moet worden geïnterpreteerd, maar er kan worden gesteld dat het aantonen van 

de doorslaggevende argumenten voor een plan of project ook op afwijkingen van 

toepassing moet zijn. De analyse van de Commissie in haar richtsnoeren116 inzake 

artikel 6 is nuttig om dit begrip nader toe te lichten. 

(3-31) In de eerste plaats blijkt uit de formulering dat alleen het door openbare 

instanties of particuliere organisaties behartigde openbaar belang tegen de 

instandhoudingsdoelstellingen van de richtlijn kan opwegen. Projecten die 

volledig in het belang van ondernemingen of personen zijn, worden derhalve doorgaans 

niet als van openbaar belang beschouwd. 

(3-32) Ten tweede moet het “dwingende” karakter van dit openbaar belang worden 

benadrukt. Dit houdt in dat niet elke vorm van openbaar belang van sociale of 

economische aard volstaat, met name wanneer deze wordt afgezet tegen de belangen 

                                                 
116  
Mededeling van de Commissie C(2018) 7621 final, Brussel, 21 november 2018, Beheer van “Natura 2000”-

gebieden – De bepalingen van artikel 6 van de habitatrichtlijn (92/43/EEG),  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1548663172672&uri=CELEX:52019XC0125(07)  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1548663172672&uri=CELEX:52019XC0125(07)
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die door de richtlijn worden beschermd. In dit verband moeten belangen zorgvuldig 

tegen elkaar worden afgewogen. Ook mag redelijkerwijs worden aangenomen dat het 

openbaar belang in de meeste gevallen alleen dwingend kan zijn als het een 

langetermijnbelang is: kortetermijnbelangen die alleen voordelen op korte termijn 

opleveren zouden niet volstaan om op te wegen tegen het langetermijnbelang van de 

instandhouding van soorten. 

(3-33) De bevoegde autoriteit moet het “dwingende” karakter van het openbaar belang 

per geval grondig onderzoeken en een passend evenwicht vinden met het algemeen 

openbaar belang van het verwezenlijken van de doelstellingen van de richtlijn. Het lijkt 

redelijk om, net als voor artikel 16, lid 1, punt b), te oordelen dat het gebruik van 

afwijkingen op grond van artikel 16, lid 1, punt c), niet vereist dat de gezondheid of 

veiligheid van de mens schade ondervindt voordat afwijkende maatregelen worden 

genomen. Bij het gebruik van deze afwijking moeten de lidstaten echter met voldoende 

bewijs kunnen aantonen dat er een verband bestaat tussen de afwijking en de genoemde 

doelstellingen van groot openbaar belang. 

(3-34) Afwijkingen voor soorten om dwingende redenen van openbaar belang kunnen 

nodig zijn voor plannen of projecten die gevolgen hebben voor Natura 2000-gebieden, 

met inachtneming van de vereisten van artikel 6, leden 3 en 4. Bij de in artikel 6 

bedoelde preventieve, mitigatie- en compenserende maatregelen moet derhalve ook 

rekening worden gehouden met de soorten waarop de afwijkingen betrekking hebben. 

Met het oog op de samenhang en om de procedures van artikel 16 op één lijn te brengen 

met de beoordelingen van artikel 6, is het raadzaam in voorkomend geval ook de 

verificatie van de voorwaarden van de afwijking (ontbreken van bevredigende 

alternatieve oplossingen en van schadelijke gevolgen voor de soort) indien van 

toepassing te stroomlijnen in de context van de passende beoordeling. 

23 — Goede praktijken bij het toestaan van afwijkingen op grond van artikel 16, lid 1, 
punt c) 

Op basis van een overzicht van de afwijkingsverslagen van de lidstaten is artikel 16, lid 1, punt c), 
“om andere dwingende redenen van groot openbaar belang”, in veel landen een van de meest 
gebruikte redenen om een afwijking toe te staan. Deze afwijkingen houden meestal verband met 
bouwwerkzaamheden, vaak in het kader van ontwikkelingsprojecten of -plannen. De toegestane 

activiteiten leiden vaak tot verstoring van soorten, verslechtering of vernieling van rust- of 
voortplantingsplaatsen, en soms tot het doden van specimens. Deze afwijkingen gelden meestal 
voor “meerdere soorten” en hebben vaak gevolgen voor vleermuizen, amfibieën en reptielen, 
alsook voor insecten en andere zoogdieren. 
 
De lidstaten hebben verschillende maatregelen vastgesteld die moeten worden toegepast voordat 

zij deze afwijkingen toestaan, zowel tijdens als na de uitvoering. De maatregelen omvatten: 

– een haalbaarheidsstudie naar alle alternatieve opties, waarbij een evenwicht wordt gevonden 
tussen de gevolgen voor andere soorten of habitats en andere ecologische/sociale/economische 
aspecten; 

– een beoordeling van het effect van de activiteit op de soorten, zowel tijdens als na de 
werkzaamheden; 

– regelingen om negatieve effecten tot een minimum te beperken (werktijden, toezicht door 

ecologen enz.); 
– maatregelen om de aantrekkelijkheid van het gebied en de toegankelijkheid voor de soorten na 

de werkzaamheden te vergroten; 
– het ter beschikking stellen van tijdelijke schuilplaatsen indien de habitat tijdelijk niet 

beschikbaar is; 
– compenserende maatregelen, zoals een vervangingslocatie in de buurt van het projectgebied 

vóór de aanvang van de werkzaamheden of binnen het nieuwe project na de voltooiing ervan; 

– toezicht houden op veranderingen in het gebruik van de locatie en de reactie van de getroffen 
populatie op de genomen maatregelen; 

– een controlesysteem om toe te zien op de uitvoering van de afwijking om ervoor te zorgen dat 
aan alle voorwaarden wordt voldaan; 

– een onderzoek naar de staat van instandhouding van de betrokken soorten in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied; 

– de toepassing van procedures in specifieke richtsnoeren voor de uitvoering van werken. 
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Sommige van deze maatregelen zijn nodig om ervoor te zorgen dat afwijkingen geen afbreuk doen 

aan de staat van instandhouding van de populaties van de betrokken soort. Andere maatregelen 
gaan verder dan de vereisten, aangezien daarmee ook de initiële omstandigheden van het gebied 
actief kunnen worden verbeterd of nieuwe, bredere of geschiktere habitats kunnen worden 
gecreëerd. 

Deze maatregelen zijn vergelijkbaar met die welke in de beoordelingsprocedures van artikel 6, 

leden 3 en 4, worden overwogen. Wanneer afwijkingen op grond van artikel 16, lid 1, punt c), 
verband houden met projecten of plannen die onder artikel 6 vallen (bijvoorbeeld voor de 
vernietiging van habitats van soorten van bijlage II/IV in een Natura 2000-gebied), is het mogelijk 
de beoordeling aan de hand van de criteria van artikel 16 uit te voeren en in het kader van de 
passende beoordeling verdere maatregelen vast te stellen. Deze aanpak bespaart tijd, vermijdt de 
kosten van een dubbele beoordeling, zorgt tegelijkertijd voor samenhang bij het voldoen aan de 

vereisten van zowel artikel 6 als artikel 16, en levert een uitgebreider resultaat op wat betreft de 

verwezenlijking van de instandhoudingsdoelstellingen. 

d) Ten behoeve van onderzoek en onderwijs, repopulatie en herintroductie van 

deze soorten, alsmede voor de daartoe benodigde kweek, met inbegrip van de 

kunstmatige vermeerdering van planten 

(3-35) Dergelijke afwijkingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het markeren 

van bepaalde exemplaren van een soort voor onderzoeksdoeleinden (bv. halsbanden met 

radiozender) om meer inzicht in hun gedrag te krijgen, of voor instandhoudingsprojecten 

die gericht zijn op de herintroductie van soorten. Voor onderzoeksprojecten moeten 

uiteraard ook alternatieve methoden in overweging worden genomen. Wanneer het 

onderzoek betrekking heeft op het doden van een specimen, moet bijvoorbeeld het 

gebruik van karkassen en monsters van om andere redenen gedode specimens worden 

aangemoedigd117. Ook moet worden aangetoond dat het doel van dergelijk onderzoek 

zwaarder weegt dan het belang van strikte bescherming van de soort. 

(3-36) Het rapen van eieren, vangen en fokken in gevangenschap, translocatie enz. 

kunnen allemaal worden toegestaan met het oog op het uitzetten van verzwakte 

populaties, het vergroten van hun genetische diversiteit of het herintroduceren van een 

soort. Hoewel deze afwijkingen gericht zijn op de instandhouding van de soort, kunnen 

zij verschillende potentiële negatieve effecten hebben, met inbegrip van ecologische, 

sociale en economische aspecten en overwegingen in verband met dierenwelzijn. Het is 

derhalve raadzaam om bij het toestaan van dergelijke afwijkingen gebruik te maken van 

de beste beschikbare gegevens, mechanismen, instrumenten (Guidelines for 

Reintroductions and Other Conservation Translocations van de IUCN118) en relevante 

soortspecifieke ervaringen, om de kans op succes te vergroten en mogelijke risico’s voor 

de geherintroduceerde soorten of andere soorten te voorkomen. 

Wanneer de uit te zetten of te herintroduceren soorten zowel in bijlage IV als in bijlage II 

bij de habitatrichtlijn zijn opgenomen en de bestemmingsgebieden buiten Natura 2000 

vallen, moeten de autoriteiten ook nagaan of het mogelijk/nodig is de belangrijkste 

voortplantings- en voedselgebieden van de uitgezette of geherintroduceerde populatie 

van een soort aan te wijzen als Natura 2000, met name voor prioritaire soorten. 

Bovendien moeten mogelijke alternatieven voor herintroductie of translocatie eerder als 

minder doeltreffend zijn beoordeeld of moeten zij niet haalbaar zijn gebleken als een 

middel om de specifieke en duidelijk omschreven instandhoudingsdoelstellingen van de 

herintroductie of translocatie te halen. 

e) Teneinde het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken 

op selectieve wijze en binnen bepaalde grenzen een beperkt, door de bevoegde 

                                                 
117 Zie ook Linnell J., V. Salvatori & L. Boitani (2008). Guidelines for population level management plans 

for large carnivores. Een verslag van Large Carnivore Initiative for Europe dat is opgesteld voor de Europese 
Commissie. 

118 Zie: https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2013-009.pdf  

https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2013-009.pdf
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nationale instanties vastgesteld aantal van bepaalde specimens van de in 

bijlage IV genoemde soorten te vangen, te plukken of in bezit te hebben 

(3-37) De vijfde en laatste reden om een afwijking toe te staan is het onder strikt 

gecontroleerde omstandigheden, op selectieve wijze en binnen bepaalde grenzen 

vangen, plukken of in bezit hebben van bepaalde specimens van de in bijlage IV 

genoemde soorten. 

(3-38) In strijd met artikel 16, lid 1, punten a) tot en met d), wordt in artikel 16, lid 1, 

punt e), geen doelstelling vastgesteld die moet worden nagestreefd wanneer van deze 

afwijking gebruik wordt gemaakt. Niettemin moet bij het gebruik van artikel 16, 

lid 1, punt e), nog steeds een doelstelling worden vermeld en moet deze 

volledig worden gerechtvaardigd. De doelstelling moet ook in overeenstemming zijn 

met de algemene doelstellingen van de richtlijn. Het Hof heeft in zaak C-674/17 

verduidelijkt dat “de doelstellingen die ter ondersteuning van een afwijking worden 

aangevoerd duidelijk, precies en onderbouwd in de beslissing tot afwijking moeten 

worden genoemd”. Het Hof is ook van oordeel dat een uitzondering op grond van 

artikel 16, lid 1, van de habitatrichtlijn “namelijk een concrete en gerichte toepassing 

[moet] vinden, teneinde tegemoet te komen aan nauwkeurige vereisten en specifieke 

situaties”119. Het is dus duidelijk dat er een specifieke doelstelling moet zijn om een 

afwijking toe te staan. 

(3-39) In zaak C-674/17120 oordeelde het Hof dat “de doelstelling van een afwijking op 

grond van artikel 16, lid 1, onder e), van de habitatrichtlijn in beginsel niet [mag] 

worden verward met de doelstellingen van de afwijkingen op grond van artikel 16, lid 1, 

onder a) tot en met d), van die richtlijn, zodat de eerste bepaling alleen kan dienen als 

grondslag voor de vaststelling van een afwijking in gevallen waarin laatstgenoemde 

bepalingen niet relevant zijn”, en dat “artikel 16, lid 1, onder e), van de habitatrichtlijn 

geen algemene rechtsgrondslag [kan] vormen om toe te staan dat wordt afgeweken van 

artikel 12, lid 1, van die richtlijn, omdat de andere in artikel 16, lid 1, van die richtlijn 

bedoelde gevallen en voornoemd stelsel van strikte bescherming anders hun nuttige 

werking verliezen”. 

Artikel 16, lid 1, punt e), is derhalve geen algemene rechtsgrondslag om in 

afwijkingen te voorzien, maar mag alleen worden toegepast indien de met de 

afwijking nagestreefde doelstellingen niet onder artikel 16, lid 1, punten a) tot 

en met d), vallen. Anders zouden de bepalingen van artikel 16, lid 1, punten a) tot en 

met d), en het stelsel van strikte bescherming hun nuttige werking verliezen. In deze 

specifieke zaak heeft het Hof zich uitdrukkelijk gebogen over het probleem van de 

illegale jacht op een beschermde soort, dat volgens het Hof een grote uitdaging vormt 

voor de instandhouding van bedreigde soorten. Het Hof heeft erkend dat de strijd tegen 

de illegale jacht in beginsel kan worden aangevoerd als een manier om bij te dragen tot 

het behouden of herstellen van de gunstige staat van instandhouding van de betrokken 

soort en dus als een doelstelling die valt onder artikel 16, lid 1, punt e), van de 

habitatrichtlijn121. 

(3-40) Uit het arrest in zaak C-674/17 volgt dat artikel 16, lid 1, punt e), de legitieme 

doelstellingen die met een afwijking kunnen worden nagestreefd niet beperkt. Naast de 

strijd tegen de illegale jacht kunnen andere redenen het gebruik van artikel 16, lid 1, 

punt e), rechtvaardigen, mits het doel van de afwijking overeenstemt met de algemene 

doelstelling van de richtlijn om de gunstige staat van instandhouding van de betrokken 

soort te behouden en te herstellen. 

                                                 
119 Zaak C-674/17, punt 41. 

120 Zie de punten 34 tot en met 37 van C-674/17.  
121 C-674/17, punt 43. 
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Het Hof heeft in zaak C-674/17 echter ook geoordeeld dat “de nationale autoriteit op 

grond van nauwkeurige wetenschappelijke gegevens, waaronder in voorkomend geval 

vergelijkende gegevens betreffende de gevolgen van de beheersjacht voor de staat van 

instandhouding van de wolf, de aanname [moet] onderbouwen dat het toestaan van de 

beheersjacht de illegale jacht daadwerkelijk kan doen dalen, en wel in die mate dat deze 

een positief netto-effect op de staat van instandhouding van de wolvenpopulatie heeft. 

Daarbij moet zij rekening houden met het aantal beoogde afwijkingen en met de meest 

recente ramingen van het aantal illegale vangsten”122. 

Het Hof benadrukte ook dat “moet worden aangenomen dat het loutere bestaan van een 

illegale activiteit zoals de illegale jacht of de problemen die zich bij de uitvoering van het 

toezicht erop voordoen, niet kunnen volstaan om een lidstaat vrij te stellen van zijn 

verplichting om de bescherming van beschermde soorten uit hoofde van bijlage IV bij de 

habitatrichtlijn te waarborgen. In een dergelijke situatie is het daarentegen de plicht van 

de lidstaat bij voorrang te zorgen voor een strikt en doeltreffend toezicht op deze illegale 

activiteit en alle middelen in te zetten waarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de in de 

artikelen 12 tot en met 14 en artikel 15, punten a) en b), van die richtlijn opgenomen 

verbodsbepalingen123”. 

(3-41) Zelfs wanneer is aangetoond dat een afwijking is gebaseerd op een legitiem doel 

dat aan bovengenoemde voorwaarden voldoet, kan zij alleen worden toegestaan 

indien ook aan een reeks andere criteria wordt voldaan, namelijk dat de afwijking 

slechts betrekking mag hebben op een beperkt aantal specimens van de soort, op 

selectieve wijze en binnen bepaalde grenzen moet worden toegepast en onder strikt 

gecontroleerde omstandigheden moet worden uitgevoerd124. Elk van deze criteria wordt 

hieronder onderzocht. 

 Beperkt aantal 

(3-42) Dit is een relatief criterium dat moet worden vergeleken met het populatieniveau 

en de jaarlijkse voortplanting en sterfte van een soort en dat rechtstreeks verband houdt 

met de staat van instandhouding van de soort125. Het is derhalve van essentieel belang 

een drempel vast te stellen voor het aantal exemplaren dat mag worden gevangen, 

geplukt of bezeten. In zaak C-674/17 heeft het Hof verduidelijkt dat dit aantal afhangt 

van het populatieniveau (aantal exemplaren), de staat van instandhouding en 

de biologische kenmerken van de soort. Het “beperkt aantal” moet onder 

verantwoordelijkheid van de bevoegde nationale autoriteit worden vastgesteld op basis 

van nauwkeurige wetenschappelijke informatie over gegevens op het gebied van 

geografie, klimaat, milieu en biologie en in het licht van de voortplantingssnelheid en de 

totale jaarlijkse natuurlijke sterfte, maar ook van verliezen als gevolg van andere 

oorzaken, zoals ongevallen, andere afwijkingen (bv. artikel 16, lid 1, punt b)) en 

specimens die zijn “verdwenen”. 

Het aantal vangsten moet er ook voor zorgen dat het risico van aanzienlijke 

negatieve effecten op de structuur van de betrokken populatie wordt vermeden, 

ook al is het op zich niet nadelig voor het behoud van de gunstige staat van 

instandhouding van de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke 

                                                 
122 C-674/17, punt 45. 

123 C-674/17, punt 48. 

124 Zie punt 35 van C-674/17. 
125 In een zaak over de vergelijkbare bepaling van artikel 9 van de vogelrichtlijn (2009/147/EG) (arrest 

van 27 april 1988, Commissie/Frankrijk, zaak C-252/85, ECLI:EU:C:1988:202), verklaarde het Hof het 
volgende: “Uit artikel 2, gelezen in samenhang met de elfde overweging van de richtlijn, [volgt] dat het 
criterium “kleine hoeveelheden” geen absoluut criterium is, maar verband houdt met de handhaving van de 
totale populatie en de voortplantingssituatie van de betrokken soort”.  
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verspreidingsgebied126. Het “beperkt aantal” moet duidelijk worden vermeld in de 

afwijkingsbesluiten127. Deze grens moet op het niveau van de populatie worden 

vastgesteld; daarvoor moeten alle beheerseenheden die de betrokken populatie delen 

worden gecoördineerd. Voor gewervelde dieren met een grotere actieradius en 

grensoverschrijdende populaties, zoals grote carnivoren, moeten de lidstaten die een 

populatie delen, samenwerken om met een gemeenschappelijk standpunt te komen over 

wat als een beperkt aantal kan worden beschouwd met het oog op het toestaan van 

afwijkingen. 

(3-43) Er mogen geen afwijkingen worden toegestaan wanneer het risico bestaat dat de 

afwijking uit kwantitatief of kwalitatief oogpunt een aanzienlijk negatief effect zou 

hebben op de instandhouding van de betrokken lokale populatie (bv. wat de structuur 

van de populatie betreft) (zie ook hoofdstuk 3.2.3). Aangezien alle afwijkingen in elk 

geval moeten voldoen aan de precieze voorwaarde van artikel 16, lid 1, dat zij “geen 

afbreuk doet aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan”, 

wijst de uitdrukkelijke verwijzing in artikel 16, lid 1, punt e), naar “beperkt aantal” erop 

dat de wetgever een grotere beperking heeft beoogd. 

(3-44) Het begrip “beperkt aantal” voor strikt beschermde soorten is veel 

beperkender dan het “maximale duurzame quotum” of de “optimale duurzame 

opbrengst” voor soorten die onder het jachtbeheer vallen en die zijn 

opgenomen in bijlage V bij de richtlijn. De voorwaarde van “beperkt aantal” is in 

overeenstemming met de door de richtlijn beoogde mate van bescherming van niet-

exploiteerbare soorten. De voorwaarde is beperkender dan de algemene voorwaarde 

voor de afwijking om ervoor te zorgen dat de populaties van de betrokken soort in een 

gunstige staat van instandhouding worden behouden. Hij is derhalve beperkender dan 

het “duurzame” gebruik dat vereist is voor de soorten van bijlage V die worden genoemd 

in artikel 14, dat ervoor zorgt dat de exploitatie van die soorten verenigbaar is met het 

behoud van die soorten in een gunstige staat van instandhouding128. 

(3-45) De drempel voor “beperkt aantal” moet worden vastgesteld op basis van 

specifieke criteria voor elke soort, aangezien deze afhangt van de ecologische vereisten 

van elke soort. Het kan daarbij gaan om de mate van ruimtelijke spreiding, 

habitatversnippering en landschapsfragmentatie, de beschikbaarheid van prooidieren, de 

sociale organisatie van de soort, dreigingspatronen en -niveaus, met inbegrip van 

ziekten, verontreiniging en verontreinigende stoffen, illegale en incidentele sterfte en 

klimaatverandering. In alle gevallen moet het maximum voor het “beperkt aantal” 

“worden bepaald aan de hand van uiterst nauwkeurige wetenschappelijke 

gegevens”129. 

 Onder strikt gecontroleerde omstandigheden, op selectieve wijze en binnen 

bepaalde grenzen 

(3-46) Uit deze kwalificatie blijkt duidelijk dat de wetgever van de Europese Unie 

aanzienlijke beperkingen wilde vaststellen. Het beginsel van strikt gecontroleerde 

omstandigheden impliceert bovendien dat elk gebruik van dit type afwijking 

machtigingen moet omvatten die verband moeten houden met bepaalde personen of 

                                                 
126 C-674/17, punt 72. Zie ook het arrest van 8 juni 2006, WWF Italiana e.a., C‑ 60/05, EU:C:2006:378, 

punten 25 en 29, en van 21 juni 2018, Commissie/Malta, C‑ 557/15, EU:C:2018:477, punt 62 in de context 
van artikel 9 van de vogelrichtlijn (2009/147/EG). 

127 C-674/17, punten 70 tot en met 72. 
128 Dit strookt ook met de aanduidingen die in de richtsnoeren voor de jacht uit hoofde van 

Richtlijn 79/409/EEG van de Raad inzake het behoud van de vogelstand worden gegeven voor de definitie 
van “kleine hoeveelheden”. In de richtsnoeren wordt ervan uitgegaan dat “kleine hoeveelheden” moeten 
overeenkomen met een cijfer dat veel kleiner is dan de cijfers die kenmerkend zijn voor het onttrekken van 

vogels in artikel 7 en zelfs nog lager voor de soorten die niet mogen worden bejaagd. 

129 Arrest van 8 juni 2006, Commissie/Italië, zaak C-60/05, ECLI:EU:C:2006:378. 
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groepen personen, plaatsen, tijden en hoeveelheden. De term “binnen bepaalde grenzen” 

ondersteunt deze interpretatie. Dit houdt ook in dat er strikte territoriale, temporele en 

persoonlijke controles nodig zijn om de afwijkingen uit te voeren en de naleving ervan te 

waarborgen. 

(3-47) Op zijn beurt houdt het beginsel van selectiviteit in dat de betrokken 

activiteit zeer specifiek moet zijn wat het effect ervan betreft, en gericht moet 

zijn op bepaalde exemplaren van één soort, of zelfs op één geslacht of leeftijdsklasse van 

die soort (bv. alleen volwassen mannetjes), met uitsluiting van alle andere soorten. Deze 

benadering wordt ondersteund door de precisering in artikel 16, lid 1, punt e), dat het 

vangen, plukken of in bezit hebben tot “bepaalde specimens” moet worden beperkt. Het 

impliceert ook dat bepaalde technische aspecten van de gebruikte methode verifieerbaar 

moeten kunnen aantonen dat ze selectief is. 

In zaak C-674/17 heeft het Hof dit aspect benadrukt door het volgende te oordelen: 

“Wat vervolgens de voorwaarden betreffende de selectie bij en de begrenzing aan de 

vangst of het houden van bepaalde specimens van een soort betreft, moet worden 

overwogen dat die voorwaarden vereisen dat de afwijking betrekking heeft op een aantal 

specimens dat op een zo eng, specifiek en passend mogelijke wijze is vastgesteld, gelet 

op de doelstelling die met de betrokken afwijking wordt nagestreefd. Daarom kan het, 

gelet op het populatieniveau van de betrokken soort, de staat van instandhouding en de 

biologische kenmerken ervan, noodzakelijk zijn de afwijking niet alleen te beperken tot 

de betrokken soort of tot de soorten of groepen van specimens ervan, maar ook tot 

individueel geïdentificeerde specimens”130. 

In hetzelfde arrest werd de term “onder strikt gecontroleerde omstandigheden” als volgt 

verduidelijkt: “…, met name dat het dankzij deze omstandigheden, alsook de wijze van 

toezicht op de naleving daarvan, mogelijk is het selectieve en beperkte karakter van de 

vangsten of van het in bezit hebben van specimens van de betrokken soort te 

waarborgen. Zo moet de nationale bevoegde autoriteit, voor iedere afwijking op grond 

van die bepaling, zich ervan vergewissen dat de daarin gestelde voorwaarden zijn 

vervuld voordat de afwijking wordt vastgesteld en moet zij toezicht uitoefenen op de 

gevolgen a posteriori. De nationale wettelijke regeling moet immers waarborgen dat 

de rechtmatigheid van de besluiten waarbij afwijkingen uit hoofde van deze bepaling 

worden toegestaan en de wijze waarop die besluiten worden toegepast, met inbegrip van 

de naleving van de daaraan verbonden voorwaarden betreffende met name de 

beoogde plaatsen, data, hoeveelheden en soorten specimens, doeltreffend en 

tijdig worden gecontroleerd”131. 

(3-48) De voorwaarde van “op selectieve wijze” sluit aan bij het verbod van artikel 15, 

punt a), op het gebruik van in punt a) van bijlage VI genoemde niet-selectieve middelen 

voor het aan de natuur onttrekken, het vangen of het doden van de in punt a) van 

bijlage IV genoemde soorten, op grond van uitzonderingen. De methode voor het vangen 

of het zetten van vallen moet selectief zijn wanneer afwijkingen uit hoofde van artikel 16, 

lid 1, punt e), worden toegepast. 

24 – Jurisprudentie van het Hof: zaak Tapiola. Het gebruik van afwijkingen voor de 
wolvenjacht in het kader van de beheersjacht — Zaak C-674/17 
 

Achtergrond: 
 
In 2015 heeft het Finse ministerie van Landbouw en Bosbeheer een nieuw plan voor het beheer 
van de wolvenpopulatie in Finland vastgesteld dat tot doel had de wolvenpopulatie in een gunstige 

staat van instandhouding te brengen en te behouden. Het plan bevatte gegevens waaruit bleek dat 
de illegale jacht op wolven in bepaalde omstandigheden maatschappelijk steeds meer geaccepteerd 

                                                 
130 Zaak C-674/17, punt 73. 

131 Zaak C-674/17, punt 74. 
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wordt. Ook werd in het plan gewezen op een mogelijk verband tussen de illegale jacht en 

aanzienlijke schommelingen in de recente wolvenaantallen. 

 
Op basis hiervan werd in het plan opgemerkt dat de doelstellingen ervan alleen konden worden 
bereikt indien rekening zou worden gehouden met de behoeften van de mensen die in de 
wolventerritoria wonen en werken, en werd erin gepleit voor het toestaan van afwijkingen ten 
aanzien van specimens die overlast veroorzaken, om zo het illegaal doden van wolven te 
voorkomen. Deze afwijkingen moesten betrekking hebben op gebieden waar de wolf sterk 
vertegenwoordigd is en mochten het maximumaantal vangsten dat door de autoriteiten is 

vastgesteld (53 exemplaren per jaar voor de periode 2016-2018, buiten het 
rendierbeschermingsgebied) niet overschrijden.  
 
In december 2015 stond het Finse wildcentrum twee afwijkingen toe voor het doden van maximaal 
zeven wolven in de regio Pohjois-Savo, waarin de geadresseerden van het genoemde besluit 
werden aangespoord om bij voorkeur te jagen op jonge specimens of op specimens die overlast 
veroorzaakten, en niet op alfa-mannetjes. Tapiola, een Finse milieubeschermingsvereniging, heeft 

dit besluit aangevochten en de zaak voor de hoogste bestuursrechter van Finland gebracht. Deze 
besloot de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof van Justitie van de Europese Unie (Hof) 
om raad te vragen over de interpretatie van artikel 16, lid 1, punt e). 
 
Vraag 1: Kunnen op basis van aanvragen van individuele jagers regionale afwijkingen voor de 
zogeheten beheersjacht, die tot doel heeft de illegale jacht te bestrijden, worden verleend op grond 

van artikel 16, lid 1, punt e)?  
 
Het Hof herinnert eraan dat het gebruik van artikel 16, lid 1, een uitzondering vormt op de regeling 
voor de bescherming van soorten van de richtlijn en derhalve restrictief moet worden uitgelegd. 
Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien is aangetoond dat er geen andere bevredigende oplossing 
bestaat en dat de afwijking niet nadelig is voor het behoud van de populaties van de soort in een 
gunstige staat van instandhouding in hun natuurlijke verspreidingsgebied.  

 

Artikel 16, lid 1, punt e), kan alleen worden gebruikt indien de redenen voor het toestaan van een 
afwijking op grond van artikel 1, punten a) tot en met d), niet relevant zijn. In deze zaak merkt 
het Hof op dat uit de inhoud van de afwijkingsbesluiten en het wolvenbeheersplan blijkt dat de 
illegale jacht een belangrijke uitdaging vormde voor het behoud of herstel van de wolf in een 
gunstige staat van instandhouding in zijn natuurlijke verspreidingsgebied. Het concludeert derhalve 
dat, indien kan worden aangetoond dat die afwijkingen daadwerkelijk zouden bijdragen tot de 

bestrijding van de illegale jacht, dit in beginsel als een relevante doelstelling in de zin van 
artikel 16, lid 1, punt e), kan worden beschouwd. 
 
Alvorens overeenkomstig artikel 16, lid 1, punt e), afwijkingen toe te staan, moet de nationale 
autoriteit echter op basis van nauwkeurige wetenschappelijke gegevens kunnen aantonen dat die 
afwijkingen het illegaal doden daadwerkelijk zodanig kunnen verminderen dat zij een positief 

netto-effect zouden hebben op de staat van instandhouding van de wolvenpopulatie. In deze zaak 
is dergelijk wetenschappelijk bewijs niet geleverd.  

 
Bovendien moeten de bevoegde nationale autoriteiten, rekening houdend met de beste relevante 
wetenschappelijke en technische gegevens en in het licht van de omstandigheden van de 
desbetreffende specifieke situatie, vaststellen dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat 
waarmee het nagestreefde doel kan worden bereikt. Het Finse wildcentrum had dit niet 

aangetoond. 
 
Ten slotte benadrukte het Hof dat het louter bestaan van een illegale activiteit, zoals de illegale 
jacht of moeilijkheden in verband met het toezicht daarop, niet volstaat om een lidstaat te ontslaan 
van zijn verplichting om de soort te beschermen. In een dergelijke situatie is het daarentegen de 
plicht van de lidstaat bij voorrang te zorgen voor een strikt en doeltreffend toezicht op deze illegale 
activiteit en alle middelen in te zetten om ervoor te zorgen dat de verbodsbepalingen van de 

artikelen 12 tot en met 14 volledig worden nageleefd.  
 

Vraag 2: Op welke wijze moet de in artikel 16, lid 1, genoemde voorwaarde betreffende de staat 
van instandhouding van de populaties van de betrokken soort worden beoordeeld voor het 
toestaan van regionale afwijkingen?  
 

Het Hof merkt op dat de beoordeling van het effect van een afwijking op het niveau van het 
grondgebied van een lokale populatie over het algemeen noodzakelijk is om het effect ervan op de 
staat van instandhouding van de betrokken populatie op grotere schaal vast te stellen. Bovendien 
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hangt de staat van instandhouding van een populatie op nationaal of biogeografisch niveau ook af 

van het cumulatieve effect van de verschillende afwijkingen die op lokale gebieden van invloed 

zijn. Een dergelijke afwijking kan derhalve niet worden toegestaan zonder een beoordeling van de 
staat van instandhouding van de populaties van de betrokken soort en het effect dat de beoogde 
afwijking daarop kan hebben, zowel op lokaal niveau als op het niveau van het grondgebied van 
die lidstaat of, in voorkomend geval, op het niveau van de betrokken biogeografische regio en, 
voor zover mogelijk, op grensoverschrijdend niveau. 
 
In beginsel zou een beheersplan tot vaststelling van het maximumaantal specimens dat voor een 

bepaald jachtseizoen op het nationale grondgebied mag worden gedood ervoor kunnen zorgen dat 
het gecumuleerde jaarlijkse effect van individuele afwijkingen geen afbreuk doet aan de 
instandhouding of het herstel van de populaties van de betrokken soort in een gunstige staat van 
instandhouding. Als het aantal echter te hoog wordt vastgesteld, zal duidelijk niet aan deze 
voorafgaande voorwaarde worden voldaan. 
   
In dit geval werd in het jachtseizoen 2015-2016 meer dan 14 % van de totale wolvenpopulatie in 

Finland (43 of 44 van de 275 tot 310 wolven) gedood op basis van toegestane afwijkingen, 
waaronder een groot aantal voortplantende specimens. Bovendien werden zij opgeteld bij de 
ongeveer 30 wolven die elk jaar illegaal worden gedood (zoals geraamd in het beheersplan). Ten 
slotte lijkt het erop dat de afwijkingen ertoe hebben geleid dat er in totaal meer wolven zijn 
gedood, met een negatief netto-effect op de wolvenpopulatie als gevolg.  
 

Wat de invloed betreft die de ongunstige staat van instandhouding van een soort heeft op de 
mogelijkheid om afwijkingen op grond van artikel 16, lid 1, toe te staan, wijst het Hof erop dat 
dergelijke afwijkingen bij wijze van uitzondering kunnen worden toegekend wanneer naar behoren 
is vastgesteld dat zij de ongunstige staat van instandhouding van deze populaties niet kunnen 
verslechteren of niet kunnen verhinderen dat deze in een gunstige staat van instandhouding 
worden hersteld. Dergelijke afwijkingen zouden voor de betrokken soort derhalve neutraal moeten 
zijn. (Commissie/Finland, C-342/05, EU:C:2007:341, punt 29). 

 

Maar zoals het Hof heeft opgemerkt, moet de lidstaat, overeenkomstig het voorzorgsbeginsel, 
indien het onderzoek van de beste beschikbare wetenschappelijke gegevens onzekerheid laat 
bestaan over de vraag of een dergelijke afwijking al dan niet schadelijk is voor de instandhouding 
of het herstel van de populaties van een met uitsterven bedreigde soort in een gunstige staat van 

instandhouding, zich ervan onthouden die afwijking vast te stellen of uit te voeren. 

 

 

3.2.2.  CRITERIUM 2: Het ontbreken van een andere bevredigende oplossing 

De tweede overweging is of er een andere bevredigende oplossing voor de afwijking 

bestaat, d.w.z. of het probleem waarmee de autoriteit wordt geconfronteerd kan worden 

opgelost op een wijze die geen afwijking omvat. 

(3-49) Volgens artikel 16, lid 1, moeten de lidstaten er zeker van zijn dat er geen andere 

bevredigende oplossing bestaat alvorens van een afwijking gebruik te maken. Dit is een 

overkoepelende voorwaarde die op alle afwijkingen van toepassing is. Het is aan de 

bevoegde nationale autoriteiten om de nodige vergelijkingen te maken en alternatieve 

oplossingen te beoordelen. Deze discretionaire bevoegdheid is echter afhankelijk van 

een aantal beperkende factoren. 

(3-50) Op basis van de jurisprudentie van het Hof betreffende de vergelijkbare bepaling 

van artikel 9 van de vogelrichtlijn (79/409/EEG)132, met name in zaak C-10/96, kan 

worden geoordeeld dat de analyse van de vraag of er geen “andere bevredigende 

oplossing” is uit drie delen bestaat: wat is het probleem of de specifieke situatie die 

moet worden behandeld? Bestaan er andere oplossingen? Zo ja, zullen deze het 

                                                 
132 VZW Koninklijk Belgisch verbond voor bescherming van de vogels en Société d'études ornithologiques 

AVES ASBL tegen het Waalse Gewest, zaak C-10/96; arrest van 16 oktober 2003, Ligue pour la protection 
des oiseaux e.a. tegen Premier ministre en Ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement, 
zaak C-182/02, ECLI:EU:C:2003:558. 
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probleem of de specifieke situatie waarvoor de afwijking wordt gezocht oplossen? De 

volgende opmerkingen zijn gebaseerd op de jurisprudentie van het Hof inzake de 

vergelijkbare afwijkende bepaling van artikel 9 van de vogelrichtlijn en kunnen naar 

analogie worden toegepast op artikel 16. 

(3-51) Bij de analyse van de vraag of “er geen andere bevredigende oplossing bestaat”, 

wordt ervan uitgegaan dat er een specifiek probleem of een specifieke situatie is dat of 

die moet worden aangepakt. De bevoegde nationale autoriteiten wordt verzocht dit 

probleem of deze situatie op te lossen door uit de andere mogelijke oplossingen de 

meest geschikte te kiezen waarmee de beste bescherming van de soort zal worden 

gewaarborgd en tegelijkertijd het probleem/de situatie zal worden opgelost. Om een 

strikte bescherming van de soort te waarborgen, moeten de andere oplossingen worden 

getoetst aan de verbodsbepalingen van artikel 12. Het kan bijvoorbeeld gaan om 

alternatieve locaties van projecten, verschillen in de schaal en opzet van het project, of 

alternatieve activiteiten, processen of methoden. 

Bij het beoordelen van het bestaan van “andere bevredigende oplossingen” voor de 

maatregelen uit hoofde van artikel 16, lid 1, punt b), ter voorkoming van ernstige schade 

aan gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden en wateren of andere vormen van 

eigendom, moeten bijvoorbeeld eerst met artikel 12 verenigbare preventieve, niet-

dodelijke middelen worden uitgevoerd of ten minste grondig worden onderzocht. In de 

meeste gevallen kunnen maatregelen ter voorkoming van schade aan gewassen of 

veehouderijen (zoals het gebruik van geschikte omheiningen, afschrikmiddelen voor 

wilde dieren, honden die het vee bewaken, het hoeden van schapen of het veranderen 

van  de praktijken voor het beheer van de veestapel, alsmede de bevordering van betere 

omstandigheden in habitats of van de prooidierpopulaties van de betrokken soort) een 

andere bevredigende oplossing zijn voor het gebruik van afwijkingen op grond van 

artikel 16, lid 1, punt b). Andere preventieve maatregelen, zoals het verspreiden van 

wetenschappelijk onderbouwde informatie om conflicten te verminderen (bijvoorbeeld 

dierhouderijmethoden of menselijk gedrag), kunnen deel uitmaken van de andere 

bevredigende oplossingen voor de toepassing van dodelijke controle in het kader van de 

afwijkingen van zowel artikel 16, lid 1, punt b), als artikel 16, lid 1, punt c). 

(3-52) Om na te gaan of er voor een specifieke situatie een andere bevredigende 

oplossing bestaat, moeten alle ecologische, economische en sociale voor- en nadelen in 

aanmerking worden genomen om het optimale alternatief voor het specifieke geval te 

vinden. Bij deze analyse van voor- en nadelen moet worden gekeken naar de 

mogelijke negatieve effecten van de mogelijke oplossingen, alsook naar opties en 

instrumenten om eventuele negatieve effecten ongedaan te maken of tot een minimum 

te beperken. Het nettoresultaat, wat betreft het oplossen van het probleem en 

tegelijkertijd het vermijden of minimaliseren van secundaire effecten, moet dan worden 

afgewogen tegen de effecten van een afwijking, rekening houdend met de algemene 

doelstelling van de richtlijn. 

(3-53) Ook bij het toestaan van afwijkingen moeten de bevoegde nationale autoriteiten 

nagaan of er geen andere bevredigende oplossingen bestaan waarmee het nagestreefde 

doel kan worden bereikt, in het bijzonder rekening houdend met de beste relevante 

wetenschappelijke en technische gegevens, in het licht van de omstandigheden van de 

specifieke situatie en met inachtneming van de verbodsbepalingen van de 

habitatrichtlijn133. 

 (3-54) In zaak C-674/17 oordeelde het Hof bijvoorbeeld dat het louter bestaan van een 

illegale activiteit, zoals de illegale jacht of moeilijkheden met het toezicht op deze 

activiteit, niet volstaat om een lidstaat te ontslaan van zijn verplichting om de soort te 

beschermen overeenkomstig bijlage IV bij de habitatrichtlijn. In een dergelijke situatie is 

                                                 
133 C-674/17, punt 51. 
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het daarentegen de plicht van de lidstaat bij voorrang te zorgen voor een strikte en 

doeltreffende controle op deze illegale activiteit en maatregelen vast te stellen die in 

overeenstemming zijn met de verbodsbepalingen in de artikelen 12 tot en met 14 en 

artikel 15, punten a) en b), van die richtlijn134. 

(3-55) Alleen wanneer afdoende is aangetoond dat andere potentiële oplossingen niet 

bevredigend zijn, hetzij omdat het specifieke probleem daarmee niet kan worden 

opgelost, hetzij omdat zij technisch niet haalbaar zijn, en wanneer ook aan de andere 

voorwaarden is voldaan, kan het gebruik van de afwijking worden gerechtvaardigd. 

Indien een maatregel gedeeltelijk bevredigend is, zelfs als het probleem 

daarmee niet voldoende wordt aangepakt, maar wel kan worden verminderd of 

beperkt, moet die maatregel echter eerst worden uitgevoerd. Afwijkingen voor 

dodelijke interventie kunnen alleen voor het resterende probleem worden 

gerechtvaardigd als er geen andere methoden mogelijk zijn, maar moeten in verhouding 

staan tot het probleem dat overblijft nadat er niet-dodelijke maatregelen zijn genomen. 

(3-56) Het proces om na te gaan of een andere oplossing onbevredigend is, moet 

gebaseerd zijn op een goed gedocumenteerde beoordeling van alle mogelijke 

beschikbare opties, onder meer wat betreft de doeltreffendheid ervan, op basis van de 

beste beschikbare feiten en gegevens. De beoordeling van andere oplossingen moet 

worden afgewogen tegen de algemene doelstelling om de gunstige staat van 

instandhouding van de betrokken soorten van communautair belang te behouden of te 

herstellen (derhalve moet rekening worden gehouden met de staat van instandhouding, 

het effect van bijkomende incidentele of illegale verwijdering van specimens en de 

vooruitzichten van de betrokken populatie). Bij de beoordeling kan ook rekening worden 

gehouden met de evenredigheid in termen van kosten. Economische kosten kunnen 

echter niet de enige bepalende factor zijn bij het analyseren van andere oplossingen. In 

het bijzonder kunnen andere bevredigende oplossingen niet van meet af aan worden 

afgewezen omdat zij te duur zouden zijn135. 

(3-57) In elk geval moet het toestaan van een afwijking uit hoofde van artikel 16 

een laatste redmiddel zijn136. Het belangrijkste gemeenschappelijke kenmerk van alle 

afwijkingsregelingen is dat deze ondergeschikt moeten zijn aan andere voorschriften van 

de richtlijn in het belang van de instandhouding. 

(3-58) Dezelfde benadering geldt voor de interpretatie van de term “bevredigend”. 

Gezien het uitzonderlijke karakter van de afwijkingsregeling en de verplichting van de 

lidstaten op grond van artikel 4, lid 3, VEU om de EU te helpen haar taken te vervullen, 

zou een afwijking alleen gerechtvaardigd zijn als objectief wordt aangetoond dat er geen 

andere bevredigende oplossing bestaat137. 

(3-59) De advocaat-generaal in zaak C-342/05 heeft het evenredigheidsbeginsel 

verduidelijkt, volgens hetwelk138 een “maatregel niet [kan] worden uitgevoerd wanneer 

het doel ervan kan worden bereikt met minder ingrijpende middelen, dus via een andere 

bevredigende oplossing in de zin van artikel 16, lid 1, van [de habitatrichtlijn]”. “Een 

andere oplossing is [evenwel] niet alleen bevredigend wanneer hierdoor de doelstellingen 

van de uitzondering even goed zouden kunnen worden bereikt, maar ook wanneer de 

                                                 
134 C-674/17, punt 48. 
135 Zie voor het evenredigheidsbeginsel in de context van artikel 6 Mededeling van de Commissie C(2018) 

7621 final, Beheer van Natura-2000-gebieden – De bepalingen van artikel 6 van de habitatrichtlijn 
(92/43/EEG), blz. 55. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1548663172672&uri=CELEX:52019 XC0125(07)  
136 Zie punt 33 van de conclusie van de advocaat-generaal in zaak C-10/96. 
137 Volgens de advocaat-generaal in zaak C-10/96, kan deze term “aldus worden uitgelegd, dat hij doelt op 

een aan het bijzondere probleem van de nationale autoriteiten gegeven oplossing, die tegelijkertijd de in de 
richtlijn neergelegde verbodsbepalingen zoveel mogelijk in acht neemt; een afwijking kan enkel worden 
toegestaan wanneer er geen andere oplossing bestaat die deze verbodsbepalingen respecteert”. 

138 Zie de punten 24 tot en met 27 van de conclusie van de advocaat-generaal in zaak C-342/05. 
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nadelen van de uitzondering buiten verhouding staan tot de nagestreefde doelstellingen 

en de andere oplossing wel evenredig is”. 

(3-60) De beoordeling of een andere oplossing in een bepaalde feitelijke situatie 

bevredigend is, moet berusten op objectief controleerbare factoren, zoals 

wetenschappelijke en technische overwegingen. Gezien het uitzonderlijke karakter 

van de afwijkingsregeling zou een afwijking alleen gerechtvaardigd zijn indien op 

objectieve wijze kan worden aangetoond waarom niet voor andere, op het eerste gezicht 

bevredigende oplossingen kan worden gekozen139. Het is uiteraard van het grootste 

belang dat andere oplossingen serieus in overweging worden genomen. De lidstaten 

hebben beperkte discretionaire bevoegdheid en indien er een andere oplossing bestaat, 

moeten alle argumenten dat deze niet bevredigend is overtuigend zijn. Het arrest in zaak 

C-182/02 illustreert de strikte benadering die het Hof hanteert voor afwijkingen in het 

kader van de vogelrichtlijn. Om vast te stellen of er een bevredigende oplossing bestond, 

heeft het Hof zowel de “noodzaak” als het “doel” van de afwijking beoordeeld140. 

Met dit arrest wordt bevestigd dat het belangrijk is aan te tonen dat er dwingende 

redenen zijn om een afwijking te rechtvaardigen141. Een andere oplossing kan niet als 

onbevredigend worden beschouwd alleen omdat die meer ongemak zou 

veroorzaken of een gedragsverandering bij de begunstigden van de afwijking zou 

afdwingen. In dit verband zijn de argumenten op basis van de “diep gewortelde 

traditie” of de “historische en culturele traditie” van jachtpraktijken ontoereikend 

gebleken om de noodzaak van een afwijking van de vogelrichtlijn te rechtvaardigen142. 

Dezelfde logica geldt voor afwijkingen uit hoofde van de habitatrichtlijn. 

(3-61) Bovendien moet de uiteindelijk gekozen oplossing, ook indien deze een afwijking 

omvat, objectief worden beperkt tot de mate die nodig is om het specifieke probleem of 

de specifieke situatie op te lossen143. Dit houdt in dat afwijkingen beperkt moeten zijn in 

tijd, plaats, aantallen betrokken specimens, specifieke betrokken specimens, 

gemachtigde personen enz. De noodzaak om een afwijking te beperken tot de mate die 

nodig is om het probleem op te lossen werd opnieuw bevestigd in zaak C-10/96 over de 

vergelijkbare bepaling van artikel 9 van de vogelrichtlijn144. Volgens het Hof moet het 

aantal specimens waarop de afwijking betrekking heeft “worden vastgesteld op een 

aantal dat objectief nodig blijkt te zijn om deze nadelen te verhelpen”. Deze limiet 

verschilt van het “beperkt aantal” in artikel 16, lid 1, punt e), dat een algemeen 

“plafond” is bij het toepassen van deze specifieke afwijking145. 

  

                                                 
139 Zie ook punt 39 van de conclusie van de advocaat-generaal in zaak C-10/96. 
140 Ligue pour la protection des oiseaux e.a. tegen Premier ministre en Ministre de l'Aménagement du 

territoire et de l'Environnement, zaak C-182/02, punt 16. 
141 Zie ook het arrest van 15 december 2005, Commissie/Finland, zaak C-344/03, ECLI:EU:C:2005:770, 

punten 18 tot en met 46. 
142 Arrest van 9 december 2004, Commissie/Spanje, zaak C-79/03, ECLI:EU:C:2004:782, punt 27. Zie 

ook de conclusie van de advocaat-generaal van 7 november 1996 in zaak C-10/96, ECLI:EU:C:1996:430, 
punt 36: “Artikel 9 [staat] slechts een afwijking toe ‘indien er geen andere bevredigende oplossing bestaat’, 
en niet wanneer de toepassing van een verbod de betrokkenen slechts enig ongemak zou berokkenen of 
zou vereisen dat zij hun gewoonten wijzigen”. “Het is eigen aan de milieubescherming, dat bepaalde 
categorieën personen in voorkomend geval in het algemeen belang hun gedrag moeten wijzigen; de uit de 
richtlijn voortvloeiende afschaffing van de ‘tenderie’ of ‘het vangen van vogels voor recreationele 
doeleinden’”. “Dat dergelijke activiteiten ‘ancestraal’ zijn of deel uitmaken van een ‘cultuurhistorische 
traditie’, volstaat niet om een afwijking van de richtlijn te rechtvaardigen”. 

143 Zie de punten 21 en 22 en 26 en 27 van de conclusie. 
144 VZW Koninklijk Belgisch verbond voor bescherming van de vogels en Société d'études ornithologiques 

AVES ASBL tegen het Waalse Gewest, zaak C-10/96. 
145 In overeenstemming met punt 3.4.12 van de richtsnoeren voor de jacht uit hoofde van 

Richtlijn 79/409/EEG van de Raad inzake het behoud van de vogelstand. 
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3.2.3. CRITERIUM 3: Het effect van een afwijking op de staat van 

instandhouding 

In overeenstemming met het geharmoniseerde verslagleggingskader dat voor artikel 17 

van de richtlijn is overeengekomen, wordt de algemene staat van instandhouding van 

een soort in een lidstaat op biogeografisch niveau in elke lidstaat geëvalueerd. Het effect 

van een specifieke afwijking moet echter op een lager niveau worden beoordeeld (bv. 

gebied, populatieniveau) om in de specifieke context van de afwijking zinvol te zijn. 

(3-62) Volgens artikel 16, lid 1, mogen afwijkingen “geen afbreuk [doen] aan het streven 

de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een 

gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan”. De uitvoering van deze 

bepaling moet een beoordeling in twee stappen omvatten: allereerst moet de staat van 

instandhouding van de specifieke populaties van een soort in zijn natuurlijke 

verspreidingsgebied binnen de betrokken lidstaat (en mogelijk ook buiten de 

landsgrenzen indien de populaties worden gedeeld met buurlanden) worden beoordeeld 

en ten tweede moet het effect van de afwijking op de staat van instandhouding van de 

specifieke populatie of de betrokken populaties worden geëvalueerd. Duidelijkheidshalve 

wordt “populatie” hier gedefinieerd als een groep exemplaren van dezelfde soort die 

tegelijkertijd in een afgebakend geografisch gebied leven en (mogelijk) met elkaar 

kruisen (d.w.z. met een gemeenschappelijke genenpool)146. 

 

3.2.3.a) Schaal voor de beoordeling 

(3-63) Vervolgens rijst de vraag op welk niveau moet worden beoordeeld of het effect 

van een afwijking nadelig of neutraal is of positief kan zijn voor de staat van 

instandhouding van een soort. Overeenkomstig artikel 1, punt i), moet de staat van 

instandhouding van een soort uiteindelijk in zijn natuurlijke verspreidingsgebied worden 

gezien. Tijdens de besprekingen met het Comité Habitats is overeengekomen dat, met 

het oog op de rapportage uit hoofde van artikel 17 (in samenhang met artikel 11), de 

staat van instandhouding in elke lidstaat op biogeografisch niveau moet worden 

beoordeeld. Op die manier zou het uiteindelijk mogelijk zijn om informatie voor hele 

biogeografische regio’s in de gehele EU samen te voegen. De staat van instandhouding 

van een soort binnen de vastgestelde biogeografische regio in een lidstaat is daarom zeer 

relevante informatie bij het overwegen van een afwijking. 

(3-64) Het effect van een specifieke afwijking zal in de meeste gevallen echter 

op een lager niveau dan de biogeografische regio moeten worden beoordeeld om in 

ecologisch opzicht zinvol te zijn. Een nuttig niveau zou de (lokale) populatie kunnen zijn. 

De formulering van artikel 16, waarin “populaties van de betrokken soort” worden 

genoemd, bevestigt deze interpretatie. 

Uiteraard moet de aanpak aan de betrokken soort worden aangepast: de cumulatieve 

effecten van het doden van exemplaren van een grote carnivoor met een grotere 

actieradius moeten worden beoordeeld op het niveau van de populatie (in voorkomend 

geval over de grenzen147), terwijl het effect van de vernietiging van een 

                                                 
146 Zie voor de definitie van “verspreidingsgebied” (range) en “populatie” (population) ook Reporting under 

Article 17 of the Habitats Directive - Explanatory Notes and Guidelines voor de periode 2013–2018, blz. 29f. 
https://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17  

147 Met betrekking tot soorten met grensoverschrijdende populaties of soorten die over de grenzen van de 
EU trekken, zou waar dit mogelijk en haalbaar is het algemene natuurlijk verspreidingsgebied van deze 
soorten in aanmerking moeten worden genomen. 

https://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17
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voortplantingsplaats in een nogal versnipperde amfibieënhabitat beter in een afzonderlijk 

gebied of op het niveau van de metapopulatie kan worden beoordeeld148. 

Volgens vaste rechtspraak moeten afwijkingen op passende wijze worden toegepast om 

te voldoen aan precieze vereisten en voor specifieke situaties149. Hieruit volgt dat 

beoordelingen op lagere niveaus doorgaans onmisbaar zijn, aangezien de afwijkingen 

bedoeld zijn om specifieke problemen aan te pakken en passende oplossingen moeten 

bieden. Afwijkingen moeten derhalve voor een specifieke plaats worden toegestaan, 

aangezien het primaire effect ervan zich op lokaal niveau voordoet. Om een 

volledig beeld van de situatie te krijgen, zou de beoordeling op een lager niveau 

vervolgens moeten worden afgezet tegen de situatie op grotere schaal (bv. 

biogeografisch, grensoverschrijdend of nationaal). 

In zijn arrest in zaak C-674/17 inzake afwijkingen voor wolven volgt het Hof deze 

redenering door te stellen dat de nationale autoriteiten, alvorens afwijkingen toe te 

staan, de staat van instandhouding van de betrokken populatie en het effect van 

de voorgenomen afwijkingen op zowel lokaal niveau als op het niveau van het 

grondgebied van de lidstaat of, in voorkomend geval, op het niveau van de betrokken 

biogeografische regio moeten beoordelen wanneer de grenzen van de lidstaat meerdere 

biogeografische regio’s afbakenen of indien het natuurlijke verspreidingsgebied van de 

soort dit vereist en, voor zover mogelijk, op grensoverschrijdend niveau. Het Hof 

verduidelijkte het volgende: “is [het] bovendien over het algemeen noodzakelijk de 

impact van een afwijking te beoordelen op het niveau van het grondgebied van een 

plaatselijke populatie om vast te stellen wat het effect ervan is op de staat van 

instandhouding van de betrokken populatie op grotere schaal. (…) zullen de gevolgen van 

een dergelijke afwijking immers over het algemeen het meest rechtstreeks merkbaar zijn 

in het lokale gebied waarop die afwijking betrekking heeft. (…) hangt de staat van 

instandhouding van een populatie op nationaal of biogeografisch niveau ook af van het 

cumulatieve effect van de verschillende afwijkingen die van invloed zijn op lokale 

gebieden”150. “Daarom kan een dergelijke afwijking niet worden vastgesteld zonder een 

beoordeling van de staat van instandhouding van de populaties van de betrokken soort 

en van de mogelijke gevolgen van de beoogde afwijking voor die soort op lokaal niveau 

en op het niveau van het grondgebied van die lidstaat of, in voorkomend geval, op het 

niveau van de beoogde biogeografische regio wanneer de grenzen van deze lidstaat 

meerdere biogeografische regio’s bestrijken, of ook wanneer het natuurlijke 

verspreidingsgebied van de soort dat vereist en, voor zover als mogelijk, op 

grensoverschrijdend niveau”151. Daarentegen “[mag] bij die beoordeling geen rekening 

worden gehouden met het deel van het natuurlijke verspreidingsgebied van de betrokken 

populatie dat zich uitstrekt tot bepaalde delen van het grondgebied van een derde land, 

dat niet gebonden is aan de verplichtingen inzake strikte bescherming van soorten die 

voor de Unie van belang zijn”152. 

(3-65) Wanneer de bevoegdheid om afwijkingen toe te staan op subnationaal niveau 

wordt verleend (bv. door de regionale overheid), moet het toestaan van afwijkingen op 

het niveau van de lidstaten (en ook buiten de landsgrenzen in het geval van 

grensoverschrijdende populaties) worden gecoördineerd en gemonitord en moet er 

toezicht op worden gehouden, om te vermijden dat de som van de afwijkingen 

nadelige gevolgen heeft voor de staat van instandhouding van de populaties van de 

betrokken soort in hun (nationale) natuurlijke verspreidingsgebied (zie ook punt 3.1.2). 

                                                 
148 Een metapopulatie bestaat uit een groep ruimtelijk gescheiden populaties van dezelfde soort die een 

bepaalde interactie vertonen. De term “metapopulatie” werd in 1969 door Richard Levins geïntroduceerd om 
een model van de populatiedynamische gegevens van schadelijke insecten in akkers te beschrijven, maar 
het idee is het meest toegepast op soorten in natuurlijk of kunstmatig versnipperde habitats. 

149 Zie met name: Commissie/België, zaak 247/85, punt 7; arrest van 8 juli 1987, Commissie/Italië, zaak 
262/85, punt 7; WWF Italiana/Regione Veneto, zaak C-118/94, punt 21; C-674/17, punt 41. 

150 C-674/17, punt 59. 

151 C-674/17, punt 61. 

152 C-674/17, punt 60. 
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3.2.3.b)  Afwijkingen en het effect op de staat van instandhouding 

Het nettoresultaat van een afwijking moet neutraal of positief zijn voor de staat van 

instandhouding van een soort. Compenserende maatregelen kunnen onder bepaalde 

omstandigheden worden gebruikt om bijvoorbeeld het effect van een afwijking op 

voortplantings- en rustplaatsen te compenseren, maar komen niet in de plaats van of 

doen niets af aan de noodzaak om aan een van de drie criteria te voldoen. Plannen voor 

de instandhouding van soorten zijn niet verplicht, maar worden wel aanbevolen omdat zij 

ertoe bijdragen dat afwijkingen worden toegestaan in overeenstemming met de 

doelstellingen van de richtlijn. 

(3-66) Zoals in de toepasselijke jurisprudentie van het Hof wordt vermeld153, “is de 

gunstige staat van instandhouding van die populaties in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied [volgens artikel 16, lid 1, van de richtlijn] een noodzakelijke en 

voorafgaande voorwaarde voor de toekenning van de afwijkingen waarin het voorziet”. 

De richtlijn voorziet niet uitdrukkelijk in het toestaan van afwijkingen voor soorten die 

zich in een ongunstige staat van instandhouding bevinden, noch in het gebruik van 

compenserende maatregelen. Door de bepaling in artikel 16, lid 1, zodanig uit te leggen 

en uit te voeren dat de nadruk wordt gelegd op het verwezenlijken van de algemene 

doelstelling van een gunstige staat van instandhouding, kunnen beide begrippen in de 

interpretatie worden opgenomen, mits de verwezenlijking van deze doelstelling op geen 

enkele wijze in gevaar komt. 

(3-67) De gunstige staat van instandhouding van de populaties van de betrokken soort in 

hun natuurlijke verspreidingsgebied is in beginsel een noodzakelijke voorwaarde om een 

afwijking toe te staan154. Niettemin heeft het Hof in zaak C-342/05, na te hebben 

vastgesteld dat de staat van instandhouding van de wolf in Finland niet gunstig was, 

geoordeeld155 dat afwijkingen voor het doden van specimens van de wolf “bij wijze van 

uitzondering” en “wanneer naar behoren is vastgesteld dat zij de ongunstige staat van 

instandhouding van deze populaties niet kunnen verslechteren of niet kunnen 

verhinderen dat deze in een gunstige staat van instandhouding worden hersteld” 

mogelijk blijven. Het doden van een beperkt aantal specimens kan een verwaarloosbaar 

effect hebben op het doel van artikel 16, lid 1, van de habitatrichtlijn, namelijk de 

wolvenpopulatie in haar natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van 

instandhouding te laten voortbestaan of te herstellen. Een dergelijke afwijking zou voor 

de betrokken soort dus neutraal kunnen zijn. Indien de staat van instandhouding van de 

betrokken soort niet gunstig is, kan een afwijking daarom alleen worden toegestaan 

indien zij gerechtvaardigd is op grond van uitzonderlijke omstandigheden en alleen als de 

staat van instandhouding niet verslechtert en het herstel ervan in een gunstige staat niet 

wordt verhinderd (neutraal effect), en mits ook aan alle andere voorwaarden van 

artikel 16 is voldaan. In zaak C-342/05 stelde het Hof vast dat de betrokken nationale 

autoriteiten afwijkingen hebben toegestaan “zonder zich te baseren op een evaluatie van 

de staat van instandhouding van de soort, zonder een nauwkeurige en treffende 

motivering te geven voor de veronderstelling dat er geen andere bevredigende oplossing 

was, en zonder de wolven die ernstige schade veroorzaakten en konden worden gedood, 

nauwkeurig aan te wijzen”. Voorts heeft het Hof verklaard dat dergelijke afwijkingen “die 

niet gebaseerd zijn op een evaluatie van de gevolgen die het doden van de wolven 

waarvoor zij toestemming verlenen heeft voor het behoud van de gunstige staat van 

instandhouding van de populatie van deze soort in haar natuurlijke verspreidingsgebied 

en die verder geen nauwkeurige en treffende motivering bevatten voor de 

veronderstelling dat er geen andere bevredigende oplossing is, in strijd [zijn] met 

                                                 
153 Zie met name: Arrest van 10 mei 2007, Commissie/Republiek Oostenrijk, zaak C-508/04, punt 115, 

en het arrest van 14 juni 2007, Commissie/Finland, zaak 342/05, punt 28. 
154 Zie met name: Commissie/Republiek Oostenrijk, zaak C-508/04, punt 115, en Commissie/Finland, 

zaak 342/05, punt 28. 
155 Arrest van 14 juni 2007, Commissie/Finland, zaak 342/05, ECLI:EU:C:2007:341, punt 29. 
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artikel 16, lid 1, van de habitatrichtlijn”156. In zaak C-674/17 benadrukte het Hof dat 

bovengenoemde beoordeling van het effect van de voorgenomen afwijkingen op de 

gunstige staat van instandhouding moet worden uitgevoerd in het licht van het 

voorzorgsbeginsel157. Met andere woorden, “de lidstaat, indien het onderzoek van de 

beste beschikbare wetenschappelijke gegevens onzekerheid laat bestaan over de vraag 

of een dergelijke afwijking al dan niet schadelijk is voor de instandhouding of het herstel 

van de populaties van een met uitsterven bedreigde soort in een gunstige staat van 

instandhouding, [dient] zich ervan te onthouden deze vast te stellen of uit te voeren”158. 

Een vergelijkbare aanpak moet worden gevolgd wanneer de staat van instandhouding 

van de betrokken soort onbekend is. In dit geval zou het onmogelijk zijn om het effect 

van de afwijking op de staat van instandhouding vast te stellen, zodat de afwijking niet 

kan worden toegestaan. 

(3-68) Hoe minder gunstig de staat van instandhouding en de trends zijn, hoe minder 

waarschijnlijk het is dat een afwijking kan worden gerechtvaardigd, behalve in de meest 

uitzonderlijke omstandigheden. 

Het is ook duidelijk dat deze benadering van afwijkingen het best kan worden gevolgd 

binnen een duidelijk en goed ontwikkeld kader van maatregelen voor de instandhouding 

van soorten. Ook hier vormt de staat van instandhouding van een soort (net als bij 

beschermingsmaatregelen) de belangrijkste overweging bij het beoordelen en 

rechtvaardigen van het gebruik van afwijkingen. Daarom is het belangrijk de huidige 

staat van instandhouding niet alleen in aanmerking te nemen, maar ook na te gaan hoe 

die verandert. 

(3-69) Met betrekking tot de huidige staat van instandhouding van de getroffen soort 

kunnen de staat en toestand van de lokale populatie van een soort in een bepaald 

geografisch gebied sterk verschillen van de algemene staat van instandhouding van 

populaties in de biogeografische regio in de lidstaat (of zelfs het natuurlijke 

verspreidingsgebied). Derhalve moet de staat van instandhouding op alle niveaus bekend 

zijn en naar behoren worden beoordeeld voordat wordt besloten een afwijking al dan niet 

toe te staan. 

(3-70) Er kan geen afwijking worden toegestaan indien deze op enig niveau een nadelig 

effect heeft op de staat van instandhouding of op het bereiken van een gunstige staat 

van instandhouding voor een soort. Met andere woorden, indien een afwijking 

waarschijnlijk een aanzienlijk negatief effect zal hebben op de betrokken populatie (of op 

de vooruitzichten van deze populatie) of zelfs op een lokale populatie in een lidstaat, zou 

de bevoegde autoriteit deze niet moeten toestaan. Het nettoresultaat van een 

afwijking moet neutraal of positief zijn voor de populaties van de betrokken 

soort. 

 (3-71) Wanneer de gegevens niet voldoende robuust en betrouwbaar zijn om aan te 

tonen dat de staat van instandhouding gunstig is en/of om zeker te stellen dat de 

afwijking geen nadelig effect heeft op de staat van instandhouding, moet het 

voorzorgsbeginsel (volgens hetwelk de instandhoudingsdoelstellingen voorrang moeten 

krijgen in geval van onzekerheid) worden toegepast en mogen geen afwijkingen worden 

toegestaan. Zoals het Hof heeft verklaard in zaak C-674/17, “dient ook te worden 

benadrukt dat, overeenkomstig het voorzorgsbeginsel van artikel 191, lid 2, VWEU, de 

lidstaat, indien het onderzoek van de beste beschikbare wetenschappelijke gegevens 

onzekerheid laat bestaan over de vraag of een dergelijke afwijking al dan niet schadelijk 

is voor de instandhouding of het herstel van de populaties van een met uitsterven 

                                                 
156 C-342/05; punten 30 en 31. 
157 C-674/17; punten 68 en 69. 

158 C-674-17; punt 66. 
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bedreigde soort in een gunstige staat van instandhouding, zich ervan dient te onthouden 

deze vast te stellen of uit te voeren”159. 

(3-72) Wanneer de staat en toestand van de soort verschillen op de verschillende 

geografische niveaus, moet bij de beoordeling eerst worden gekeken naar het lokale 

populatieniveau en vervolgens naar het effect van de afwijking op de populatie in de 

biogeografische regio, waarbij ook rekening wordt gehouden met het cumulatieve effect 

van andere afwijkingen voor dezelfde soort in die biogeografische regio. 

3.3. Aanvullende punten 

(3-73) Bij het beoordelen of een afwijking nadelig kan zijn voor het behoud van 

populaties van de soort in een gunstige staat van instandhouding moeten met name ook 

de volgende elementen in aanmerking worden genomen: 

a) of de vereiste (passende, doeltreffende en verifieerbare) maatregelen voor een 

soort in een lidstaat op doeltreffende wijze worden vastgesteld, uitgevoerd en 

gehandhaafd om de strikte bescherming ervan te waarborgen en een gunstige 

staat van instandhouding te bereiken; 

b) dat de afwijking niet tegen de vereiste maatregelen indruist, noch de 

doeltreffendheid daarvan vermindert of ze neutraliseert; 

c) de effecten (met inbegrip van de cumulatieve effecten) van afwijkingen worden 

nauwlettend gevolgd en er worden lessen getrokken voor de toekomst. 

3.3.1. De rol van soortenactieplannen 

(3-74) Eén manier om ervoor te zorgen dat afwijkingen, in het kader van een strikt 

beschermingssysteem, op passende wijze worden gebruikt, zou zijn om alomvattende 

soortenactieplannen of instandhoudings- en beheersplannen op te stellen en uit 

te voeren, hoewel deze krachtens de richtlijn niet verplicht zijn. Deze plannen moeten 

erop gericht zijn de soort te beschermen en de gunstige staat van instandhouding ervan 

te herstellen of te behouden. Zij moeten niet alleen de krachtens artikel 12 vereiste 

maatregelen omvatten, maar ook maatregelen om de levensvatbaarheid van de 

populatie, haar natuurlijke verspreidingsgebied en de habitats van de soort te 

ondersteunen of te herstellen. De plannen zouden dan een nuttige basis en leidraad 

kunnen vormen voor het toekennen van afwijkingen, op voorwaarde dat de afwijkingen 

nog steeds per geval worden toegestaan, dat aan alle andere voorwaarden van artikel 16 

is voldaan en dat is aangetoond dat de afwijking niet nadelig is voor het behoud van de 

populaties van de betrokken soort in een gunstige staat van instandhouding. 

(3-75) Afwijkingen ter voorkoming van ernstige schade aan gewassen of eigendommen 

kunnen bijvoorbeeld minder doeltreffend zijn om het probleem op lange termijn op te 

lossen indien zij onafhankelijk van eventuele andere maatregelen voor de soort worden 

toegekend. Indien zij van een aantal andere maatregelen (d.w.z. niet-dodelijke 

regelingen, preventieve maatregelen, stimulansen, compensaties enz.) vergezeld gaan in 

het kader van een plan voor de instandhouding/het beheer van soorten, als onderdeel 

van een strikt beschermingssysteem, zouden de afwijkingen echter veel effectiever 

kunnen zijn. Onder dergelijke omstandigheden kan een plan voor de instandhouding/het 

beheer van soorten, mits naar behoren uitgevoerd, een passend kader voor het toestaan 

van afwijkingen bieden in overeenstemming met de doelstellingen van de richtlijn. 
Dergelijke plannen zouden uiteraard regelmatig moeten worden bijgewerkt in het licht 

van meer kennis en monitoringresultaten. 

                                                 
159 C-674/17, punt 66. 
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(3-76) Om een passend kader voor het toestaan van afwijkingen vast te stellen, moeten 

de plannen voor de instandhouding en het beheer van soorten gebaseerd zijn op 

robuuste en actuele wetenschappelijke informatie over de staat van en de trends 

voor de populaties van de desbetreffende soort, en als voornaamste doel hebben de 

soort in een gunstige staat van instandhouding te behouden of te herstellen (met 

vermelding van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om dit doel te bereiken). 

De plannen moeten een degelijke en alomvattende beoordeling omvatten van alle 

relevante dreigingen en gevaren ten aanzien van de soort, alsmede een analyse van de 

bestaande sterfteniveaus, hetzij door natuurlijke oorzaken, hetzij door factoren die door 

de mens worden veroorzaakt, zoals illegaal doden (illegale jacht) of incidenteel vangen 

en doden. 

(3-77) Op basis van de beste beschikbare informatie en degelijke wetenschappelijke 

beoordelingen en monitoringsystemen kan in de plannen voor de instandhouding en het 

beheer van soorten een samenhangende reeks maatregelen worden vastgesteld die 

moeten worden uitgevoerd en gemonitord om ervoor te zorgen dat de gunstige staat van 

instandhouding van de betrokken populatie wordt bereikt of behouden. Alleen in deze 

omstandigheden kunnen de plannen voor de instandhouding en het beheer van soorten 

een geschikt kader vormen voor het toestaan van afwijkingen, hetgeen op zijn beurt kan 

helpen de procedure voor het toekennen van elke specifieke afwijking te 

vereenvoudigen, mits ook aan alle voorwaarden van artikel 16 is voldaan. 

 

3.3.2. Effectbeoordeling van plannen/projecten en de bescherming van 

soorten 

(3-78) De specifieke bepalingen en procedures van artikel 16 moeten ook worden 

nageleefd voor plannen of projecten die gevolgen kunnen hebben voor een door de EU 

beschermde soort en onderworpen zijn aan de beoordelingsprocedures uit hoofde van 

artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn of de MEB- of SMEB-richtlijnen. In dat geval 

kunnen de effectbeoordelingsprocedures voor plannen en projecten worden gebruikt om 

het effect op de vereisten van artikel 12 te beoordelen en na te gaan of aan de 

voorwaarden voor een afwijking uit hoofde van artikel 16 is voldaan. 

Dit zou bijvoorbeeld van belang zijn wanneer de bouw en/of exploitatie van een project 

tot de achteruitgang of vernietiging van voortplantings- of rustplaatsen of tot verstoring 

van de in punt a) van bijlage IV genoemde soorten in het projectgebied kan leiden. 

In die omstandigheden moet worden beoordeeld: 

- of een van de in punt a) van bijlage IV bij de habitatrichtlijn genoemde soorten in 

het projectgebied voorkomt; 

- of een van de voortplantings- of rustplaatsen van de in punt a) van bijlage IV bij 

de habitatrichtlijn genoemde soorten in het projectgebied aanwezig is; 

- of een van deze soorten en/of hun voortplantings- of rustplaatsen zullen worden 

“getroffen” (gedood, verstoord, beschadigd enz.) door de bouw en/of exploitatie van het 

project en, zo ja, 

- of aan de voorwaarden van artikel 16 is voldaan. 

(3-79) Pas nadat de bovengenoemde controles zijn uitgevoerd kan een afwijking uit 

hoofde van artikel 16 worden toegestaan en mag het project rechtmatig worden 

uitgevoerd (nadat een vergunning is verkregen). Als er bijvoorbeeld een 

voortplantingsplaats van een in punt a) van bijlage IV genoemde soort aanwezig is en 

door de bouw of exploitatie van het project zal worden vernietigd, zou de vergunning 

voor het project een inbreuk vormen op artikel 12, tenzij een afwijking uit hoofde van 
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artikel 16 wordt toegestaan en aan de voorwaarden voor het toekennen van een 

afwijking is voldaan. 

(3-80) Wanneer projecten significante effecten kunnen hebben op Natura 2000-

gebieden, hetzij afzonderlijk, hetzij in combinatie met andere plannen of projecten, 

worden zij onderworpen aan een passende beoordeling uit hoofde van artikel 6, lid 3, van 

de richtlijn, waarbij ook de controles in de bovengenoemde lijst worden uitgevoerd en zo 

nodig follow-up wordt gegeven. 

De lidstaten kunnen voor projecten die niet onder artikel 6, lid 3, vallen omdat zij 

waarschijnlijk geen significante effecten op Natura 2000-gebieden zullen hebben, hetzij 

afzonderlijk, hetzij in combinatie met andere plannen of projecten, bestaande procedures 

aanpassen om aan de eisen van de artikelen 12 en 16 te voldoen. Dit houdt in dat de 

controles in de bovenstaande lijst kunnen worden meegenomen in de beoordelingen die 

deel uitmaken van de besluitvormingsprocessen op verschillende niveaus in een lidstaat, 

met inbegrip van besluiten inzake ruimtelijke ordening of procedures voor de 

milieueffectbeoordeling voor programma’s, plannen en projecten. 

Het onderliggende doel is om de effecten van een project goed en snel vast te stellen, 

met inbegrip van het effect op de in punt a) van bijlage IV bij de habitatrichtlijn vermelde 

beschermde soorten en hun habitats, voordat het project wordt uitgevoerd. Hiervoor kan 

de MEB-procedure worden gebruikt. 

(3-81) Door juridische procedures te coördineren kunnen juridische complicaties worden 

voorkomen. Idealiter wordt na het ontvangen van de aanvraag voor een vergunning voor 

een project dat binnen het toepassingsgebied van de MEB-richtlijn valt, een MEB (ten 

minste de screeningfase ervan) gestart zodat alle mogelijke effecten kunnen worden 

vastgesteld. Zo kan de noodzaak van een afwijking onverwijld worden vastgesteld en kan 

worden beoordeeld of aan de vereisten van artikel 16 van de habitatrichtlijn kan worden 

voldaan. Als dat het geval is, kan de vergunning samen met de afwijking worden 

toegekend. Indien het project moet worden gewijzigd op grond van de bevindingen van 

de MEB, kan de afwijking op het gewijzigde project worden gebaseerd. 

Idealiter heeft de milieueffectbeoordeling die na de aanvraag voor de enige vergunning 

wordt uitgevoerd betrekking op alle relevante effecten op het milieu (met inbegrip van 

het effect op de in punt a) van bijlage IV bij de habitatrichtlijn genoemde soorten en hun 

voortplantings- of rustplaatsen) die bij het toekennen van de vergunning kunnen worden 

behandeld. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door voorwaarden vast te stellen om de 

negatieve effecten te verzachten en/of door afwijkingen toe te staan voor bepaalde 

wettelijke verboden, indien zij aan de voorwaarden voor de afwijkingen voldoen. 

(3-82) Hoewel het krachtens de artikelen 12 en 16 van de habitatrichtlijn niet verplicht is 

de bovengenoemde controles uit te voeren in het kader van een passende beoordeling 

overeenkomstig artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn of in het kader van de MEB-

procedure, is dit de beste manier om ervoor te zorgen dat de artikelen 12 en 16 van de 

habitatrichtlijn worden nageleefd. Met de MEB-procedure kan het effect van een project 

op de in bijlage IV bij de habitatrichtlijn genoemde soorten worden vastgesteld, alsook 

de mogelijke gevolgen van het project wat betreft inbreuken op een van de 

verbodsbepalingen van artikel 12 van de habitatrichtlijn. Het uitvoeren van de 

effectbeoordeling, met inbegrip van de vele raadplegingen die nodig zijn voordat een 

afwijking wordt toegestaan en de vergunning wordt afgegeven, is de juiste manier om te 

werk te gaan, omdat daarmee de coördinatie van de besluitvorming wordt 

vergemakkelijkt. 
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3.3.3. De rol van compenserende maatregelen (afwijkingen van artikel 12, 

lid 1, punt d)) 

(3-83) Compenserende maatregelen kunnen worden overwogen voor gerechtvaardigde 

afwijkingen, namelijk die van artikel 12, lid 1, punt d), dat wil zeggen wanneer sprake is 

van beschadiging of vernieling van voortplantings- of rustplaatsen. Afhankelijk van de 

leefwijze, de ecologie en het gedrag van soorten kunnen dergelijke maatregelen voor 

bepaalde soorten goed uitpakken, maar voor andere niet. 

In tegenstelling tot mitigatiemaatregelen staan compenserende maatregelen los van de 

activiteit die de beschadiging of vernieling van een voortplantings- of rustplaats 

veroorzaakt. Dergelijke maatregelen zijn bedoeld om specifieke negatieve effecten op 

een voortplantings- of rustplaats te compenseren, wat in geen geval tot een nadelig 

effect op de staat van instandhouding van de betrokken soort leidt. Compenserende 

maatregelen zijn idealiter afgestemd op de negatieve effecten op de voortplantings- of 

rustplaats en moeten ingevoerd en van kracht zijn voordat het negatieve effect zich 

voordoet. 

(3-84)  Compenserende maatregelen worden niet in artikel 16 genoemd en zijn derhalve 

niet verplicht. Zij kunnen evenmin een inbreuk op artikel 12 rechtvaardigen of 

compenseren, maar kunnen ertoe bijdragen dat wordt voldaan aan het vereiste van 

artikel 16, lid 1, dat er geen nadelige effecten op de staat van instandhouding van de 

betrokken soort zijn. 

 

Idealiter zouden compenserende maatregelen: 

i) het negatieve effect van de activiteit op de voortplantings- en rustplaatsen 

van de soort compenseren, in de specifieke omstandigheden (op het 

niveau van de lokale populatie); 

ii) een goede kans op succes hebben en op beste praktijken zijn gebaseerd; 

iii) de vooruitzichten van een soort op het bereiken van een gunstige staat 

van instandhouding verbeteren; 

iv) vóór of uiterlijk wanneer de beschadiging of vernieling van een 

voortplantings- of rustplaats zich begint voor te doen van kracht zijn. 

(3-85) Als compenserende maatregelen op deze manier worden uitgevoerd, kan dit 

ervoor zorgen dat er geen algemeen schadelijk effect op de voortplantings- en 

rustplaatsen van de soorten op het niveau van de populatie of op biogeografisch niveau 

ontstaat. Zij komen echter niet in de plaats van of doen niets af aan de noodzaak 

dat de afwijkingen van artikel 16 aan een van de drie bovengenoemde criteria 

moeten voldoen. Dit houdt in dat de vaststelling van een compensatieregeling niet kan 

worden gebruikt om de noodzaak van een afwijking en de noodzaak om aan alle drie de 

in hoofdstuk 3.2 beschreven criteria te voldoen, te omzeilen. 

 

3.3.4. Afwijkingen voor meerdere soorten 

(3-86) Sommige projecten (bv. grote infrastructuurprojecten van openbaar belang, zoals 

vervoersnetwerken) kunnen gevolgen hebben voor een aantal in bijlage IV genoemde 

soorten. In deze gevallen moet het effect op elk van de getroffen soorten worden 

beoordeeld en moet op basis van deze informatie een overzicht van het totale effect 

worden opgesteld om de beste oplossingen te bepalen. De oplossingen moeten ook aan 

alle drie de criteria voldoen. Het volstaat niet om gewoonweg het aantal soorten dat 

mogelijk kan worden getroffen op te sommen zonder de omvang van de problemen te 

beoordelen en manieren te vinden om deze te vermijden. 
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3.3.5. Tijdelijke aard: omgaan met de kolonisatie van gebieden in ontwikkeling 

door in bijlage IV vermelde soorten 

(3-87) Er kunnen zich situaties voordoen waarin reeds vergunde 

landinrichtingsactiviteiten (bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe infrastructuur zoals wegen, 

huizen enz. of voortdurende steenwinning) gunstige nieuwe habitats doen ontstaan die 

worden gekoloniseerd door soorten die zijn opgenomen in bijlage IV bij de richtlijn. 

Dergelijke kenmerkende natuurkenmerken, bijvoorbeeld op winningslocaties, kunnen 

bestaan uit nieuwe vijvers (ten behoeve van amfibieën en libellen), open grond, zand- en 

grindgebieden (die insecten en vogels aantrekken), pioniergraslanden (die insecten en 

vogels aantrekken), losse kliffen (ten behoeve van vogels en solitaire bijen) en de 

totstandkoming van gebieden die beschutting bieden (aan reptielen, amfibieën en 

insecten). 

Aangezien in de strenge beschermingsregeling van artikel 12 geen onderscheid wordt 

gemaakt tussen tijdelijke (bv. tot vijf tot tien jaar) of permanente, kunstmatige of 

natuurlijke omgevingen, kan worden aangenomen dat de in bijlage IV vermelde 

beschermde dier- of plantensoorten die een nieuw gebied beginnen te bezetten als 

gevolg van toegestane landinrichtingsactiviteiten ook volledig onder de 

beschermingsbepalingen van artikel 12 vallen. 

 

(3-88) Het toepassen van de strikte beschermingsregeling van artikel 12 op dergelijke 

gevallen kan een aanzienlijke uitdaging vormen voor projectontwikkelaars en 

grondeigenaren die door de aard van de werkzaamheden deze “tijdelijke” habitats 

mogelijk moeten verwijderen om hun werkzaamheden zoals toegestaan voort te zetten. 

Voor het verwijderen van habitats, hetzij tijdens een voorbereidende, operationele of 

ontmantelingsfase van een project, is een afwijking krachtens artikel 16, lid 1, nodig 

indien aan de voorwaarden is voldaan (zie hieronder). 

 

Zonder juridische zekerheid dat het desbetreffende gebied rechtmatig kan worden 

gebruikt voor het toegestane doel zoals gepland kunnen grondeigenaren of 

projectontwikkelaars mogelijk de binnendringing van beschermde soorten (bijvoorbeeld 

door het gebruik van bestrijdingsmiddelen of grondbewerking) voorkomen in de 

tussentijdse periode waarin de grond niet actief wordt ontwikkeld, teneinde extra 

belastingen, begrenzingen of beperkingen in verband met de aanwezigheid van 

beschermde soorten die oorspronkelijk niet op hun land aanwezig waren te voorkomen. 

Dit zou een gemiste kans kunnen zijn, aangezien bijkomende tijdelijke habitats die 

anders niet in het betrokken gebied zouden gedijen onder bepaalde omstandigheden een 

positieve bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van de richtlijn. 

(3-89) Om deze juridische zekerheid te bieden en daarmee te stimuleren dat tijdelijke 

natuurgebieden kunnen worden gecreëerd of behouden, kunnen ontwikkelaars in een 

vroeg stadium van het planningsproces een afwijking uit hoofde van artikel 16 

aanvragen wanneer beschermde soorten het gebied nog niet hebben gekoloniseerd, 

maar een dergelijke kolonisatie met enige zekerheid kan worden verwacht (dit kan 

bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de soort al in de omliggende gebieden voorkomt). 

Deze vorm van voorafgaande afwijking zou het mogelijk maken om vervolgens tijdelijke 

natuurkenmerken te verwijderen in overeenstemming met hetgeen nodig is om het 

project te ontwikkelen. De rechtsnormen voor dergelijke afwijkingen mogen echter niet 

lager zijn dan die voor afwijkingen voor reeds voorkomende beschermde soorten en hun 

habitats, en moeten nog steeds voldoen aan alle voorwaarden van artikel 16. Dit houdt 

onder meer in dat voor afwijkingen die worden toegestaan voordat de koloniserende 

soort of zijn habitat zich daadwerkelijk heeft gevestigd duidelijk en nauwkeurig de 

doelstellingen moeten worden aangegeven die met de afwijking worden nagestreefd160. 

                                                 
160 Zie C-674/17, punt 41. 



 

 

 

81 

(3-90) Daarom is het belangrijk dat aanvragen voor een afwijking uit hoofde van 

artikel 16 worden voorafgegaan door een volledige inventarisatie in het veld die 

erop gericht is alle beschermde soorten op te sporen, niet alleen in het projectgebied 

maar ook in de omliggende gebieden. Dit zal ervoor zorgen dat alle “voorspelbare” 

soorten uit bijlage IV worden geïdentificeerd, samen met hun dichtheid en de 

waarschijnlijkheid dat zij het projectgebied koloniseren. Het besluit inzake artikel 16 kan 

dan worden gebruikt om voorwaarden vast te stellen voor het behoud van de ecologische 

functionaliteit van de habitat van de soort in het geval dat de nieuwe gekoloniseerde 

habitat binnen het projectgebied moet worden verwijderd ten behoeve van het 

toegestane project/de toegestane activiteit. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat er 

vergelijkbare habitats buiten het projectgebied moeten worden gecreëerd en beschermd 

en dat de soorten binnen het projectgebied naar deze habitats moeten worden 

verplaatst, dit alles ondersteund door monitoring op lange termijn. Zoals bij alle 

afwijkingen moet ook de correcte uitvoering worden gecontroleerd en geregistreerd. 

(3-91) Afwijkingen die betrekking hebben op tijdelijke natuursituaties zoals hierboven 

beschreven vereisen een objectieve rechtvaardiging, op grond van een van de in 

artikel 16, lid 1, genoemde redenen. Eén mogelijkheid is de afwijking te baseren op de in 

artikel 16, lid 1, punt a), genoemde redenen die een afwijking rechtvaardigen “in het 

belang van de bescherming van de wilde flora en fauna en van de instandhouding van de 

natuurlijke habitats”. De formulering van de bepaling is niet beperkt tot afwijkingen die 

worden toegestaan om een planten- of dierensoort tegen andere concurrerende 

beschermde soorten te beschermen. De formulering kan aldus worden uitgelegd dat ook 

een afwijking van de strikte beschermingsregeling voor een beschermde soort in het 

voordeel van die soort mogelijk is. De formulering “belang” in de bepaling suggereert dat 

de afwijking toegevoegde waarde voor de betrokken soort moet bieden. Dit zou 

betekenen dat artikel 16, lid 1, punt a), van toepassing zou zijn indien kan worden 

aangetoond dat er een nettovoordeel voor de betrokken soort is dat alleen mogelijk is 

door in de eerste plaats de afwijking toe te staan. 

(3-92) Artikel 16, lid 1, punt c), voorziet in de mogelijkheid om een afwijking toe te 

staan om “dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 

sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten”. De 

verwijzing naar “voor het milieu wezenlijke” zou op vergelijkbare wijze kunnen worden 

geïnterpreteerd als hierboven wordt voorgesteld met betrekking tot de verwijzing naar 

“het belang van de bescherming van de wilde flora en fauna en van de instandhouding 

van de natuurlijke habitats”, zoals vermeld in artikel 16, lid 1, punt a), dat wil zeggen dat 

ervan uitgegaan wordt dat een afwijking van de strikte beschermingsregeling voor een 

soort ook in het voordeel van deze soort zou kunnen worden toegekend. De toegevoegde 

waarde zou echter “wezenlijk” moeten zijn, waardoor in dit geval een hogere drempel 

wordt vastgesteld dan in artikel 16, lid 1, punt a). 

 (3-93) De mogelijkheid om afwijkingen te gebruiken voor tijdelijke natuurgebieden moet 

tijdens de planningsfase van projecten zorgvuldig worden bekeken en moet een 

gedetailleerde wetenschappelijke beoordeling omvatten van de plaats waar beschermde 

soorten zich in de verschillende fasen van het project kunnen vestigen. De planningsfase 

moet een beoordeling omvatten van de wijze waarop de soorten die de tijdelijke habitats 

hebben gekoloniseerd tijdens en na het project, voor zover mogelijk, in stand kunnen 

worden gehouden, bijvoorbeeld door passende mitigatiemaatregelen uit te voeren en 

verplaatsingen te ondersteunen. 

(3-94) Het afwijkingsbesluit moet echter nog steeds voldoen aan alle andere criteria van 

artikel 16 (ontbreken van alternatieven, geen afbreuk doen aan de staat van 

instandhouding) en moet vooraf strikte verplichtingen op het gebied van toezicht en 

monitoring omvatten161. Deze zullen ervoor zorgen dat de ontwikkeling van het tijdelijke 

                                                 
161 Zie bijvoorbeeld het Nederlandse model: Staatscourant (2015): BeleidslijnTijdelijkeNatuur (concept 

11 juni 2015) - Nr. 209016. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-29016.html  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-29016.html


 

 

 

82 

gebied overeenstemt met het voorspelde verschijnen/voorkomen van beschermde 

soorten in het gebied. Deze monitoringwerkzaamheden zouden ook het bewijs opleveren 

dat nodig is om een aanvullende afwijking aan te vragen voor nieuwe gevallen van het 

voorkomen van soorten die vanaf het begin niet waren voorzien. 

 

 

25 – Voorbeeld van goede praktijken: Het project “LIFE in quarries” in België: dynamisch 
biodiversiteitsbeheer in de context van actieve steengroeven 

Het project “LIFE in quarries” [LIFE14 NAT/BE/000364] heeft tot doel methoden te ontwikkelen om 
het biodiversiteitspotentieel van de exploitatie van delfstoffenwinningslocaties te optimaliseren. In 
het kader van specifieke plannen inzake biodiversiteitsbeheer voor steengroeven werd met het 
project onderzoek gedaan naar wetenschappelijke en juridische benaderingen ter ondersteuning 
van tijdelijke habitats (bv. tijdelijke vijvers of zandbanken) die worden gegenereerd door en 

afhankelijk zijn van de activiteit in de steengroeve, die onderdak kan bieden aan beschermde 

soorten (bv. oeverzwaluwen, zandhagedissen, muurhagedissen, rugstreeppadden of algen die 
kenmerkend zijn voor arme omgevingen). Dit dynamische biodiversiteitsbeheer ter bevordering 
van bestaande en/of nieuwe soorten dat is afgestemd op de activiteit van de steengroeve (zowel 
bestaande als aanvullende tijdelijke activiteit) kan worden gecombineerd met de verwachte 
herstelmaatregelen voor permanente habitats tijdens en na de winningsperiode, teneinde na de 
voltooiing van het project stabiele ecosystemen met een rijke biodiversiteit te maximaliseren 

(aanvullende permanente natuur)162. 

 

 

3.4. Monitoring en rapportage van afwijkingen 

Voordat zij een afwijking toestaan, moeten de bevoegde nationale autoriteiten er niet 

alleen voor zorgen dat aan alle voorwaarden van de afwijkingsregeling is voldaan (d.w.z. 

dat zij aan de drie criteria hebben voldaan), maar moeten zij ook het effect van de 

afwijking (en de doeltreffendheid van eventuele compenserende maatregelen) monitoren 

nadat deze zijn uitgevoerd. De verslagen over afwijkingen moeten volledig zijn en 

informatie bevatten aan de hand waarvan de Commissie kan beoordelen of de 

afwijkingsregeling van artikel 16 correct is toegepast. 

3.4.1. Monitoring van de effecten van afwijkingen 

(3-95) Voordat zij een afwijking toestaan, moeten de bevoegde nationale autoriteiten er 

niet alleen voor zorgen dat aan alle voorwaarden van de afwijkingsregeling is voldaan, 

maar moeten zij ook het effect van afwijkingen (en de doeltreffendheid van eventuele 

compenserende maatregelen) monitoren nadat deze zijn uitgevoerd163. Artikel 16, lid 3, 

punt e), schrijft voor dat in de afwijkingsverslagen van de lidstaten moet worden vermeld 

“welke controlemaatregelen er zijn genomen en welke resultaten er zijn verkregen”. Dit 

houdt in dat zij de uitvoering van de toegestane afwijkingen moeten controleren en er 

toezicht op moeten houden. 

Toezicht op het effect van afwijkingen is ook nodig om, aan de hand van 

wetenschappelijk onderbouwd bewijsmateriaal, na te gaan of de afwijkingen correct zijn 

toegepast en of zij hun doel hebben bereikt, en om indien nodig corrigerende 

maatregelen te nemen. Dit moet ervoor zorgen dat onbedoelde risico’s of schade aan de 

soort als gevolg van de toepassing van de afwijking worden opgespoord. Een passend 

gebruik van de afwijkingsregeling vereist dat de randvoorwaarden de juiste zijn om te 

                                                 
162 Voor meer informatie, zie de website van het LIFE-project: http://www.lifeinquarries.eu/nl  
163 Zie ook het arrest van 26 januari 2012, Commissie/Polen, zaak 192/11, ECLI:EU:C:2012:44, 

punten 65 en 67, over de vergelijkbare bepaling van artikel 9, lid 2, punt e), van de vogelrichtlijn 
(2009/147/EG). 

http://www.lifeinquarries.eu/nl
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waarborgen dat de aanpak niet tot ongewenste effecten leidt. Toezicht is van cruciaal 

belang om dit te bereiken. 

(3-96) Na de afwijkingen te hebben toegepast, moeten de nationale autoriteiten ook 

toezicht houden op het cumulatieve effect van alle afwijkingen die op het nationale 

grondgebied zijn toegestaan voor elke soort waarop de afwijkingen van toepassing zijn, 

ongeacht de redenen waarom zij zijn toegekend, en moeten zij de eerste beoordeling 

bevestigen dat de afwijkingen niet nadelig zijn voor het behoud van de populaties van de 

soort in een gunstige staat van instandhouding. De resultaten van deze monitoring 

moeten uiteraard in aanmerking worden genomen bij toekomstige besluiten om 

afwijkingen toe te staan. 

(3-97) Dit toezicht zou ook onder de algemene toezichtverplichting van artikel 11 van de 

richtlijn kunnen vallen. Het zou redelijk zijn om bij dergelijk toezicht rekening te houden 

met de effecten (met inbegrip van de cumulatieve effecten en de effecten van 

compenserende maatregelen) van afwijkingen die worden toegepast voor soorten 

waarvoor afwijkingen herhaaldelijk worden toegestaan of die zich in een ongunstige staat 

van instandhouding bevinden (en waarvoor niettemin in uitzonderlijke omstandigheden 

afwijkingen gelden). Het zou ook redelijk zijn om bij dit toezicht andere factoren te 

monitoren die een negatief effect kunnen hebben op de staat van instandhouding van 

soorten (zoals illegaal doden). Dergelijke gegevens kunnen worden gebruikt bij het 

beoordelen van de staat van instandhouding van de soort. 

3.4.2. Rapportageverplichtingen uit hoofde van artikel 16, leden 2 en 3 

(3-98) Afwijkingen moeten ook voldoen aan de vormvoorwaarden van artikel 16, leden 2 

en 3. In de woorden van het Hof in zaak C-118/94 (een zaak over de vogelrichtlijn) 

hebben deze vormvoorwaarden “tot doel [hebben] de afwijkingen tot het strikt 

noodzakelijke te beperken en de controle ervan door de Commissie mogelijk te maken”. 

(3-99) De lidstaten hoeven de Commissie niet te raadplegen voordat zij afwijkingen 

toepassen, maar zijn verplicht om elke twee jaar een verslag over de uitvoering van 

artikel 16 in te dienen bij de Commissie. In artikel 16, lid 2, wordt niet aangegeven wat 

de precieze inhoud van deze verslagen moet zijn. Het is echter duidelijk dat de 

informatie volledig en feitelijk moet zijn en betrekking moet hebben op alle in artikel 16, 

lid 3, genoemde gegevens. De Commissie moet op basis van de in de 

afwijkingsverslagen verstrekte informatie toezicht kunnen houden op de toepassing van 

artikel 16 in de lidstaten en kunnen nagaan of die verenigbaar is met de richtlijn. Indien 

de Commissie concludeert dat het gebruik van afwijkingen in strijd is met de 

voorschriften van de richtlijn, heeft zij het recht een inbreukprocedure tegen de 

betrokken lidstaat in te leiden. 

(3-100) Het huidige rapportageformaat voor afwijkingen bestrijkt ook alle 

rapportageverplichtingen uit hoofde van artikel 9 van het Verdrag inzake het behoud van 

wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa164 en heeft tot doel de 

efficiëntie en bruikbaarheid van de verslaglegging op alle niveaus (regionaal, nationaal, 

EU) te verbeteren. Het nieuwe rapportageformaat en een nieuw IT-instrument, dat de 

naam Afwijkingsregeling voor de habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn+ (HaBiDeS+) heeft 

gekregen, worden momenteel door de Commissie en de lidstaten gebruikt165. 

(3-101) Het nieuwe formaat omvat de vormvoorwaarden van artikel 16, lid 3, waaraan 

moet worden voldaan en die in elke toegestane afwijking moeten worden gespecificeerd, 

                                                 
164 Onder de huidige regeling tussen de Europese Commissie en het secretariaat van het Verdrag inzake 

het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa verzamelt de Europese Unie 
alle afwijkingen die de EU-lidstaten voor een bepaalde verslagperiode hebben gemeld en zendt zij deze toe 
aan het secretariaat van het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk 
leefmilieu in Europa. 

165 Het instrument HaBiDeS+ is online beschikbaar op: https://webforms.eionet.europa.eu/  

https://webforms.eionet.europa.eu/
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alsmede aanvullende informatie (bv. gegevens die nuttig zijn om een beter beeld te 

krijgen van de reden, middelen en methoden, bewijs van de specifieke vereisten van 

artikel 16, lid 1, punt e), verwijzingen naar afgewezen alternatieven, bewijs dat de 

afwijking niet nadelig is voor de staat van instandhouding van de populatie) die inzicht 

verschaft in de redenering van de bevoegde autoriteiten bij de toepassing van de 

afwijkingsregeling uit hoofde van artikel 16. 
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Bijlagen: 
 

Bijlage I:  Verwijzingen naar rechtszaken 

Bijlage II: 

 Lijst van soorten die onder de bijlagen II, IV en V vallen 

Bijlage III: Uitvoering van artikel 12 van de habitatrichtlijn — Het 

voorbeeld van de wolf 
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BIJLAGE I 

Verwijzingen naar rechtszaken 

 Bepalingen inzake de bescherming van soorten van de 

habitatrichtlijn 

 

12 november 1969, Stauder/Stadt Ulm, zaak C-29/69, ECLI:EU:C:1969:57 

27 oktober 1977, Regina/Bouchereau, zaak C-30/77, ECLI:EU:C:1977:172 

12 juli 1979, Koschniske/Raad van Arbeid, zaak C-9/79, ECLI:EU:C:1979:201 

23 mei 1985, Commissie/Duitsland, zaak C-29/84, ECLI:EU:C:1985:229 

9 april 1987, Commissie/Italië, zaak C-363/85, ECLI:EU:C:1987:196 

8 juli 1987, Commissie/België, zaak C-247/85, ECLI:EU:C:1987:339 

8 juli 1987, Commissie/Italië, zaak C-262/85, ECLI:EU:C:1987:340 

23 februari 1988, Commissie/Italië, zaak C-429/85, ECLI:EU:C:1988:83 

27 april 1988, Commissie/Frankrijk, zaak C-252/85, ECLI:EU:C:1988:202 

7 juli 1988, Moksel/BALM, zaak C-55/87, ECLI:EU:C:1988:377 

15 maart 1990, Commissie/Nederland, zaak C-339/87, ECLI:EU:C:1990:119 

28 maart 1990, strafzaken tegen G. Vessoso en G. Zanetti, gevoegde zaken C-206 en 

207/88, ECLI:EU:C:1990:145 

17 januari 1991, Commissie/Italië, zaak C-157/89, ECLI:EU:C:1991:22 

28 februari 1991, Commissie/Duitsland, zaak C-57/89, ECLI:EU:C:1991:89 

28 februari 1991, Commissie/Duitsland, zaak C-131/88, ECLI:EU:C:1991:87 

30 mei 1991, Commissie/Duitsland, zaak C-59/89, ECLI:EU:C:1991:225 

2 augustus 1993, Commissie/Spanje, zaak C-355/90, ECLI:EU:C:1993:331 

7 maart 1996, WWF Italiana/Regione Veneto, zaak C-118/94, ECLI:EU:C:1996:86 

19 september 1996, Commissie/Griekenland, zaak C-236/95, ECLI:EU:C:1996:341 

12 december 1996, VZW Koninklijk Belgisch verbond voor bescherming van de vogels en 

Société d'études ornithologiques AVES ASBL/Het Waalse Gewest, zaak C-10/96, 

ECLI:EU:C:1996:504 

19 mei 1999, Commissie/Frankrijk, zaak C-225/97, ECLI:EU:C:1999:252 

11 november 1999, Commissie/Italië, zaak C-315/98, ECLI:EU:C:1999:551 

7 november 2000, First Cooperate Shipping. Zaak C-371/98, ECLI:EU:C:2000:600. 
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10 mei 2001, Commissie/Nederland, zaak C-144/99, ECLI:EU:C:2001:257 

17 mei 2001, Commissie/Italië, zaak C-159/99, ECLI:EU:C:2001:278 

30 januari 2002, Commissie/Griekenland, zaak C-103/00, ECLI:EU:C:2002:60 

13 februari 2003, Commissie/Luxemburg, zaak C-75/01, ECLI:EU:C:2003:95 

16 oktober 2003, Ligue pour la protection des oiseaux sauvages e.a./Premier ministre en 
Ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement, zaak C-182/02, ECR 

p.12105 

6 november 2003, Commissie/VK, zaak C-434/01, ECLI:EU:C:2003:601 

20 oktober 2005, Commissie/VK, zaak C-6/04, ECLI:EU:C:2005:626 

15 december 2005, Commissie/Finland, zaak C-344/03, ECLI:EU:C:2005:770 

10 januari 2006, Commissie/Duitsland, zaak C-98/03, ECLI:EU:C:2006:3 

16 maart 2006, Commissie/Griekenland, zaak C-518/04, ECLI:EU:C:2006:183 

18 mei 2006, Commissie/Spanje, zaak C-221/04, ECLI:EU:C:2006:329 

8 juni 2006, Commissie/Italië, zaak C-60/05, ECLI:EU:C:2006:378 

19 december 2006, Commissie/Italië, zaak C-503/06, ECLI:EU:C:2008:279 

11 januari 2007, Commissie/Ierland, zaak C-183/05, ECLI:EU:C:2007:14 

10 mei 2007, Commissie/Oostenrijk, zaak C-508/04, ECLI:EU:C:2007:274 

14 juni 2007, Commissie/Finland, zaak C-342/05, ECLI:EU:C:2007:341 

20 mei 2010, Commissie/Spanje, zaak C-308/08, ECLI:EU:C:2010:281 

9 juni 2011, Commissie/Frankrijk, zaak C-383/09, ECLI:EU:C:2011:369 

26 januari 2012, Commissie/Polen, zaak C-192/11, ECLI:EU:C:2012:44 

15 maart 2012, Commissie/Cyprus, zaak C-340/10, ECLI:EU:C:2012:143 

15 maart 2012, Commissie/Polen, zaak C-46/11, ECLI:EU:C:2012:146 

10 november 2016, Commissie/Griekenland, zaak C-504/14, ECLI:EU:C:2016:847 

17 april 2018, Commissie/Polen, zaak C-441/17, ECLI:EU:C:2018:255 

10 oktober 2019, Prejudiciële beslissing, zaak C-674/17, ECLI:EU:C:2019:851 

11 juni 2020, prejudiciële beslissing, zaak C‑88/19, ECLI:EU:C:2020:458 

4 maart 2021, gevoegde zaken C-473/19 en C-474/19 – Föreningen Skydda Skogen, 

ECLI:EU:C:2021:166 

Aanhangige zaak C-477/19 – Magistrat der Stadt Wien 
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BIJLAGE II 

 

Lijst van diersoorten die onder de bijlagen II, IV en V 

bij de habitatrichtlijn (92/43/EEG) vallen 

 
Afwijzing van aansprakelijkheid: De volgende tabel is een geconsolideerde, door DG Milieu 
opgestelde tabel. Deze is uitsluitend bedoeld om een overzicht te geven. Wij aanvaarden 
geen aansprakelijkheid voor de inhoud ervan. De juridisch bindende versies van de bijlagen 

zijn die welke officieel in de desbetreffende rechtshandelingen zijn bekendgemaakt. De 
meest recente versie van deze bijlagen waarop de tabel is gebaseerd is gepubliceerd in 

“Richtlijn 2013/17/EU van de Raad van 13 mei 2013 tot aanpassing van een aantal 
richtlijnen op het gebied van het milieu, in verband met de toetreding van de Republiek 

Kroatië”166. 

 

De in deze bijlage opgenomen soorten worden aangeduid: 

 door de naam van de soort of ondersoort (vet en cursief), of 

 door de verzamelnaam van de soorten die behoren tot een hoger taxon of tot 

een aangegeven deel van dit taxon. Onder de afkorting “spp.” achter de naam 

van een familie of geslacht moet worden verstaan alle soorten van deze 

familie of van dit genus. 

 

Een sterretje (*) vóór een soortnaam geeft aan dat dit een prioritaire soort van 

bijlage II is (in de bijlagen VI en V wordt geen onderscheid gemaakt tussen 

prioritaire en niet-prioritaire soorten). 

 

De in deze tabel geconsolideerde bijlagen zijn: 

 

BIJLAGE II: SOORTEN VAN COMMUNAUTAIR BELANG VOOR DE 

INSTANDHOUDING WAARVAN AANWIJZING VAN SPECIALE BESCHERMINGSZONES 

VEREIST IS 

 

BIJLAGE IV: SOORTEN VAN COMMUNAUTAIR BELANG DIE STRIKT MOETEN 

WORDEN BESCHERMD 

 

BIJLAGE V: SOORTEN VAN COMMUNAUTAIR BELANG WAARVOOR HET 

ONTTREKKEN AAN DE NATUUR EN DE EXPLOITATIE AAN BEHEERSMAATREGELEN 

KUNNEN WORDEN ONDERWORPEN 

  

                                                 
166 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20130701 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20130701
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Soortnaam Bijlage Geografische beperkingen 

 II IV V  

DIEREN 

GEWERVELDE DIEREN     

ZOOGDIEREN     

INSECTIVORA     

Erinaceidae     

Erinaceus algirus  X   

Soricidae     

Crocidura canariensis  X   

Crocidura sicula  X   

Talpidae     

Galemys pyrenaicus X X   

     

CHIROPTERA     

MICROCHIROPTERA     

Rhinolophidae     

Rhinolophus blasii X X   

Rhinolophus euryale X X   

Rhinolophus ferrumequinum X X   

Rhinolophus hipposideros X X   

Rhinolophus mehelyi X X   

Vespertilionidae     

Barbastella barbastellus X X   

Miniopterus schreibersi X X   

Myotis bechsteini X X   

Myotis blythii X X   

Myotis capaccinii X X   

Myotis dasycneme X X   

Myotis emarginatus X X   

Myotis myotis X X   

Alle andere Microchiroptera  X   

MEGACHIROPTERA     

Pteropodidae     

Rousettus aegiptiacus X X   

     

RODENTIA     

Gliridae     

Alle soorten, met uitzondering van Glis glis en 
Eliomys quercinus 

 X   

Myomimus roachi X X   

Sciuridae     

* Marmota marmota latirostris X X   

* Pteromys volans (Sciuropterus russicus) X X   

Spermophilus citellus (Citellus citellus) X X   

* Spermophilus suslicus (Citellus suslicus) X X   

Sciurus anomalus  X   

Castoridae     

Castor fiber X X X Bijlage II: met uitzondering 
van de Estse, Letse, 

Litouwse, Finse en Zweedse 
populaties 
Bijlage IV: met uitzondering 
van de Estse, Letse, 

Litouwse, Poolse, Finse en 
Zweedse populaties 
Bijlage V: Finse, Zweedse, 

Letse, Litouwse, Estse en 
Poolse populaties 
 



 

 

 

90 

Soortnaam Bijlage Geografische beperkingen 

 II IV V  

 

Cricetidae     

Cricetus cricetus  X X Bijlage IV: met uitzondering 
van de Hongaarse populaties 
Bijlage V: Hongaarse 

populaties 

Mesocricetus newtoni X X   

Microtidae     

Dinaromys bogdanovi X X   

Microtus cabrerae X X   

* Microtus oeconomus arenicola X X   

* Microtus oeconomus mehelyi X X   

Microtus tatricus X X   

Zapodidae     

Sicista betulina  X   

Sicista subtilis X X   

Hystricidae     

Hystrix cristata  X   

     

CARNIVORA     

Canidae     

* Alopex lagopus X X   

Canis aureus   X  

* Canis lupus X X X Bijlage II: met uitzondering 
van de Estse populatie; 

Griekse populaties: enkel die 

bezuiden de 39e 
breedtegraad; Spaanse 
populaties: enkel die 
bezuiden de Duero; Letse, 
Litouwse en Finse populaties 
Bijlage IV: met uitzondering 

van de Griekse populaties 
benoorden de 39e 
breedtegraad; de Estse 
populaties, de Spaanse 
populaties benoorden de 
Duero; de Letse, de 

Litouwse, de Poolse, de 
Slowaakse, de Bulgaarse 
populaties en de Finse 

populaties in het 
rendierbeschermingsgebied 
als omschreven in 
paragraaf 2 van de Finse wet 

nr. 848/90 van 
14 september 1990 inzake 
rendierbescherming 
Bijlage V: Spaanse 
populaties benoorden de 
Duero, Griekse populaties 
benoorden de 

39e breedtegraad, Finse 
populaties in het 
rendierbeschermingsgebied 

als omschreven in 
paragraaf 2 van de Finse 
Wet nr. 848/90 van 

14 september 1990 inzake 
rendierbescherming, 
Bulgaarse, Letse, Litouwse, 
Estse, Poolse en Slowaakse 
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Soortnaam Bijlage Geografische beperkingen 

 II IV V  

populaties 

Ursidae     

* Ursus arctos X X  Bijlage II: met uitzondering 
van de Estse, Finse en 
Zweedse populaties 

Mustelidae     

* Gulo gulo X    

Lutra lutra X X   

Martes martes   X  

Mustela eversmanii X X   

Mustela putorius   X  

* Mustela lutreola X X   

Vormela peregusna X X   

Felidae     

Felis silvestris  X   

Lynx lynx X X X Bijlage II: met uitzondering 
van de Estse, Letse en Finse 
populaties 
Bijlage IV: met uitzondering 

van de Estse populatie 
Bijlage V: Estse populatie 

* Lynx pardinus X X   

Phocidae     

Halichoerus grypus X  X  

* Monachus monachus X X   

Phoca hispida bottnica X  X  

* Phoca hispida saimensis X X   

Phoca vitulina X  X  

Alle andere Phocidae   X  

Viverridae     

Genetta genetta   X  

Herpestes ichneumon   X  

     

DUPLICIDENTATA     

Leporidae     

Lepus timidus   X  

     

ARTIODACTYLA     

Cervidae     

* Cervus elaphus corsicanus X X   

Rangifer tarandus fennicus X    

Bovidae     

* Bison bonasus  X X   

Capra aegagrus (natuurlijke populaties) X X   

Capra ibex   X  

Capra pyrenaica (met uitzondering van Capra 
pyrenaica pyrenaica) 

  X  

* Capra pyrenaica pyrenaica X X   

Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) 

(natuurlijke populaties – Corsica en Sardinië) 

X X   

Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion) X X   

* Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra 
ornata) 

X X   

Rupicapra rupicapra (met uitzondering van 

Rupicapra rupicapra balcanica, Rupicapra rupicapra 
ornata en Rupicapra rupicapra tatrica) 

  X  

Rupicapra rupicapra balcanica X X   

* Rupicapra rupicapra tatrica X X   

     

CETACEA     
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Soortnaam Bijlage Geografische beperkingen 

 II IV V  

Phocoena phocoena X X   

Tursiops truncatus X X   

Alle andere Cetacea  X   

     

REPTIELEN     

CHELONIA (TESTUDINES)     

Testudinidae     

Testudo graeca X X   

Testudo hermanni X X   

Testudo marginata X X   

Cheloniidae     

* Caretta caretta X X   

* Chelonia mydas X X   

Lepidochelys kempii  X   

Eretmochelys imbricata  X   

Dermochelyidae     

Dermochelys coriacea  X   

Emydidae     

Emys orbicularis X X   

Mauremys caspica X X   

Mauremys leprosa X X   

     

SAURIA     

Lacertidae     

Algyroides fitzingeri  X   

Algyroides marchi  X   

Algyroides moreoticus  X   

Algyroides nigropunctatus  X   

Dalmatolacertaoxycephala  X   

Dinarolacerta mosorensis X X   

Gallotia atlantica  X   

Gallotia galloti  X   

Gallotia galloti insulanagae X X   

* Gallotia simonyi X X   

Gallotia stehlini  X   

Lacerta agilis  X   

Lacerta bedriagae  X   

Lacerta bonnali (Lacerta monticola) X X   

Lacerta monticola X X   

Lacerta danfordi  X   

Lacerta dugesi  X   

Lacerta graeca  X   

Lacerta horvathi  X   

Lacerta schreiberi X X   

Lacerta trilineata  X   

Lacerta viridis  X   

Lacerta vivipara pannonica  X   

Ophisops elegans  X   

Podarcis erhardii  X   

Podarcis fifolensis  X   

Podarcis hispanica atrata  X   

Podarcis lilfordi X X   

Podarcis melisellensis  X   

Podarcis milensis  X   

Podarcis muralis  X   

Podarcis peloponnesiaca  X   

Podarcis pityusensis X X   

Podarcis sicula  X   

Podarcis taurica  X   
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Podarcis tiliguerta  X   

Podarcis wagleriana  X   

Scincidae     

Ablepharus kitaibelli  X   

Chalcides bedriagai  X   

Chalcides ocellatus  X   

Chalcides sexlineatus  X   

Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis) X X   

Chalcides viridianus  X   

Ophiomorus punctatissimus  X   

Gekkonidae     

Cyrtopodion kotschyi  X   

Phyllodactylus europaeus X X   

Tarentola angustimentalis  X   

Tarentola boettgeri  X   

Tarentola delalandii  X   

Tarentola gomerensis  X   

Agamidae     

Stellio stellio  X   

Chamaeleontidae     

Chamaeleo chamaeleon  X   

Anguidae     

Ophisaurus apodus  X   

     

OPHIDIA (SERPENTES)     

Colubridae     

Coluber caspius  X   

* Coluber cypriensis X X   

Coluber hippocrepis  X   

Coluber jugularis  X   

Coluber laurenti  X   

Coluber najadum  X   

Coluber nummifer  X   

Coluber viridiflavus  X   

Coronella austriaca  X   

Eirenis modesta  X   

Elaphe longissima  X   

Elaphe quatuorlineata X X   

Elaphe situla X X   

Natrix natrix cetti  X   

Natrix natrix corsa  X   

* Natrix natrix cypriaca X X   

Natrix tessellata  X   

Telescopus falax  X   

Viperidae     

Vipera ammodytes  X   

* Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina 
schweizeri) 

X X   

Vipera seoanni  X  Bijlage IV: met uitzondering 
van de Spaanse populaties 

Vipera ursinii (met uitzondering van Vipera ursinii 
rakosiensis en Vipera ursinii macrops) 

X X   

* Vipera ursinii macrops X X   

* Vipera ursinii rakosiensis X X   

Vipera xanthina  X   

Boidae     

Eryx jaculus  X   

     

AMPHIBIEËN     
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CAUDATA     

Salamandridae     

Chioglossa lusitanica X X   

Euproctus asper  X   

Euproctus montanus  X   

Euproctus platycephalus  X   

Mertensiella luschani (Salamandra luschani) X X   

Salamandra atra  X   

* Salamandra aurorae (Salamandra atra aurorae) X X   

Salamandra lanzai  X   

Salamandrina terdigitata X X   

Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex) X X   

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus) X X   

Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus) 
(o) 

X    

Triturus italicus  X   

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii) X X   

Triturus marmoratus  X   

Triturus montandoni X X   

Triturus vulgaris ampelensis X X   

Proteidae     

* Proteus anguinus X X   

Plethodontidae     

Hydromantes (Speleomantes) ambrosii X X   

Hydromantes (Speleomantes) flavus X X   

Hydromantes (Speleomantes) genei X X   

Hydromantes (Speleomantes) imperialis X X   

Hydromantes (Speleomantes) strinatii X X   

Hydromantes (Speleomantes) supramontis X X   

     

ANURA     

Discoglossidae     

Alytes cisternasii  X   

* Alytes muletensis  X X   

Alytes obstetricans  X   

Bombina bombina X X   

Bombina variegata X X   

Discoglossus galganoi (met inbegrip van 
Discoglossus “jeanneae”) 

X X   

Discoglossus montalentii X X   

Discoglossus pictus  X   

Discoglossus sardus X X   

Ranidae     

Rana arvalis  X   

Rana dalmatina  X   

Rana esculenta   X  

Rana graeca  X   

Rana iberica  X   

Rana italica  X   

Rana latastei X X   

Rana lessonae  X   

Rana perezi   X  

Rana ridibunda   X  

Rana temporaria   X  

Pelobatidae     

Pelobates cultripes  X   

Pelobates fuscus   X   

* Pelobates fuscus insubricus X X   

Pelobates syriacus  X   

Bufonidae     
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Bufo calamita  X   

Bufo viridis  X   

Hylidae     

Hyla arborea  X   

Hyla meridionalis  X   

Hyla sarda  X   

     

VISSEN     

PETROMYZONIFORMES     

Petromyzonidae     

Eudontomyzon spp. X    

Lampetra fluviatilis X  X Bijlage II: met uitzondering 

van de Finse en Zweedse 
populaties 

Lampetra planeri  X   Bijlage II: met uitzondering 
van de Estse, Finse en 
Zweedse populaties 

Lethenteron zanandreai X  X  

Petromyzon marinus X   Bijlage II: met uitzondering 
van de Zweedse populaties 

     

ACIPENSERIFORMES     

Acipenseridae     

* Acipenser naccarii X X   

* Acipenser sturio X X   

Alle andere soorten Acipenseridae   X  

     

CLUPEIFORMES     

Clupeidae     

Alosa spp. X  X  

     

SALMONIFORMES     

Salmonidae / Coregonidae     

Coregonus spp. (met uitzondering van Coregonus 
oxyrhynchus -anadrome populaties in bepaalde 

sectoren van de Noordzee) 

  X  

* Coregonus oxyrhynchus (anadrome populaties in 
bepaalde sectoren van de Noordzee) 

X X   

Hucho hucho (natuurlijke populaties) X  X  

Salmo macrostigma X    

Salmo marmoratus X    

Salmo salar (alleen in zoet water) X  X Bijlage II: met uitzondering 
van de Finse populaties 

Salmothymus obtusirostris X    

Thymallus thymallus   X  

Umbridae     

Umbra krameri X    

     

CYPRINIFORMES     

Cyprinidae     

Alburnus albidus (Alburnus vulturius) X    

Anaecypris hispanica X X   

Aspius aspius X  X Bijlage II: met uitzondering 

van de Finse populaties 

Aulopyge huegelii X    

Barbus spp.    X  

Barbus comiza X  X  

Barbus meridionalis X  X  

Barbus plebejus X  X  

Chalcalburnus chalcoides X    
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Chondrostoma genei X    

Chondrostoma knerii X    

Chondrostoma lusitanicum X    

Chondrostoma phoxinus X    

Chondrostoma polylepis (met inbegrip van C. 
willkommi) 

X    

Chondrostoma soetta X    

Chondrostoma toxostoma X    

Gobio albipinnatus X    

Gobio kessleri X    

Gobio uranoscopus X    

Iberocypris palaciosi X    

* Ladigesocypris ghigii X    

Leuciscus lucumonis X    

Leuciscus souffia X    

Pelecus cultratus X  X  

Phoxinellus spp. X    

* Phoxinus percnurus X X   

Rhodeus sericeus amarus X    

Rutilus alburnoides X    

Rutilus arcasii X    

Rutilus frisii meidingeri X  X  

Rutilus lemmingii X    

Rutilus pigus X  X  

Rutilus rubilio X    

Rutilus macrolepidotus X    

Scardinius graecus X    

Squalius microlepis X    

Squalius svallize X    

Cobitidae     

Cobitis elongata  X    

Cobitis taenia  X   Bijlage II: met uitzondering 
van de Finse populaties 

Cobitis trichonica  X    

Misgurnus fossilis  X    

Sabanejewia aurata  X    

Sabanejewia larvata (Cobitis larvata en Cobitis 
conspersa) 

X    

     

SILURIFORMES     

Siluridae     

Silurus aristotelis X  X  

     

ATHERINIFORMES     

Cyprinodontidae     

Aphanius iberus X    

Aphanius fasciatus X    

* Valencia hispanica X X   

* Valencia letourneuxi (Valencia hispanica) X    

     

PERCIFORMES     

Percidae     

Gymnocephalus baloni X X   

Gymnocephalus schraetzer X  X  

* Romanichthys valsanicola X X   

Zingel spp. (met uitzondering van Zingel asper en 

Zingel zingel) 

X    

Zingel asper X X   

Zingel zingel X  X  

Gobiidae     
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Knipowitschia croatica X    

Knipowitschia (Padogobius) panizzae  X    

Padogobius nigricans  X    

Pomatoschistus canestrini X    

     

SCORPAENIFORMES     

Cottidae     

Cottus gobio X   Bijlage II: met uitzondering 
van de Finse populaties 

Cottus petiti X    

ONGEWERVELDE DIEREN     

ANNELIDA    

HIRUDINOIDEA – ARHYNCHOBDELLAE    

Hirudinidae    

Hirudo medicinalis   X 

    

GELEEDPOTIGEN    

CRUSTACEA    

Decapoda    

Astacus astacus   X 

Austropotamobius pallipes  X  X 

* Austropotamobius torrentium  X  X 

Scyllarides latus   X 

Isopoda    

* Armadillidium ghardalamensis X X  

    

INSECTA    

Coleoptera    

Agathidium pulchellum X   

Bolbelasmus unicornis X X  

Boros schneideri X   

Buprestis splendens X X  

Carabus hampei  X X  

Carabus hungaricus X X  

* Carabus menetriesi pacholei X   

* Carabus olympiae  X X  

Carabus variolosus  X X  

Carabus zawadszkii  X X  

Cerambyx cerdo X X  

Corticaria planula X   

Cucujus cinnaberinus X X  

Dorcadion fulvum cervae  X X  

Duvalius gebhardti X X  

Duvalius hungaricus  X X  

Dytiscus latissimus X X  

Graphoderus bilineatus X X  

Leptodirus hochenwarti  X X  

Limoniscus violaceus X   

Lucanus cervus X   

Macroplea pubipennis X   

Mesosa myops  X   

Morimus funereus X   

* Osmoderma eremita X X  

Oxyporus mannerheimii X   

Pilemia tigrina  X X  

* Phryganophilus ruficollis  X X  

Probaticus subrugosus  X X  

Propomacrus cypriacus  X X  
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* Pseudogaurotina excellens  X X  

Pseudoseriscius cameroni  X X  

Pytho kolwensis X X  

Rhysodes sulcatus X   

* Rosalia alpina X X  

Stephanopachys linearis  X   

Stephanopachys substriatus  X   

Xyletinus tremulicola  X   

Hemiptera    

Aradus angularis  X   

Lepidoptera    

Agriades glandon aquilo X   

Apatura metis  X  

Arytrura musculus  X X  

* Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria X   

Catopta thrips X X  

Chondrosoma fiduciarium X X  

Clossiana improba X   

Coenonympha hero  X  

Coenonympha oedippus X X  

Colias myrmidone X X  

Cucullia mixta  X X  

Dioszeghyana schmidtii  X X  

Erannis ankeraria X X  

Erebia calcaria X X  

Erebia christi X X  

Erebia medusa polaris  X   

Erebia sudetica  X  

Eriogaster catax X X  

Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia X   

Fabriciana elisa  X  

Glyphipterix loricatella X X  

Gortyna borelii lunata  X X  

Graellsia isabellae X  X 

Hesperia comma catena X   

Hypodryas maturna X X  

Hyles hippophaes  X  

Leptidea morsei  X X  

Lignyoptera fumidaria  X X  

Lopinga achine  X  

Lycaena dispar X X  

Lycaena helle  X X  

Maculinea arion  X  

Maculinea nausithous X X  

Maculinea teleius X X  

Melanargia arge X X  

* Nymphalis vaualbum  X X  

Papilio alexanor  X  

Papilio hospiton X X  

Parnassius apollo  X  

Parnassius mnemosyne  X  

Phyllometra culminaria  X X  

Plebicula golgus X X  

Polymixis rufocincta isolata  X X  

Polyommatus eroides  X X  

Proterebia afra dalmata X X  

Proserpinus proserpina  X  

Pseudophilotes bavius X X  

Xestia borealis X   

Xestia brunneopicta X   
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* Xylomoia strix X X  

Zerynthia polyxena  X  

Mantodea    

Apteromantis aptera X X  

Odonata    

Aeshna viridis  X  

Coenagrion hylas X   

Coenagrion mercuriale  X   

Coenagrion ornatum  X   

Cordulegaster heros  X X  

Cordulegaster trinacriae X X  

Gomphus graslinii X X  

Leucorrhina albifrons  X  

Leucorrhina caudalis  X  

Leucorrhina pectoralis X X  

Lindenia tetraphylla X X  

Macromia splendens X X  

Ophiogomphus cecilia X X  

Oxygastra curtisii X X  

Stylurus flavipes  X  

Sympecma braueri  X  

Orthoptera    

Baetica ustulata X X  

Brachytrupes megacephalus X X  

Isophya costata X X  

Isophya harzi X X  

Isophya stysi X X  

Myrmecophilus baronii X X  

Odontopodisma rubripes X X  

Paracaloptenus caloptenoides X X  

Pholidoptera transsylvanica X X  

Saga pedo  X  

Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius X X  

    

ARACHNIDA    

Araneae    

Macrothele calpeiana  X  

Pseudoscorpiones    

Anthrenochernes stellae X   

    

COELENTERATA    

Cnidaria    

Corallium rubrum   X 

    

WEEKDIEREN    

GASTROPODA    

Anisus vorticulus  X X  

Caseolus calculus X X  

Caseolus commixta X X  

Caseolus sphaerula X X  

Chilostoma banaticum  X X  

Discula leacockiana X X  

Discula tabellata X X  

Discula testudinalis  X  

Discula turricula  X  

Discus defloratus  X  

Discus guerinianus X X  

Elona quimperiana X X  
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Geomalacus maculosus X X  

Geomitra moniziana X X  

Gibbula nivosa  X X  

* Helicopsis striata austriaca X   

Helix pomatia   X 

Hygromia kovacsi  X X  

Idiomela (Helix) subplicata X X  

Lampedusa imitatrix X X  

* Lampedusa melitensis  X X  

Leiostyla abbreviata X X  

Leiostyla cassida X X  

Leiostyla corneocostata X X  

Leiostyla gibba X X  

Leiostyla lamellosa X X  

* Paladilhia hungarica  X X  

Patella feruginea  X  

Sadleriana pannonica  X X  

Theodoxus prevostianus  X  

Theodoxus transversalis  X X  

Vertigo angustior X   

Vertigo genesii X   

Vertigo geyeri X   

Vertigo moulinsiana X   

    

BIVALVIA    

Anisomyaria    

Lithophaga lithophaga  X  

Pinna nobilis  X  

Unionoida    

Margaritifera auricularia  X  

Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) X  X 

Margaritifera margaritifera X  X 

Microcondylaea compressa   X 

Unio crassus X X  

Unio elongatulus   X 

Dreissenidae    

Congeria kusceri X X  

    

ECHINODERMATA    

Echinoidea    

Centrostephanus longispinus  X  

 

 

 

 
  



 

  

BIJLAGE III 

Uitvoering van artikel 12 van de habitatrichtlijn: 

Het voorbeeld van de wolf 

 

1. Achtergrond - Inleiding 

De wolf behoort tot de inheemse Europese fauna en maakt integraal deel uit van onze 

biodiversiteit en ons natuurlijk erfgoed. Als een van de belangrijkste predatoren speelt de 

wolf een belangrijke ecologische rol en draagt hij bij tot de gezondheid en de werking 

van ecosystemen. Hij helpt met name de dichtheid van de soorten waarop hij aast167 

(doorgaans wilde hoefdieren zoals reeën, edelherten en wilde zwijnen, maar ook gemzen 

en elanden, afhankelijk van het gebied) te reguleren en door middel van selectieve 

predatie de gezondheid van deze dieren te verbeteren. De wolf kwam vroeger overal in 

continentaal Europa voor, maar was in de eerste helft van de 20e eeuw in de meeste 

regio’s en landen uitgeroeid. 
 

In het verslag inzake de stand van de natuur van 2020168, dat gebaseerd is op door de 

lidstaten gerapporteerde gegevens, wordt bevestigd dat de wolvenpopulaties zich over 

het algemeen herstellen (stabiel of toenemend) in de EU en dat zij delen van hun 

historische verspreidingsgebied herkoloniseren, hoewel zij slechts in enkele lidstaten een 

gunstige staat van instandhouding hebben bereikt169. De terugkeer van de wolf is een 

groot succes op het gebied van instandhouding170 dat mogelijk is gemaakt door 

wettelijke bescherming, een gunstiger houding van het publiek, en het herstel van de 

prooisoorten (bv. herten en wilde zwijnen) en van de bosbedekking (na de braaklegging 

van landbouwgrond). 

 

Tegelijkertijd is de terugkeer van de wolf naar regio’s waar de wolf al decennialang of 

langer afwezig was een ernstig probleem in de lidstaten, aangezien deze soort vaak met 

verschillende soorten conflicten in verband wordt gebracht en sterke sociale protesten en 

reacties onder de betrokken plattelandsgemeenschappen kan veroorzaken. 

 

Net als andere grote carnivoren hebben wolven een zeer groot gebied nodig, waarbij 

individuen en roedels honderdduizenden km² gebruiken voor hun territoria. Als gevolg 

daarvan komen zij in zeer kleine dichtheden voor en verspreiden hun populaties zich 

vaak over zeer grote gebieden, doorgaans over vele administratieve grenzen heen, zowel 

binnen als tussen landen. Vanuit biologisch oogpunt wordt derhalve aanbevolen om 

instandhoudings- en beheersmaatregelen zo goed mogelijk te coördineren en zo veel 

mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit onderstreept de noodzaak van 

grensoverschrijdende samenwerking, bijvoorbeeld door consistente en gecoördineerde 

benaderingen op het niveau van de wolvenpopulatie toe te passen. Verdere richtsnoeren 

zijn te vinden in de Guidelines for population-level management plans of large carnivoren 

in Europe, ontwikkeld voor de Europese Commissie (Linnell et al., 2008)171. 

                                                 
167 https://link.springer.com/article/10.1007/s10344-012-0623-5   

168 https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu-2020  

169 Roemenië, Litouwen, Letland, Estland en Italië hebben overeenkomstig artikel 17 van de habitatrichtlijn 

gemeld dat de wolf zich in al hun biogeografische regio’s in een gunstige staat van instandhouding bevindt. 

170 https://science.sciencemag.org/content/346/6216/1517   

171 https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/promoting_management.htm  

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10344-012-0623-5
https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu-2020
https://science.sciencemag.org/content/346/6216/1517
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/promoting_management.htm
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De wolf is voor de meeste lidstaten en regio’s opgenomen in bijlage IV bij de 

habitatrichtlijn en valt derhalve onder de strikte beschermingsbepalingen van artikel 12 

van de habitatrichtlijn, met inbegrip van het opzettelijk vangen of doden van in het wild 

levende exemplaren. 

Voor bepaalde lidstaten en regio’s is de wolf in bijlage V opgenomen als een soort 

“waarvoor het onttrekken aan de natuur en de exploitatie aan beheersmaatregelen 

kunnen worden onderworpen”. Voor de meeste lidstaten en regio’s is de wolf ook in 

bijlage II opgenomen als een prioritaire soort, waarvoor speciale beschermingszones 

moeten worden aangewezen en passende instandhoudingsmaatregelen moeten worden 

genomen. In tabel 1 is te zien welke populaties in welke bijlage bij de habitatrichtlijn zijn 

opgenomen. 

TABEL 1: Opneming van de wolf in de bijlagen bij de habitatrichtlijn 

Bijlage II (noodzaak om speciale beschermingszones aan te wijzen): “* Canis lupus (met 
uitzondering van de Estse, de Letse, de Litouwse en de Finse populaties, de Griekse populaties: 
benoorden de 39e breedtegraad en de Spaanse populaties benoorden de Duero)” 

Bijlage IV (strikte bescherming): “Canis lupus (met uitzondering van de Estse, de Bulgaarse, de 
Letse, de Litouwse, de Poolse en de Slowaakse populaties, de Griekse populaties: benoorden de 
39e breedtegraad, de Spaanse populaties benoorden de Duero en de Finse populaties binnen het 
rendierbeschermingsgebied als omschreven in paragraaf 2 van de Finse Wet nr. 848/90 van 
14 september 1990 inzake rendierbescherming)” 

Bijlage V (soortenbeheer is toegestaan): “Canis lupus (Spaanse populaties benoorden de Duero, 
Griekse populaties benoorden de 39e breedtegraad, Finse populaties in het 

rendierbeschermingsgebied als omschreven in paragraaf 2 van de Finse Wet nr. 848/90 van 

14 september 1990 inzake rendierbescherming, Bulgaarse, Letse, Litouwse, Estse, Poolse en 
Slowaakse populaties)”. 

Zoals hierboven vermeld, heeft de wolf in veel lidstaten en regio’s nog geen gunstige 

staat van instandhouding bereikt172. 

In een in 2018 voor het Europees Parlement uitgevoerde studie173 werd het risico op 

uitsterven van individuele wolvenpopulaties beoordeeld op basis van de criteria van de 

rode lijst van de IUCN. Van de negen (voornamelijk grensoverschrijdende) 

wolvenpopulaties werden er drie beoordeeld als “weinig bedreigd”, drie als “bijna 

bedreigd” en drie als “kwetsbaar”. Eén wolvenpopulatie (de Iberische populatie, Spanje-

Sierra Morena) is uitgestorven. De auteurs van de studie wezen ook op problemen bij het 

harmoniseren van de resultaten van monitoringgegevens als gevolg van verschillen in 

monitoringtechnieken en -benaderingen (verschillende manieren of perioden voor het 

tellen), gemiddelden tegenover maximum- en minimumpopulatie, ontoereikende 

rapportage door sommige landen ondanks de aanwezigheid van de soort, verschillen in 

gegevenskwaliteit enz.174. 

Hoewel het ernaar uitziet dat verschillende wolvenpopulaties zich in heel Europa aan het 

herstellen zijn en uitbreiden, wordt de soort nog steeds geconfronteerd met diverse 

dreigingen en instandhoudingsproblemen, met name de illegale jacht (die vaak niet 

wordt ontdekt, maar waarschijnlijk een zeer groot deel van de totale sterfte uitmaakt). 

                                                 
172https://nature-

art17.eionet.europa.eu/article17/species/summary/?period=5&group=Mammals&subject=Canis+lupus&regio

n=  

173 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617488/IPOL_STU(2018)617488_EN.pdf  

174 De rode lijst van bedreigde soorten 2018 van de IUCN: 

https://www.iucnredlist.org/ja/species/3746/144226239 In enkele gevallen leveren andere recente gegevens 

iets andere aantallen op dan de bovengenoemde studie voor de populaties op het Iberisch schiereiland, de 

westelijke-centrale alpen en Karelië. 

https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/species/summary/?period=5&group=Mammals&subject=Canis+lupus&region
https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/species/summary/?period=5&group=Mammals&subject=Canis+lupus&region
https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/species/summary/?period=5&group=Mammals&subject=Canis+lupus&region
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617488/IPOL_STU(2018)617488_EN.pdf
https://www.iucnredlist.org/ja/species/3746/144226239
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De specifieke dreigingen en de mogelijke maatregelen om deze aan te pakken, worden 

voor elke wolvenpopulatie beschreven in een door de Europese Commissie gefinancierd 

verslag Key actions for Large Carnivore populations in Europe (Boitani et al, 2015175). 

2. Wettelijke vereisten voor de bescherming van individuele wolven 

De wolf wordt, waar deze voorkomt in bijlage IV bij de habitatrichtlijn, strikt beschermd. 

De richtlijn heeft tot doel een gunstige staat van instandhouding voor de in de lijst 

opgenomen soorten te bereiken. De bescherming die artikel 12 van de habitatrichtlijn 

biedt aan de populaties van de in deze bijlage genoemde soorten heeft een preventief 

karakter en verplicht de lidstaten situaties te voorkomen die negatieve effecten op de 

soorten kunnen hebben. 

De formele omzetting van artikel 12 in nationale wetgeving moet worden aangevuld met 

verdere uitvoeringsmaatregelen om een strikte bescherming te waarborgen op basis van 

de specifieke problemen en dreigingen waarmee de wolf in een bepaalde context wordt 

geconfronteerd. Niet alleen moeten de in artikel 12 genoemde handelingen worden 

verboden, maar moeten de autoriteiten ook alle nodige maatregelen nemen om ervoor te 

zorgen dat de verbodsbepalingen in de praktijk niet worden geschonden. Dit houdt 

bijvoorbeeld in dat de autoriteiten verplicht zijn alle nodige maatregelen te nemen om 

het (illegaal) doden van wolven te voorkomen en de gebieden te beschermen die als 

rust- of voortplantingsplaatsen fungeren, zoals hun holen en hun “ontmoetingsplaatsen”. 

Volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie (Hof) verplicht artikel 12, lid 1, van de 

habitatrichtlijn “de lidstaten niet alleen tot het vaststellen van een volledig rechtskader, 

maar ook tot het tenuitvoerleggen van concrete en specifieke 

beschermingsmaatregelen”, maar veronderstelt de bepaling ook “het vaststellen van 

coherente en gecoördineerde preventieve maatregelen” (Hof, zaak C-183/05 van 

11 januari 2007, Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Ierland). Deze 

benadering is bevestigd in het arrest van het Hof van 10 oktober 2019 (prejudiciële 

beslissing in zaak C-674/17): “De naleving van deze bepaling verplicht de lidstaten niet 

alleen tot het vaststellen van een volledig rechtskader, maar ook tot het treffen van 

concrete en specifieke beschermingsmaatregelen. Tevens veronderstelt het systeem van 

strikte bescherming het vaststellen van coherente en gecoördineerde preventieve 

maatregelen. Dit systeem van strikte bescherming moet dus toelaten daadwerkelijk het 

opzettelijk vangen of doden van de in punt a) van bijlage IV bij de habitatrichtlijn 

opgenomen diersoorten, alsook de beschadiging of de vernieling van de voortplantings- 

of rustplaatsen ervan te voorkomen”. 

Eén voorbeeld van een actie waarmee de bepalingen inzake soortbescherming 

doeltreffend worden gehandhaafd is de oprichting van teams die op doeltreffende wijze 

de illegale jacht bestrijden met honden die vergiftigd aas opsporen. De illegale jacht, 

strikken en vergiftigd aas vormen op veel plaatsen namelijk een grote bedreiging voor 

wolven. Vergiftiging is een bijzonder ernstig probleem omdat ook andere soorten, met 

name roofvogels, erdoor worden getroffen. Om dit probleem aan te pakken, hebben 

verscheidene uit het LIFE-programma176 gefinancierde projecten in Zuid- en Oost-Europa 

(Spanje, Italië, Portugal, Griekenland, Bulgarije en Roemenië) bijgedragen tot de 

vaststelling van specifieke maatregelen ter ondersteuning van de strikte regeling voor de 

bescherming van soorten, zoals het oprichten van eenheden met honden die vergiftigd 

aas opsporen, het opleiden van personeel (parkwachters, boswachters, provinciale 

politie, dierenartsen) en het opbouwen van capaciteit binnen overheidsinstanties; en 

                                                 
175https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/key_actions_large_carnivores_20

15.pdf  
176 LIFE09 NAT/ES/000533 INNOVATION AGAINST POISON; LIFE Antidoto LIFE07 NAT/IT/000436; LIFE 

PLUTO LIFE13 NAT/IT/000311; LIFE WOLFALPS LIFE12/NAT/IT/000807; WOLFLIFE (LIFE13 
NAT/RO/000205). 

https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/key_actions_large_carnivores_2015.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/key_actions_large_carnivores_2015.pdf
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bewustmakingsactiviteiten gericht op veehouders, jagers, toeristische ondernemingen, 

schoolkinderen en het grote publiek. 

Wanneer de plannen voor de instandhouding/het beheer van de wolf overeenkomstig 

artikel 12 zijn opgesteld en naar behoren worden uitgevoerd, kunnen zij een doeltreffend 

kader vormen voor de uitvoering van strikte beschermingsbepalingen voor in bijlage IV 

opgenomen wolvenpopulaties, waarbij een alomvattend systeem van co-existentie wordt 

opgezet dat erop gericht is een gunstige staat van instandhouding te waarborgen en 

tegelijkertijd conflicten met menselijke activiteiten aan te pakken. 

Die plannen kunnen acties omvatten zoals: i) steun voor preventieve maatregelen (door 

middel van investeringssteun, voorlichting, opleiding en technische bijstand); ii) 

vergoeding van door wolven veroorzaakte economische schade; iii) verbetering van de 

monitoring- en kennisbasis van de betrokken wolvenpopulatie; iv) toezicht op, evaluatie 

en verbetering van de doeltreffendheid van de maatregelen ter bescherming van de 

veestapel; v) bevordering van betrokkenheid en dialoog bij en tussen belanghebbenden 

(bv. via speciale platforms); vi) verbetering van de handhavingsinspanningen ter 

bestrijding van het illegaal doden van wolven; vii) bescherming van habitats en 

verbetering van de voederomstandigheden (bijvoorbeeld door indien nodig populaties 

van wilde roofdieren te herstellen); viii) ontwikkeling van mogelijkheden voor 

ecotoerisme in verband met wolven; ix) promotie/in de handel brengen van 

landbouwproducten van oorsprong uit wolvengebieden; en x) voorlichting, onderwijs en 

bewustmaking. De plannen kunnen de bevoegde autoriteiten ook in staat stellen een 

beperkt gebruik van dodelijke controle toe te staan om specimens van de wolf te 

verwijderen, door afwijkingen toe te passen in overeenstemming met de voorwaarden 

van de richtlijn. Er moet echter op worden gewezen dat plannen op basis van dynamisch 

vangstbeheer (zoals die voor bejaagbare soorten in bijlage V bij de habitatrichtlijn) niet 

in overeenstemming zouden zijn met de strikte beschermingsbepalingen die van 

toepassing zijn op soorten uit bijlage IV. 

Deze plannen zouden moeten worden opgesteld op basis van de beste beschikbare 

informatie over de staat van instandhouding van en de trends voor de soort en over alle 

relevante dreigingen en gevaren. De deelname of raadpleging van alle relevante 

belanghebbenden, met name die welke door de soort of door de beoogde 

instandhoudingsmaatregelen worden getroffen, is van cruciaal belang om alle relevante 

aspecten van de plannen in aanmerking te nemen en een brede maatschappelijke 

acceptatie te bevorderen. 

Voorbeeld van de betrokkenheid van belanghebbenden bij een beheersplan 

Het wolvenbeheersplan 2010-2015 van Kroatië (Kroatisch ministerie van Cultuur, 2010) was het 
resultaat van een twee jaar durend proces waarbij vertegenwoordigers van alle belangengroepen 
waren betrokken (relevante ministeries, leden van het comité voor toezicht op grote populaties van 
carnivoren, wetenschappers, boswachters, niet-gouvernementele verenigingen enz.). In het 

gedetailleerde actieplan worden de maatregelen geschetst die Kroatië moet nemen om ervoor te 
zorgen dat de wolvenpopulatie in het land in stand wordt gehouden en daarbij zo harmonieus 
mogelijk samenleeft met de mens.  

 

De plannen voor de instandhouding en het beheer van wolven kunnen derhalve een 

passende structuur bieden om alle relevante problemen en conflicten die 

wolvenpopulaties bedreigen te beoordelen en aan te pakken, met als doel een gunstige 

staat van instandhouding te bereiken. 

Die plannen kunnen daarom ook betrekking hebben op problemen als de hybridisatie van 

wolven met honden, waarvan melding wordt gemaakt voor alle negen Europese 
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wolvenpopulaties en in 21 Europese landen177. Op sommige plaatsen vormt dit een 

ernstige bedreiging voor de instandhouding van de wolf178 en kunnen specifieke 

preventieve, proactieve en reactieve maatregelen nodig zijn om het probleem aan te 

pakken, zoals aangegeven in Aanbeveling nr. 173 (2014)179, die is aangenomen in het 

kader van het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk 

leefmilieu in Europa (Raad van Europa, 2014). Aangezien hybridisatie van wolven en 

honden een complexe kwestie is, wordt echter sterk aanbevolen om op nationaal niveau 

en op het niveau van de populatie een vastomlijnd beheersplan op te stellen met 

gebruikmaking van de meest actuele en betrouwbare veld-, laboratorium- en statistische 

procedures (zie kader). 

 

Wolf-hondhybriden 

Tijdens de hele geschiedenis van de domesticatie van de hond is het waarschijnlijk herhaaldelijk 
voorgekomen dat de wolf werd gekruist met zijn gedomesticeerde vorm, de hond, en in 
verschillende delen van het verspreidingsgebied van de wolf gebeurt dit nog steeds met wisselende 
intensiteit. De hybridisatie van wolven en honden is als een vorm van antropogene hybridisatie 
geen natuurlijk evolutionair proces waarbij instandhoudingsmaatregelen voor hybriden moeten 
worden genomen. Als bedreiging voor de genetische integriteit van wolvenpopulaties is hybridisatie 

van wolven en honden eerder een kwestie die van groot belang is voor de instandhouding en moet 
die worden aangepakt door middel van passende beheersplannen en -instrumenten. 

In Europa is hybridisatie in verschillende landen waargenomen, zoals Noorwegen, Letland, Estland, 
Bulgarije, Italië, Spanje, Portugal, Duitsland, Griekenland, Slovenië en Servië. Er moet echter 
worden opgemerkt dat schattingen van de introgressie van de genen van honden in de 
wolvenpopulatie gebaseerd zijn op uiteenlopende benaderingen en bijbehorende experimentele 

protocollen. Hoewel kruisingen in verschillende gevallen hebben geresulteerd in slechts één of 

enkele nesten hybriden in gebieden van beperkte omvang, is geconstateerd dat de introgressie van 
de genen van honden in de wolvenpopulatie zich in andere gevallen over grote gebieden heeft 
verspreid, hoewel in verschillende mate (van 5,6 % in Galicië, Spanje, tot meer dan 60 % in de 
provincie Grosseto, Italië). Evenzo is in de noordelijke Apennijnen een hoge graad van introgressie 
waargenomen, terwijl bij de alpiene wolvenpopulatie (van Frankrijk tot de centraal-oostelijke 
Alpen) slechts zeldzame hybride gevallen zijn aangetroffen. De gerapporteerde hybridisatiegraad 
ligt elders echter op ongeveer 5-10 % (Leonard et al., 2011). Hybridisatie vindt voornamelijk 

plaats tussen mannelijke honden en vrouwelijke wolven. In zeldzame gevallen kan het 
tegenovergestelde zich ook voordoen. Het grote aantal vrij rondlopende honden uit verschillende 
gebieden, met name in de mediterrane gebieden, biedt uitgebreide mogelijkheden voor 
ontmoetingen tussen wolven en honden. Er is onvoldoende kennis over de ecologie van in het wild 
levende kruisingen tussen wolven en honden, maar er zijn geen aanwijzingen dat hybriden de 
individuele goede conditie, de verspreiding, het voortplantingsvermogen, gedragsveranderingen of 

de levensvatbaarheid van de populatie hebben verminderd. 

Het beheer van hybridisatie tussen wolven en honden is een ingewikkeld vraagstuk voor 
overheidsinstanties, aangezien dit een aantal enorme uitdagingen met zich meebrengt. 

a) De taxonomische status van een hybride 

Honden stammen door domesticatie af van wolven af en beide behoren tot dezelfde taxonomische 
entiteit, de soort Canis lupus. Honden worden soms aangeduid met de ondersoortnaam Canis lupus 
familiaris. Het lijdt geen twijfel dat de hybriden de naam Canis lupus behouden. De juridische 

status van hybriden 

b) De juridische status van hybriden 

                                                 
177 Salvatori, V et al (2020) European agreements for nature conservation need to explicitly address wolf-dog 

hybridisation. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000632071931674X  

178 Salvatori, V et al. (2019). 
179 https://rm.coe.int/0900001680746351  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000632071931674X
https://rm.coe.int/0900001680746351
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In tegenstelling tot honden, waarvan het voortbestaan gewoonlijk afhankelijk is van menselijke 

zorg en middelen, leiden hybriden een onafhankelijk en levensvatbaar leven als wilde dieren. Als 
zodanig zouden zij volgens veel nationale wetgevingen gelijkstaan aan wilde diersoorten en 
volgens dezelfde regels worden beheerd. Indien hybriden als gelijk aan honden worden beschouwd, 
zouden zij onder de nationale wetgeving inzake huisdieren vallen. In elk geval lijkt het nuttig dat 
wolf-hondhybriden “van jagers en het publiek dezelfde juridische status als wolven krijgen om een 
eventuele lacune voor het onregelmatig doden van wolven te dichten” (beleidsondersteunende 
verklaring inzake hybridisatie van Large Carnivore Initiative for Europe dat bij Guidelines for 

population-level management plans of large carnivores (Linnell et al., 2008) is gevoegd). Indien 
hybriden door de nationale wetgevingen als wettelijk onbeschermd zouden worden beschouwd, zou 
dit er immers toe kunnen leiden dat wolven vaker per ongeluk worden gedood, aangezien het 
moeilijk is om alleen op basis van morfologische kenmerken hybriden van genetisch “zuivere” 
wolven te onderscheiden. Het kan daarbij niet alleen gaan om per ongeluk doden, maar ook om 
opzettelijk doden, aangezien de onbeschermde status van hybriden kan worden gebruikt als 

dekmantel voor het doden van echte wolven. De beheersautoriteiten worden aangemoedigd ervoor 
te zorgen dat hybriden duidelijk en ondubbelzinnig als in het wild levende dieren of huisdieren 

onder hun nationale wetten vallen. 

c) Opties voor beheersreacties 

De meest geschikte beheersreactie zal afhangen van het geschatte totale introgressieniveau en van 
de vraag of de introgressie beperkt is tot gebieden van beperkte omvang en enkele roedels of veel 
voorkomt in grote gebieden en/of in de meeste roedels. Zo hoeft een beperkte introgressie geen 

ernstige bedreiging te vormen als deze van generatie op generatie stabiel is gebleven. Significante 
en wijdverbreide hybridisatie (hybridezwerm) is soms moeilijk te traceren, hoewel het nog altijd 
wenselijk kan zijn de huidige en toekomstige instroom van de genen van huisdieren in de 
wolvenpopulatie te verminderen. Een hoge maar lokale prevalentie kan nog steeds worden 
behandeld met gerichte acties om de voortplanting van hybriden te neutraliseren (door middel van 
fysieke verwijdering of sterilisatie). Hoewel er verscheidene voorbehouden zijn gemaakt ten 
aanzien van de moeilijkheid en doeltreffendheid van het verwijderen van hybriden om lage niveaus 

van wijdverbreide introgressie te beheersen, kan deze interventie nuttig zijn wanneer hybridisatie 
niet wijdverbreid is en de toepassing ervan door toegepast onderzoek, toezicht en een adaptief 
beheerskader wordt ondersteund. 

Er is een breed scala aan beheersinstrumenten en het nut van elk instrument hangt af van de 
doelstellingen. Het wordt ten zeerste aanbevolen om hybridisatie aan te pakken door middel van 
een specifiek plan op nationaal niveau of mogelijk op het niveau van de populatie, waarin 

doelstellingen, protocollen en criteria volledig worden beschreven en gerechtvaardigd. Er moet een 
reeks preventieve, proactieve en reactieve acties worden vastgesteld en beschreven. Het plan zal 
waarschijnlijk bepalingen bevatten om: 

1) Een internationale gezamenlijke inspanning op te zetten waarbij alle genetische laboratoria 
zijn betrokken, om overeenstemming te bereiken over een gemeenschappelijke aanpak voor 
het vaststellen van drempels en procedures voor de identificatie van hybriden, en voor het 

delen van allelische frequenties van referentiepopulaties. 

2) Een reeks beleidsrichtsnoeren voor het bestuderen en monitoren van de verspreiding en 
prevalentie van hybridisatie en de introgressie van de genen van honden in de 
wolvenpopulatie goed te keuren. 

3) Gebieden af te bakenen waarvoor verschillende beheersinstrumenten geschikt zijn, 
afhankelijk van de niveaus en patronen van hybride prevalentie, van geen interventie tot de 
actieve verwijdering van hybride exemplaren. Uiteindelijk zou de sociale context van invloed 
kunnen zijn op de geselecteerde beheersgebieden en -acties. 

4) Interventieteams (en noodprocedures) op te zetten die, waar en wanneer nodig, 
verantwoordelijk zijn voor het verwijderen van wolf-hondhybriden uit het wild of voor het 
vangen/steriliseren/vrijlaten daarvan. In aanbeveling nr. 173 (2014) inzake het behoud van 

wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa wordt door de Europese 
Commissie en haar staten onder meer het volgende volledig onderschreven: “het is in het 
belang van een doeltreffende instandhouding van de wolf om ervoor te zorgen dat alle 

ontdekte wolf-hondhybriden uitsluitend op door de overheid gecontroleerde wijze worden 
verwijderd”. Het lijkt erop dat dit alleen kan worden bereikt door het doden van hybriden 
krachtens intern recht te verbieden en daarbij alleen een uitzondering te maken voor 
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overheidsinstanties of hun aangewezen agenten. In de aanbeveling worden de partijen 

opgeroepen om: “ervoor te zorgen dat de door de overheid gecontroleerde verwijdering van 
wolf-hondhybriden plaatsvindt nadat overheidsambtenaren en/of de daartoe door de 
overheid gemachtigde instanties en/of onderzoekers op basis van genetische en/of 
morfologische kenmerken hebben bevestigd dat het hybriden betreft. De verwijdering mag 
alleen worden uitgevoerd door instanties die door de bevoegde autoriteiten met een 
dergelijke verantwoordelijkheid zijn belast, waarbij moet worden gewaarborgd dat deze 
verwijdering geen afbreuk doet aan de staat van instandhouding van de wolf”; “de nodige 

maatregelen te nemen om te voorkomen dat wolven opzettelijk of per ongeluk als wolf-
hondhybriden worden gedood. Dit doet geen afbreuk aan de zorgvuldige, door de regering 
gecontroleerde verwijdering van ontdekte wolf-hondhybriden uit het wild door instanties die 
door de bevoegde autoriteiten met deze verantwoordelijkheid zijn belast”. 

5) Een nationaal plan voor de controle op vrij rondlopende honden (verwilderde honden, 
zwerfhonden of honden van mensen die hen los laten lopen) goed te keuren en het houden 

van wolven en wolf-hondhybriden als huisdieren te verbieden. Bewustmakingscampagnes 
opzetten ter ondersteuning van de bestrijding van verwilderde en vrij rondlopende honden in 
wolvenpopulaties. 

 

3. Wolf-gerelateerd conflict 

De wolf wordt van oudsher in verband gebracht met verschillende soorten sociaal-

economische conflicten met mensen. In het verleden hebben dergelijke conflicten geleid 

tot de uitroeiing of ernstige vermindering van wolvenpopulaties in een groot deel van het 

Europese verspreidingsgebied van de wolf. In veel gebieden is nog steeds sprake van 

deze vervolging en vindt de illegale jacht nog altijd op grote schaal plaats. Tegenwoordig 

hebben de belangrijkste conflicten betrekking op: 

 Depredatie van vee Depredatie van vee heeft voornamelijk betrekking op schapen. 

Linnell & Cretois (2018) hebben berekend dat in de periode 2012-2016 in de EU 

gemiddeld 19 500 schapen per jaar door wolven zijn gedood (er ontbraken gegevens 

voor Polen, Roemenië, Spanje, Bulgarije, Oostenrijk en delen van Italië). Dit cijfer is 

momenteel de beste beschikbare indicator voor het effect van predatie door wolven in 

de EU. 

Schapen zijn de belangrijkste slachtoffers van wolvenaanvallen, maar ook andere 

soorten vee (geiten, runderen, paarden) en semi-gedomesticeerde rendieren worden 

in mindere mate getroffen. De depredatie is zeer variabel en is grotendeels 

afhankelijk van het type veeteeltsysteem, het soort beheer en de mate van toezicht, 

namelijk of het vee binnen een omheining staat, met name ’s nachts, of wordt 

gehoed. Zo werden in Frankrijk (80 wolvenroedels) in 2019 ongeveer 11 000 

schapen, runderen en geiten aangevallen en gecompenseerd (Dreal 2019)180, terwijl 

in Duitsland (128 wolvenroedels) het cijfer onder de 3 000 ligt voor 2019 (DBBW 

2019181) en in Zweden (31 wolvenroedels) in 2018 slechts 161 schapen werden 

aangevallen (Viltskadestatistik 2018, SLU182). 

Linnell & Cretois (2018) wijzen op de moeilijkheden om in heel Europa consistente en 

betrouwbare gegevens te verzamelen over de depredatie van vee door wolven. Vee 

kan om verschillende redenen sterven of verdwijnen en het is niet altijd mogelijk om 

hun sterfgevallen met grote carnivoren in verband te brengen. De kwaliteit van de 

verslaglegging door landbouwers en veehouders is grotendeels afhankelijk van het 

vergoedingensysteem. Bijvoorbeeld van de hoogte van de (volledige of gedeeltelijke) 

                                                 
180http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/20200327bilandommages2019_especes.pdf  
181 https://www.dbb-wolf.de/Wolfsvorkommen/territorien/karte-der-territorien  

182https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/vsc/vsc-dokument/vsc-

publikationer/rapporter/viltskadestatistikrapporter/viltskadestatistik-2018-1-webb.pdf  

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20200327bilandommages2019_especes.pdf
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20200327bilandommages2019_especes.pdf
https://www.dbb-wolf.de/Wolfsvorkommen/territorien/karte-der-territorien
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/vsc/vsc-dokument/vsc-publikationer/rapporter/viltskadestatistikrapporter/viltskadestatistik-2018-1-webb.pdf
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/vsc/vsc-dokument/vsc-publikationer/rapporter/viltskadestatistikrapporter/viltskadestatistik-2018-1-webb.pdf
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vergoeding, van de duur en de complexiteit van de desbetreffende administratieve 

procedure en van de vraag of er controles ter plaatse worden uitgevoerd om na te 

gaan of de depredatie daadwerkelijk door grote carnivoren was veroorzaakt. Wolven 

kunnen incidenteel ook honden aanvallen en doden. Bijvoorbeeld in Zweden of 

Finland bij het opjagen van elanden met losgelaten honden in wolvengebieden. Het 

verlies van zowel vee als honden heeft naast de directe en indirecte economische 

verliezen duidelijk ook een grote emotionele impact. Hoewel het totale effect van de 

predatie van de veestapel door wolven in de EU verwaarloosbaar is, kan de predatie 

van onbeschermde grazende schapen door wolven op het niveau van de individuele 

landbouwbedrijven aanzienlijk zijn en leidt dit tot extra druk en lasten voor de 

betrokken marktdeelnemers in een sector die reeds wordt getroffen door een reeks 

sociaaleconomische factoren. 

 Merkbaar risico voor mensen Wolven zien mensen niet als een mogelijke prooi, 

maar als een te vermijden bedreiging. Hoewel in het verleden melding is gemaakt 

van aanvallen door wolven op mensen met dodelijke afloop (vaak in verband met 

specimens met rabiës of die door mensen waren gevoed, uitgelokt, verwond of 

gevangen), wordt het feitelijke risico van aanvallen door wolven op mensen in de 

huidige Europese ecologische en sociale omstandigheden als extreem laag 

beschouwd. (Linnell et al, 2002; Linnell en Alleau, 2016183; KORA, 2016; Linnell et al, 

2021). Desondanks zijn veel mensen nog steeds bang voor wolven, met name in de 

landen en regio’s die onlangs door de soort zijn geherkoloniseerd of waar de wolf 

door zijn toenemende aantallen zichtbaarder is geworden in gebieden waar hij eerder 

doorgaans niet voorkwam. Er zijn gevallen gemeld van wolven die mensen benaderen 

en zich ongewoon gedragen (“brutale” of “onbevreesde” wolven). Dit is met name 

gebeurd bij wolven die geconditioneerd waren door voedsel of waarbij honden in de 

buurt waren (Reinhardt 2018). Met betrekking tot wolf-hondhybriden is er geen 

bewijs dat zij brutaler of gevaarlijker zijn dan wolven, maar de angst voor hybriden is 

in bepaalde delen van Europa ook een specifiek probleem. Deze gewaarwordingen en 

houding moeten zorgvuldig in aanmerking worden genomen en moeten op ernstige 

wijze worden aangepakt. Het is nuttig, maar vaak niet voldoende, om 

onderwijsactiviteiten te ondersteunen, juiste informatie te verstrekken en door middel 

van feitenonderzoek nepnieuws te ontkrachten (zoals uitgevoerd door sommige lokale 

of regionale overheden of in het kader van LIFE-projecten). Voorts moet duidelijk 

worden gemaakt dat, in het onwaarschijnlijke geval van een objectief gevaar, dat 

bijvoorbeeld wordt veroorzaakt door een razende of agressieve wolf of door een door 

voedsel geconditioneerde of gewende wolf, de gerichte verwijdering van de betrokken 

wolf geheel legitiem is krachtens de habitatrichtlijn (zie het lid over afwijkingen op 

grond van artikel 16, lid 1, punt c), in hoofdstuk 6). 

 

 Effect op soorten wilde hoefdieren Wolven en menselijke jagers kunnen soms 

dezelfde prooi najagen, namelijk wilde hoefdieren. Wanneer grote carnivoren 

terugkeren, zijn jagers vaak bang dat concurrentie hun activiteiten zal beïnvloeden en 

dat dit tot een groot conflict kan leiden. Het effect van predatie door wolven van 

zowel het aantal als het gedrag van in het wild levende hoefdieren is vrij wisselend en 

complex, afhankelijk van de soort en de lokale context. In het algemeen verwijderen 

wolven jaarlijks slechts een klein percentage wilde hoefdieren — veel minder dan 

jagers — en lijkt dit geen negatief effect te hebben op de huidige (over het algemeen 

                                                 
183 “Ondanks de noodzaak om te erkennen dat het potentieel voor aanvallen door wolven op mensen groter is 

dan nul […], zijn er momenteel >12 000 wolven in Europa en >50 000 wolven in Noord-Amerika, waarvan 

er vele in de buurt van miljoenen mensen leven, en toch hebben we slechts bewijs van een handjevol 

aanvallen in de afgelopen decennia”.: 

Predators_That_Kill_Humans_Myth_Reality_Context_and_the_Politics_of_Wolf_Attacks_on_People 

https://www.researchgate.net/publication/301267098   

https://www.researchgate.net/publication/301267098%20Predators_That_Kill_Humans_Myth_Reality_Context_and_the_Politics_of_Wolf_Attacks_on_People
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toenemende) trends voor de populaties hoefdieren in Europa184 (Bassi, E. et al. 2020; 

Gtowaciflski, Z. en Profus, P. 1997). In elk geval kan, anders dan bij gedomesticeerde 

dieren, predatie door een wilde, inheemse carnivoor van in het wild levende 

hoefdieren niet worden voorkomen of beperkt, aangezien het hoort bij de natuurlijke 

processen die met het beleid inzake biodiversiteit moeten worden hersteld en 

behouden. Dit vormt een grote uitdaging voor de jagers in Europa, aangezien bij het 

plannen van de jacht en het vaststellen van quota voor wilde hoefdieren rekening 

moet worden gehouden met de terugkeer van grote carnivoren. Tot slot moet de 

bijdrage van wolven aan de regulering van de dichtheid van hoefdieren (Ripple, W.J. 

en Beschta, R.L., 2012) worden erkend, rekening houdend met de daaraan 

verbonden voordelen, onder meer wat betreft de vermindering van de schade aan 

bossen en landbouwgewassen185. 

 

 Conflicten over waarden (uiteenlopende visies op Europese landschappen) 

Conflicten in verband met wolven gaan niet altijd over de directe economische 

gevolgen voor sommige belanghebbenden op het platteland. Wolven zijn zeer 

symbolisch voor een aantal bredere kwesties, en conflicten weerspiegelen vaak 

diepere sociale verschillen (bv. tussen landelijke en stedelijke gebieden, tussen 

moderne en traditionele waarden, of tussen verschillende sociale en economische 

klassen) (Linnell, 2013). Wolven brengen vaak een fundamenteel debat over de 

toekomstige koers van de Europese landschappen (Linnell, 2014) op gang tussen 

verschillende segmenten van de samenleving met elk een eigen standpunt en visie op 

de wijze waarop in het wild levende dieren en landschappen in stand gehouden, 

gebruikt of beheerd moeten worden186. Dit verklaart waarom er zelden een duidelijk 

verband bestaat tussen de omvang van de directe economische gevolgen van grote 

carnivoren en de ernst van de sociale conflicten die daardoor worden veroorzaakt 

(Linnell en Cretois, 2018). 

 

4. Maatregelen ter verbetering van de co-existentie van mensen en wolven 

Sinds de vaststelling van de habitatrichtlijn heeft de Commissie de aanpak inzake co-

existentie bevorderd, die erop gericht is de gunstige staat van instandhouding van 

populaties grote carnivoren te herstellen en tegelijkertijd de conflicten met legitieme 

menselijke activiteiten aan te pakken en te verminderen, met als doel multifunctionele 

landschappen te delen. Met het LIFE-programma zijn meer dan 40 projecten gefinancierd 

in verband met de instandhouding van en de co-existentie met wolven, die hebben 

bijgedragen tot het vinden en testen van goede praktijken om deze doelstellingen te 

verwezenlijken187. 

Er zijn talrijke voorbeelden van en casestudy’s over co-existentie in kaart gebracht door 

het EU-platform inzake de co-existentie van mensen en grote carnivoren — een groep 

organisaties die verschillende belangengroepen vertegenwoordigen die een gezamenlijke 

missie zijn overeengekomen om oplossingen voor co-existentie te bevorderen188. Die 

                                                 
184 Zie bijvoorbeeld de afschothoeveelheden voor wilde hoefdieren de afgelopen jaren in Frankrijk. 

http://www.oncfs.gouv.fr/Tableaux-de-chasse-ru599/-Grands-ongules-Tableaux-de-chasse-nationaux-

news467    

185 Zie ook Carpio et al (2020) Wild ungulate overabundance in Europe: contexts, causes, monitoring and 

management recommendations. 

186 Bijvoorbeeld de verschillende standpunten ten aanzien van traditionele productielandschappen, erfgoedlandschappen, 

recreatielandschappen, natuurbeschermingslandschappen of multifunctionele landschappen. Of de conflicten en 

spanningen in verband met de verschuiving van aflopende, traditionele leefwijzen (op het platteland) naar moderne 

leefwijzen (in de stad).  

https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/task_4_conflict_coexistence.pdf    

https://www.lcie.org/Blog/ArtMID/6987/ArticleID/65/The-symbolic-wolf-Competing-visions-of-the-European-

landscapes  

 

187 https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/promoting_best_practices.htm  

188 https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/coexistence_platform.htm  

http://www.oncfs.gouv.fr/Tableaux-de-chasse-ru599/-Grands-ongules-Tableaux-de-chasse-nationaux-news467
http://www.oncfs.gouv.fr/Tableaux-de-chasse-ru599/-Grands-ongules-Tableaux-de-chasse-nationaux-news467
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/task_4_conflict_coexistence.pdf
https://www.lcie.org/Blog/ArtMID/6987/ArticleID/65/The-symbolic-wolf-Competing-visions-of-the-European-landscapes
https://www.lcie.org/Blog/ArtMID/6987/ArticleID/65/The-symbolic-wolf-Competing-visions-of-the-European-landscapes
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/promoting_best_practices.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/coexistence_platform.htm
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casestudy’s worden ingedeeld in vijf categorieën: 1) adviezen/bewustmaking; 2) 

praktische ondersteuning; 3) standpunten begrijpen; 4) innovatieve financiering; en 5) 

toezicht 189 (EU-platform grote carnivoren, 2019). 

In een studie uit 2018 in opdracht van het Europees Parlement190 werden aanbevelingen 

gedaan en voorbeelden gegeven van praktische maatregelen voor co-existentie van 

wolven en andere grote carnivoren in verschillende lidstaten. 

Op Europees niveau bestaat dus een brede basis voor het delen van kennis en 

waardevolle ervaringen. De meest voorkomende benaderingen om problemen aan te 

pakken worden hieronder beschreven. 

 Compensatiebetalingen 

Een veel gebruikte manier om de economische gevolgen van door wolven veroorzaakte 

schade te beperken en de tolerantie voor de beschermde soorten te vergroten, zijn 

compensatiebetalingen, die in veel EU-landen worden gebruikt. Compensatiebetalingen 

kunnen vaak een geschikte maatregel zijn, maar de subsidiabiliteitsregels moeten 

duidelijk worden vastgesteld en er moeten verschillende factoren in aanmerking worden 

genomen. Dit houdt onder meer in dat moet worden nagegaan of de verliezen van dieren 

daadwerkelijk het gevolg zijn van predatie door wolven, en dat moet worden 

gewaarborgd dat de compensatie billijk is en onverwijld wordt betaald aan de in 

aanmerking komende ontvanger. 

In veel landen klagen landbouwers dat het ingewikkeld en duur is om compensatie te 

ontvangen, of dat de betalingen te laat of ontoereikend zijn. Compensatiebetalingen 

worden gewoonlijk gefinancierd door nationale of regionale overheden in 

overeenstemming met de desbetreffende EU-staatssteunregels191 (die voorzien in 100 % 

compensatie van zowel directe als indirecte kosten). Compensatiebetalingen voor 

geleden schade alleen zijn niet altijd genoeg om problemen in verband met co-existentie 

aan te pakken, aangezien met die betalingen geen vermindering van depredaties of 

andere conflicten kan worden bewerkstelligd. Bovendien zijn compensatiebetalingen op 

de lange termijn vaak niet houdbaar, tenzij zij op passende wijze met andere 

maatregelen worden gecombineerd. 

 Preventieve maatregelen en technische bijstand 

Preventieve maatregelen zijn een fundamenteel onderdeel van een alomvattend co-

existentiesysteem. Uit de ervaring die is opgedaan (bv. met LIFE-projecten en 

programma’s voor plattelandsontwikkeling) blijken het belang en de doeltreffendheid van 

diverse maatregelen ter bescherming van de veestapel, zoals verschillende soorten 

omheiningen, het hoeden van schapen, honden die het vee bewaken, het ‘s nachts 

verzamelen van vee, en visuele of akoestische afschrikmiddelen (Fernández-Gil, et al. 

2018, zie ook Carnivore Damage Prevention News (CDP news, 2018)). Met name de 

aanwezigheid van herders kan de maatregelen ter bescherming van de veestapel 

aanzienlijk doeltreffender maken en is op zich een afschrikwekkend middel tegen 

predatie. Een verslag van het EU-platform voor grote carnivoren bevat succesvolle 

ervaringen en goede praktijken (Hovardas et al, 2017). Preventieve maatregelen moeten 

worden toegesneden op en aangepast aan specifieke regionale kenmerken (zoals het 

type vee, de omvang van de kudde, de topografie enz.). 

De doeltreffendheid van deze maatregelen is sterk afhankelijk van de correcte uitvoering 

ervan door de betrokken exploitanten en van de beschikbaarheid van voldoende 

middelen en technisch advies ter ondersteuning van de toepassing van de maatregelen 

ter plaatse (bv. Van Eeden et al. 2018). Geen enkele maatregel kan 100 % succesvol 

                                                 
189 https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies.htm  

190 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/596844/IPOL_STU(2018)596844_EN.pdf  

191https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/Briefing%20note%20state%20a

id_EU%20Platform.pdf  

https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies.htm
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/596844/IPOL_STU(2018)596844_EN.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/Briefing%20note%20state%20aid_EU%20Platform.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/Briefing%20note%20state%20aid_EU%20Platform.pdf
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zijn, maar passende technische oplossingen (vaak in combinatie gebruikt) kunnen de 

verliezen van dieren aan roofdieren aanzienlijk verminderen. De bevoegde autoriteiten 

en belanghebbenden moeten de preventieve maatregelen zorgvuldig ontwikkelen opdat 

zij voor verschillende situaties kunnen worden gebruikt. Ook moeten zij de maatregelen 

naar behoren uitvoeren (en handhaven), toezien op de doeltreffendheid ervan en de 

nodige aanpassingen aanbrengen. Opleiding, voorlichting, follow-up en technische 

bijstand voor de betrokken exploitanten zijn van cruciaal belang en moeten toereikende 

overheidssteun krijgen, onder meer om de preventiesystemen te onderhouden en de 

extra werklast te ondersteunen. 

 Voorlichting, advies, bewustmaking 

Het verstrekken van feitelijke informatie over wolven en over de wijze waarop gevolgen 

tot een minimum kunnen worden beperkt kan een nuttige maatregel zijn om conflicten te 

verminderen (EU-platform voor grote carnivoren, 2019). Zo wordt met de nieuwsbrief 

Carnivore Damage Prevention News192, die via verschillende LIFE-projecten werd 

ondersteund, informatie over de bescherming van de veestapel in de EU en daarbuiten 

verspreid. Op de Italiaanse website “Bescherm uw dier” (Proteggi il tuo BESTIAME, 2019) 

wordt uitgebreid advies gegeven over maatregelen ter bescherming van de veestapel en 

over de verschillende financieringsregelingen die in de Italiaanse regio’s beschikbaar zijn. 

Op de website van het Spaanse ministerie van Ecologische Transitie is een catalogus van 

goede preventieve maatregelen te vinden waarmee de interactie tussen beschermde 

soorten en landbouw- en veehouderijbedrijven kan worden voorkomen of tot een 

minimum kan worden beperkt193. 

Een ander voorbeeld van deze aanpak, die specifiek gericht is op de jagersgemeenschap, 

is het LIFE-project WolfAlps, waarvan de activiteiten bestaan uit het delen van gegevens 

en informatie over de populatiedynamiek van de in het wild levende soorten hoefdieren 

in de Alpen en over de effecten van de terugkeer van de wolf voor zijn prooidieren en 

voor de jachtactiviteiten194. Het contactbureau “Wolven in Saksen” (Kontaktbüro Wölfe in 

Sachsen, 2019) en het Wolf Competence Centre in Saksen-Anhalt bieden een bredere 

aanpak, waarbij meerdere personeelsleden ter plaatse beschikbaar zijn om 

onderwijsmateriaal te verstrekken, excursies te organiseren en vragen te beantwoorden 

en zorgen van mensen weg te nemen. 

 Monitoring 

Het monitoren van grote populaties carnivoren is van cruciaal belang om nauwkeurige 

informatie te verstrekken, om inzicht te krijgen in de populatiedynamiek die nodig is om 

hun voortbestaan te garanderen, om beheerspraktijken aan te passen aan veranderende 

situaties en om de verplichtingen uit hoofde van de habitatrichtlijn na te komen. Het is 

bovendien een zeer veeleisende oefening, aangezien zij wordt uitgevoerd in een groot 

geografisch gebied, vaak over internationale grenzen heen, en vanwege de geringe 

dichtheid en het ongrijpbare gedrag van grote carnivoren (beleidsondersteunende 

verklaringen van LCIE bij Linnell et al. 2008). Alle beheersbesluiten (met inbegrip van 

besluiten over afwijkingen) moeten gebaseerd zijn op solide gegevens over de betrokken 

wolvenpopulatie. De monitoring moet ook betrekking hebben op de uitvoering van alle 

preventieve maatregelen (gebruikmaking, resultaten, doeltreffendheid) en de identificatie 

van het roofdier dat het op vee heeft voorzien, om een onderscheid te maken tussen 

wolven en honden (bv. Echegaray en Vilà, 2010; Sundqvist et al., 2008) en om te 

beoordelen of het systeem moet worden aangepast of verbeterd. 

                                                 
192 http://www.protectiondestroupeaux.ch/en/cdpnews/  

193 https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-silvestres/ce-

silvestres-interacciones.aspx 

194http://ex.lifewolfalps.eu/wp-content/uploads/2014/05/LWA_brochure-E3_168x240_5mm-

abbondanzaBassa.pdf  

http://www.protectiondestroupeaux.ch/en/cdpnews/
http://ex.lifewolfalps.eu/wp-content/uploads/2014/05/LWA_brochure-E3_168x240_5mm-abbondanzaBassa.pdf
http://ex.lifewolfalps.eu/wp-content/uploads/2014/05/LWA_brochure-E3_168x240_5mm-abbondanzaBassa.pdf
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Aangezien een zeer veel voorkomend conflict in heel Europa de onenigheid over de 

omvang en de status van populaties carnivoren betreft, kan de betrokkenheid van 

belanghebbenden — waaronder jagers — bij de monitoring niet alleen voordelen 

opleveren wat betreft het verhogen van het aantal personen dat gegevens verzamelt, 

maar ook voor het verbeteren van de betrekkingen tussen belanghebbenden en het 

verminderen van conflicten. 

Degelijke monitoringgegevens zijn nodig om passende beslissingen over de 

instandhouding en het beheer van de wolf te kunnen nemen. Daarom is het van cruciaal 

belang te investeren in een adequaat monitoringsysteem dat nauwkeurige en actuele 

kennis van de wolvenpopulatie in het betrokken gebied kan opleveren. Het Franse 

monitoringsysteem kan als een goed voorbeeld worden beschouwd195. 

Voorbeelden van de betrokkenheid van belanghebbenden bij monitoring: 

Bij een door de Commissie gesteund proefproject in Slowakije waren allerlei belanghebbenden 
(milieuactivisten, boswachters, personeel van beschermde gebieden en jagers) betrokken bij een 
op wetenschap gebaseerde wolventelling. Zij waren verantwoordelijk voor het verzamelen van 
monsters van de uitwerpselen en urine van wolven in een studiegebied. Hun betrokkenheid heeft, 
samen met het gebruik van geavanceerde technische analyse, geleid tot meer overeenstemming 
over de omvang van de plaatselijke wolvenpopulatie (Rigg et al., 2014). 

Een ander voorbeeld is het netwerk van waarnemers voor grote carnivoren in Finland, een groep 
van ongeveer 2 100 actieve vrijwilligers die door lokale verenigingen voor het beheer van wilde 
dieren zijn aangewezen. Dit netwerk van opgeleide waarnemers, voornamelijk lokale jagers, is 
verantwoordelijk voor het controleren van door het publiek gemelde waarnemingen van sporen en 
andere tekenen van grote carnivoren. Deze vrijwilligers registreren de waarnemingsgegevens in 
een nationale gegevensbank “TASSU” (“poot” in het Fins), die wordt bijgehouden door Luke 

(Natural Resources Institute Finland). Deze gegevensbank wordt bijvoorbeeld gebruikt om tot 

schattingen voor de populatie grote carnivoren op nationaal en regionaal niveau te komen en wordt 
gebruikt door wildfunctionarissen en -opzichters. Het netwerk, de gegevensbank en het beheer 
ervan worden voortdurend verder ontwikkeld en aangepast om het wederzijds vertrouwen en de 
samenwerking tussen de verschillende instellingen en groepen belanghebbenden te helpen 
opbouwen bij het delen, gebruiken en raadplegen van de gegevens over dergelijke kwetsbare 
soorten. Zo heeft het LIFE-project BOREALWOLF, dat van 2019 tot 2025 loopt, bijvoorbeeld tot 
doel het netwerk van waarnemers voor grote carnivoren te versterken door de huidige vrijwilligers 

ervan verder op te leiden en nieuwe vrijwilligers aan te werven die geen jagers zijn. 

Evenzo hebben Zweden en Noorwegen Skandobs opgezet, het Scandinavische volgsysteem voor 
grote carnivoren voor lynxen, veelvraten, bruine beren en wolven. Iedereen kan zijn 
waarnemingen van sporen en tekenen van grote carnivoren of waarnemingen van deze dieren in 
Scandinavië in deze gegevensbank registreren. Een betere rapportage van waarnemingen zal de 

kennis over het voorkomen en de verspreiding van deze soorten helpen vergroten. De in de 

gegevensbank geregistreerde waarnemingen zijn beschikbaar voor alle systeemgebruikers. 
Waarnemingen kunnen ook worden gedeeld met behulp van de Skandobs-app (gebruikers kunnen 
Skandobs-Touch downloaden in de App Store of Google Play om ter plaatse roofdieren of sporen te 
melden). De gegevensbank wordt om de 15 minuten bijgewerkt. Hij wordt beheerd door Rovdata, 
een onafhankelijk onderdeel van het Noorse instituut voor natuuronderzoek (NINA). 

 

 Dialoog met en betrokkenheid van belanghebbenden 

Gezien het culturele en sociale karakter van conflicten over wolven, worden 

participatieprocessen beschouwd als een belangrijke mogelijkheid voor het oplossen van 

conflicten, met name doordat het vertrouwen tussen belanghebbenden wordt vergroot 

(Young et al. 2016). Het EU-platform inzake de co-existentie van mensen en grote 

carnivoren is een voorbeeld van een dergelijke aanpak (zie casestudy 9 in bijlage IV bij 

de richtsnoeren). Dergelijke benaderingen worden ook op regionaal en nationaal niveau 

gehanteerd. Veel lidstaten hebben nationale platforms opgezet. De EU-instellingen 

ondersteunen via een proefproject ook de oprichting van regionale platforms in Italië, 

                                                 
195 https://www.loupfrance.fr/suivi-du-loup/situation-du-loup-en-france/  

https://www.loupfrance.fr/suivi-du-loup/situation-du-loup-en-france/
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Roemenië, Spanje, Frankrijk, Duitsland en Zweden (regionale platforms voor grote 

carnivoren, 2019). Het LIFE-project EUROLARGECARNIVORES (2019) ondersteunt ook de 

samenwerking en informatie-uitwisseling tussen hotspots voor grote carnivoren in 

Europa. 

Een ander positief voorbeeld van de betrokkenheid van belanghebbenden is de Grupo 

Campo Grande (GCG). Dit is een Spaanse denktank die bestaat uit mensen met 

verschillende achtergronden en organisaties die betrokken zijn bij het conflict tussen 

extensieve veehouderij en de Iberische wolf. De groep werd in 2016 opgericht door 

Fundación Entretantos in het kader van een initiatief voor sociale bemiddeling dat gericht 

was op het aanpakken van het conflict rond de co-existentie van Iberische wolven en de 

extensieve veehouderij. De deelnemers hebben een gezamenlijke verklaring ondertekend 

en werken samen om anderen aan te moedigen hun aanpak te volgen (GCG, 2018). 

 Dodelijke controle/ruiming van wolven 

In het verleden werd dodelijke controle/ruiming van wolven op grote schaal toegepast 

om van wolven en de daarmee samenhangende gevolgen en conflicten af te komen. 

Dergelijke praktijken hebben geleid tot de uitroeiing van wolven uit het grootste deel van 

hun oorspronkelijke verspreidingsgebied in Europa. Tegenwoordig worden bepaalde 

methoden en niveaus van dodelijke controle nog steeds gebruikt door verscheidene 

Europese landen die beweren dat zij voornemens zijn de verliezen aan vee te voorkomen 

of te verminderen en de menselijke tolerantie voor de wolf te verbeteren, waaronder 

enkele lidstaten waar de soort is opgenomen in bijlage IV bij de richtlijn (strikte 

beschermingsregeling). 

In het kader van het huidige beleid en de daarmee samenhangende wetgeving kunnen 

conflicten in verband met de instandhouding van wolven en andere beschermde grote 

carnivoren in de multifunctionele landschappen van Europa echter niet alleen of 

voornamelijk door middel van ruiming/dodelijke controle worden aangepakt. Het gebruik 

van afwijkingen om dodelijke controle toe te staan is een mogelijk en rechtmatig 

instrument en de lidstaten kunnen overwegen het te gebruiken ter aanvulling van de 

andere bovengenoemde conflictbeheersingsmaatregelen, met inachtneming van alle 

voorwaarden van artikel 16, lid 1, van de habitatrichtlijn (zie punt 5). 

Er lijkt geen deugdelijk bewijs te zijn van de doeltreffendheid van het gebruik van 

dodelijke controle om de predatie van vee te verminderen. Uit bepaalde studies is 

gebleken dat dodelijke controle/ruiming minder doeltreffend is dan maatregelen ter 

bescherming van de veestapel (Van Eeden et al., 2018, Santiago-Avila et al., 2018) en 

zelfs kan leiden tot een toename van de predatie van en conflicten met vee (Wielgus en 

Peebles, 2014; Fernández-Gil et al., 2016), mogelijk doordat de samenstelling van 

wolvenroedels ontwricht raakt als gevolg van ruimen. 

Bovendien is het gebruik van dodelijke controle/ruiming van een beschermde soort, in 

tegenstelling tot de eerder genoemde niet-dodelijke maatregelen, onder 

instandhoudingsdeskundigen een controversieel instrument (Lute et al. 2018) en wordt 

het door grote delen van de samenleving steeds meer in twijfel getrokken196. In verband 

hiermee en op basis van empirisch bewijs is het onduidelijk of het ruimen van wolven 

leidt tot een toename of afname van sociale conflicten. 

Concluderend kan worden gesteld dat niet-dodelijke maatregelen, met inbegrip van 

maatregelen voor het beheer en de bescherming van vee, doeltreffender en duurzamer 

zijn, minder snel juridisch zullen worden aangevochten, en (door de meeste mensen) 

beter worden geaccepteerd om het risico op de predatie van vee en op conflicten te 

verminderen. 

                                                 
196 Uit opiniepeilingen die in 2020 door Savanta ComRes zijn gehouden in zes lidstaten blijkt dat de meeste 

mensen tegen het doden van wolven zijn, zelfs als deze landbouwhuisdieren aanvallen. 

 https://www.eurogroupforanimals.org/news/new-poll-shows-eu-citizens-stand-wolves  

https://www.eurogroupforanimals.org/news/new-poll-shows-eu-citizens-stand-wolves
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De bevoegde autoriteiten in de lidstaten moeten met al deze elementen rekening houden 

wanneer zij besluiten nemen over hun beheersmaatregelen en deze uitvoeren. 

Alomvattende plannen voor de instandhouding/het beheer van wolven 

 

De beste aanpak voor de lidstaten zou erin bestaan verschillende van de bovengenoemde 

maatregelen te combineren om het juiste co-existentieniveau te ondersteunen en ze af te 

stemmen op de lokale situatie. In hun alomvattende en consistente plannen voor de 

instandhouding en het beheer van de wolf moeten ook alle beschikbare instrumenten en 

financieringsbronnen worden aangewend. Met deze plannen (idealiter 

grensoverschrijdende plannen voor naburige lidstaten die dezelfde wolvenpopulatie delen 

(Linnell et al., 2008)) zouden alle relevante dreigingen, conflicten, kansen en behoeften 

in verband met de wolf in de betrokken lidstaat worden aangepakt. Dit zou de beste 

manier zijn om een gunstige staat van instandhouding voor de wolf in zijn natuurlijke 

verspreidingsgebied te bereiken en te behouden en tegelijkertijd voor de nodige 

flexibiliteit van beheer te zorgen, binnen de grenzen van de richtlijn, en de publieke 

acceptatie van de wolf te handhaven of te verbeteren (het “maatschappelijke 

draagvlak”). 

 

5. Financiering van co-existentiemaatregelen 

Steun voor het oplossen van conflicten in verband met de instandhouding van de wolf 

kan worden verleend uit EU-fondsen, met name het LIFE-programma en het Europees 

Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (Elfpo), en uit nationale fondsen 

(staatssteun). 

 Met het LIFE-programma kunnen op basis van jaarlijkse vergelijkende oproepen tot 

het indienen van voorstellen demonstratieactiviteiten en het testen van innovatieve 

oplossingen worden gefinancierd voor: maatregelen ter bescherming van de 

veestapel; het beoordelen van het predatierisico; het vaststellen van 

schadevergoedingsregelingen; en het opleiden van lokale boswachters en 

dierenartsen over methodologieën voor het beoordelen van schade aan vee. Met LIFE 

kunnen ook communicatie- en voorlichtingsactiviteiten worden gefinancierd die zijn 

gericht op het oplossen van conflicten tussen mensen en wolven. LIFE wordt niet 

gebruikt voor de financiering van terugkerend beheer. 

 Met het Elfpo kan steun worden verleend aan preventieve maatregelen, zoals de 

aankoop van beschermende omheiningen of waakhonden (die als niet-productieve 

investeringen tot 100 % kunnen worden gefinancierd). Aanvullende arbeidskosten 

voor landbouwers om de beschermende omheining te controleren, te onderhouden of 

te verplaatsen, en de voeder- en veterinaire kosten voor de waakhonden kunnen door 

agromilieuklimaatbetalingen worden gedekt. Het Elfpo wordt in verschillende lidstaten 

(bv. Griekenland, Bulgarije, Slovenië, Italië en Frankrijk) gebruikt voor de 

financiering van maatregelen ter bescherming van de veestapel, zoals aanvullende 

kosten voor het hoeden van schapen, omheiningen en waakhonden. Het EU-platform 

inzake de co-existentie van mensen en grote carnivoren (zie hieronder) heeft een 

overzicht gemaakt van plaatsen waar momenteel programma’s voor 

plattelandsontwikkeling worden gebruikt en waar deze in de toekomst zouden kunnen 

worden gebruikt (Marsden et al 2016)197. Mogelijk worden in het kader van het 

toekomstige gemeenschappelijk landbouwbeleid ook preventieve maatregelen en 

systemen voor het hoeden van schapen ondersteund via de nieuwe ecoregelingen198. 

                                                 
197https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_developme

nt_programmes.htm  

198 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/factsheet-agri-

practices-under-ecoscheme_en.pdf  

https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development_programmes.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development_programmes.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/factsheet-agri-practices-under-ecoscheme_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/factsheet-agri-practices-under-ecoscheme_en.pdf
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 Met het instrument EFRO-Interreg kan steun worden verleend aan projecten ter 

verbetering van de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van de 

instandhouding en het beheer van grote carnivoren, bijvoorbeeld met betrekking tot 

ecologische connectiviteit, kennisoverdracht, preventie van schade aan vee, en 

andere co-existentiemaatregelen199.  

 Met nationale financiering (staatssteun) kunnen preventieve maatregelen tot 

100 % worden gefinancierd; voor het herstel van vernietigd agrarisch potentieel, 

zoals het vervangen van door wolven gedode dieren; ter compensatie van door 

wolven veroorzaakte schade, zoals gedode dieren en materiële schade aan de activa 

van landbouwbedrijven, of veterinaire kosten en kosten in verband met het zoeken 

naar vermiste dieren200. 

Binnen een lidstaat is een alomvattende aanpak nodig voor de financiering en 

ondersteuning van maatregelen ter vermindering van conflicten in verband met wolven 

(en idealiter over de grenzen van lidstaten die dezelfde wolvenpopulatie delen). 

De lidstaten moeten de belangrijkste problemen op het gebied van instandhouding en 

conflicten met wolven tot uiting brengen in hun prioritaire actiekaders en daarin de 

bijbehorende prioriteiten en financiële behoeften vaststellen en aangeven hoe zij daaraan 

willen gaan voldoen. Het bijgewerkte formaat van de prioritaire actiekaders201 bevat een 

afdeling (E.3.2.) die specifiek gaat over prioritaire maatregelen en de daarmee gepaard 

gaande kosten voor de preventie, beperking of compensatie van schade die wordt 

veroorzaakt door soorten die beschermd zijn op grond van de vogelrichtlijn en de 

habitatrichtlijn van de EU. 

Daarnaast is in heel Europa een aantal innovatievere manieren gebruikt om co-existentie 

te financieren en te ondersteunen. 

Voorbeelden van innovatieve financiering 

Een origineel en succesvol voorbeeld van innovatieve financiering voor co-existentie is het 
Zweedse initiatief “aan instandhoudingsresultaten gekoppelde betalingen” voor de veelvraat. Dit 

initiatief heeft meer betrekking op betalingen die gekoppeld zijn aan de succesvolle voortplanting 
van de veelvraat dan op vergoedingen voor het verlies aan rendieren. De betalingen zijn 
gebaseerd op het aantal gedocumenteerde gevallen van voortplanting van de veelvraat in het 
betrokken district, ongeacht de predatieniveaus. Vijf jaar nadat het programma was ingevoerd 
werd een toename van de populatie veelvraten waargenomen. Het aantal geregistreerde gevallen 
van voortplanting steeg van 57 in 2002 tot 125 in 2012, waarbij de populatie zich uitbreidde naar 
voorheen onbezette gebieden (Persson, 2015). 

Een ander succesvol innovatief financieringssysteem is de steenarendregeling als beloning voor de 
Samigemeenschap van rendierhouders in Fins Lapland voor de succesvolle vestiging van nesten en 
gebieden voor steenarenden (Europese Commissie, 2017). Sinds de invoering van de regeling door 
de Finse regering in 1998 is de houding van de rendierhouders ten aanzien van steenarenden naar 
verluidt drastisch veranderd en wordt de soort nu gezien als een hulpbron en niet meer als een 
plaag. 

Nieuwe mogelijkheden voor inkomsten en werkgelegenheid die ontstaan door natuurvriendelijk 

ecotoerisme kunnen eveneens bijdragen tot een betere acceptatie van wolven en hun co-existentie 
met de betrokken plattelandsgemeenschappen. In Spanje is de regio ten noordwesten van Zamora 

                                                 
199 Zie bijvoorbeeld het project “Carnivora Dinarica” tussen Slovenië en Kroatië: 

https://www.carnivoradinarica.eu/en/ Meer informatie over Interreg-projecten op het gebied van 

biodiversiteit zijn te vinden op: 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/Interreg%20Natura2000.pdf  

 

200https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/Briefing%20note%20state%20a

id_EU%20Platform.pdf  

201 https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/PAF%20format%20EN.docx  

https://www.carnivoradinarica.eu/en/
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/Interreg%20Natura2000.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/Briefing%20note%20state%20aid_EU%20Platform.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/Briefing%20note%20state%20aid_EU%20Platform.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/PAF%20format%20EN.docx
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(namelijk “Sierra de la Culebra”) een belangrijk gebied geworden voor toerisme in de vorm van 

“wolven kijken”, een belangrijke economische troef die elk jaar duizenden bezoekers trekt. Bij 
dergelijke toeristische initiatieven moet erop worden toegezien dat zij de instandhouding van de 
wolf niet in de weg staan (bv. verstoring voorkomen en gebieden met holen vermijden). Er moet 
ook rekening worden gehouden met het effect op andere groepen belanghebbenden (bv. geen 
grote carnivoren naar gebieden met vee lokken, en geen situatie creëren waarin grote carnivoren 
mensen met voedsel associëren). 

In Italië, Piemont wordt (in het kader van het LIFE-project WolfAlps) een ander soort kans 

geboden. Er is een lokaal keurmerk (“Terre di Lupi” = “land van de wolven”) opgericht en er zijn 
diverse initiatieven genomen om kaas en andere producten die worden geproduceerd door 
landbouwers die zich zorgen maken over de aanwezigheid van wolven te promoten en om 
preventieve maatregelen te nemen om co-existentie mogelijk te maken. 

De winnaar van de Natura 2000-prijs voor 2020 in de categorie “sociaaleconomische voordelen” 

was het project “Pro-Biodiversidad: herders als beschermers van de biodiversiteit in Natura 2000”. 

Hiermee werd aangetoond hoe landbouwers en natuurbeschermers kunnen samenwerken, zodat 
natuurbehoud in plaats van problemen juist hulpbronnen en voordelen oplevert voor lokale 
gemeenschappen. Een groot deel van de bergketen Picos de Europa heeft economisch te lijden van 
de plattelandsvlucht, het verlies aan weiden, het verlies aan voedselbronnen voor aaseters, en 
brandgevaar. De Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos besloot dit probleem aan te 
pakken door een speciaal certificeringsmerk, Pro-Biodiversidad (vóór biodiversiteit), in het leven te 
roepen om de extensieve schapenhouderij te ondersteunen, de plattelandsvlucht een halt toe te 

roepen en de voorwaarden voor biodiversiteit te verbeteren. Via deze regeling wordt een hogere 
prijs betaald voor schapenvlees dat wordt geproduceerd door landbouwers die met wolven leven. 

 

 

6. Artikel 16: afwijkingen van de strikte bescherming van wolvenpopulaties in 

bijlage IV 

In de regel worden alle wolvenpopulaties die zijn opgenomen in bijlage IV bij de 

habitatrichtlijn strikt beschermd en mogen individuen niet opzettelijk worden gevangen, 

gedood of verstoord in hun natuurlijke verspreidingsgebied. Bovendien mogen de 

voortplantings- en rustplaatsen niet worden beschadigd of vernietigd. Deze bescherming 

geldt zowel binnen als buiten de Natura 2000-gebieden. 

Niettemin kan het in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden gerechtvaardigd zijn het 

vangen of doden van bepaalde individuele wolven toe te staan. Bijvoorbeeld om 

aanzienlijke predatie van vee te voorkomen, of om wolven een halsband met radiozender 

om te doen voor onderzoeks-, monitoring- en beheersdoeleinden of om door voedsel 

geconditioneerde of brutale en potentieel gevaarlijke exemplaren te verwijderen. 

Artikel 16 van de habitatrichtlijn voorziet in de nodige flexibiliteit om de bovengenoemde 

situaties op te lossen door de lidstaten toe te staan afwijkingen van de algemene 

bepalingen inzake strikte bescherming vast te stellen en bovengenoemde activiteiten uit 

te voeren (de volgende leden moeten in samenhang met deel III van het document 

worden gelezen). 

 

Voorwaarden voor het toestaan van een afwijking 

In artikel 16 zijn drie voorwaarden vastgesteld waaraan moet zijn voldaan voordat een 

afwijking wordt toegestaan. De bevoegde nationale autoriteiten moeten het volgende 

aantonen: 

- het bestaan van een of meer van de in artikel 16, lid 1, punten a) tot en met e), 

genoemde redenen, gestaafd door voldoende bewijs; 
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- het ontbreken van een bevredigend alternatief (d.w.z. of het probleem kan 

worden opgelost op een wijze die geen afwijking inhoudt, namelijk met behulp 

van niet-dodelijke instrumenten); 

- het ontbreken van nadelige effecten van de afwijking op het behoud van de 

populaties van de betrokken soort in een gunstige staat van instandhouding in 

hun natuurlijke verspreidingsgebied. 

 

De toepassing van deze vereisten wordt hier geïllustreerd voor het geval van de wolf. Er 

moet aan worden herinnerd dat de bevoegde nationale autoriteiten deze bepalingen 

moeten uitvoeren door naar behoren te rechtvaardigen en aan te tonen dat aan alle 

voorwaarden van artikel 16, lid 1, is voldaan. Evenzo is het in de eerste plaats aan de 

nationale gerechtelijke autoriteiten om in een specifieke context en in specifieke gevallen 

de naleving van de vereisten te controleren en te waarborgen. 

1) Bewijs van een of meer van de in artikel 16, lid 1, punten a) tot en met e), 

genoemde redenen 

De in artikel 16, lid 1, genoemde redenen zijn: 

a) “in het belang van de bescherming van de wilde flora en fauna en van de 

instandhouding van de natuurlijke habitats”, 

b) “ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, 

bossen, visgronden en wateren en andere vormen van eigendom”, 

c) “in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid of om andere 

dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 

sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten”, 

d) “ten behoeve van onderzoek en onderwijs, repopulatie en herintroductie van deze 

soorten, alsmede voor de daartoe benodigde kweek, met inbegrip van de 

kunstmatige vermeerdering van planten”, 

e) “ten einde het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op 

selectieve wijze en binnen bepaalde grenzen een beperkt, door de bevoegde 

nationale instanties vastgesteld aantal van bepaalde specimens van de in bijlage IV 

genoemde soorten te vangen, te plukken of in bezit te hebben”. 

Voorbeelden van de rechtvaardiging van afwijkingen voor wolven: 

 Rechtvaardiging a) zal waarschijnlijk zelden worden gebruikt. Deze kan worden 

ingeroepen in een geval waarin bijvoorbeeld een in het wild levende prooisoort wordt 

bedreigd door predatie door wolven. Niettemin moet eraan worden herinnerd dat 

predatie van een inheemse soort door een andere inheemse soort een natuurlijk 

proces is en integraal deel uitmaakt van de werking van het ecosysteem. Voordat een 

afwijking wordt overwogen, moeten bovendien de andere dreigingen of beperkende 

factoren voor de prooisoort worden geïdentificeerd en doeltreffend worden aangepakt 

(bv. beschadiging van habitats, verstoring door de mens, overbejaging, concurrentie 

tussen inheemse soorten enz.). 

 

 Rechtvaardiging b) In het geval van wolven zijn de door de lidstaten toegepaste 

afwijkingen vaak gericht op het voorkomen van ernstige schade aan de veestapel. 

Deze bepaling heeft tot doel ernstige schade te voorkomen en vereist derhalve niet 

dat de schade zich heeft voorgedaan. De waarschijnlijkheid van ernstige schade, die 

verder gaat dan een normaal bedrijfsrisico, moet echter worden aangetoond en er 

moet tevens voldoende bewijs zijn om te rechtvaardigen dat een dodelijke 

controlemethode die in het kader van de afwijking wordt gebruikt doeltreffend, 

evenredig en duurzaam is om de ernstige schade te voorkomen of te beperken. Deze 

rechtvaardiging kan worden gebruikt voor het verwijderen van wolven die 

waarschijnlijk tot een hoge mate van depredatie van vee zullen leiden, ondanks de 

adequate uitvoering van passende preventieve maatregelen (zoals tegen wolven 

bestande elektrische omheiningen en honden voor het bewaken van dieren). 
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 Rechtvaardiging c) inzake de volksgezondheid en de openbare veiligheid of andere 

dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale 

of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten, kan 

bijvoorbeeld het gebruik rechtvaardigen van aversieve methoden voor het verjagen of 

verwijderen van door voedsel geconditioneerde, gewende of brutale wolven die 

voortdurend de mens benaderen, of andere individuen van wolvenroedels die 

ongewenst en gevaarlijk gedrag vertonen. 

 

Voorbeelden van maatregelen in het belang van de volksgezondheid en de openbare 
veiligheid: 

De Duitse Dokumentations und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) heeft 

richtsnoeren goedgekeurd om de nationale beheersautoriteiten te helpen omgaan met brutale of 
zich vreemd gedragende wolven (Reinhardt et al, 2018). Als eerste stap helpen deze richtsnoeren 
de autoriteiten te begrijpen of een wolf zich werkelijk vreemd gedraagt. Als een wolf door mensen 
of honden lijkt te worden aangetrokken, wordt vervolgens een geleidelijke aanpak aanbevolen, 

afhankelijk van de ernst van de geregistreerde incidenten, te beginnen met het verwijderen van 
lokmiddelen (bv. voedsel) en aversieve conditionering, en in de ernstigste gevallen uiteindelijk 
uitkomend bij de (dodelijke of niet-dodelijke) verwijdering van de wolf. 

De wetenschappelijke deskundigen van de LCIE (Large Carnivore Initiative for Europe: een 
gespecialiseerde groep van de Commissie voor het voortbestaan van soorten van de IUCN) heeft 
op vergelijkbare wijze een beleidsverklaring over het beheer van brutale wolven opgesteld, waarin 
aanbevolen maatregelen voor verschillende soorten wolvengedrag worden beschreven, alsook 

onderzoeksprioriteiten (LCIE, 2019). 

Beoordeling van het gedrag van wolven en van het risico dat dit kan opleveren voor de 
menselijke veiligheid, met aanbevelingen voor maatregelen (LCIE, 2019) 

Gedrag Evaluatie Aanbeveling voor 
maatregelen 

Wolf komt in het donker in 
de buurt van bewoonde 
plaatsen. 

Niet gevaarlijk. Geen maatregelen nodig. 

Wolf verplaatst zich overdag 
binnen de zichtafstand van 
bewoonde 
plaatsen/verspreide huizen. 

Niet gevaarlijk. Geen maatregelen nodig. 

Wolf loopt niet onmiddellijk 
weg bij het zien van 
voertuigen of mensen. Stopt 
en observeert. 

Niet gevaarlijk. Geen maatregelen nodig. 

Wolf wordt meerdere dagen 
gezien op < 30 m van 
bewoonde huizen (meerdere 
keren gedurende een lange 
periode). 

Aandacht vereist. 
Mogelijk probleem van 
sterke gewenning of 
positieve conditionering. 

Situatie analyseren. 
Zoeken naar lokmiddelen en 
deze indien gevonden 
verwijderen. 
Aversieve conditionering 
overwegen. 

Wolf staat mensen 
herhaaldelijk toe hem tot op 
minder dan 30 m te 
benaderen. 

Aandacht vereist. 
Wijst op sterke gewenning. 
Mogelijk probleem van 
positieve conditionering. 

Situatie analyseren. 
Aversieve conditionering 
overwegen. 

Wolf nadert mensen Aandacht vereist/kritieke Aversieve conditionering 
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herhaaldelijk op een afstand 
van minder dan 30 m. Lijkt in 
mensen geïnteresseerd te 
zijn. 

situatie. 
Positieve conditionering en 
sterke gewenning kunnen 
leiden tot steeds brutaler 
gedrag. 
Kans op verwonding. 

overwegen. 
De wolf verwijderen als 
passende aversieve 
conditionering niet werkt of 
praktisch uitvoerbaar is. 

Wolf verwondt of valt een 
mens aan zonder te worden 
uitgelokt. 

Gevaarlijk. Verwijderen. 

 

 

 

 Rechtvaardiging d) met betrekking tot onderzoek, onderwijs, repopulatie en 

herintroductie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de tijdelijke vangst van wolven 

toe te staan om ze te voorzien van een halsband met radiozender voor onderzoeks- 

of monitoringdoeleinden of voor translocatie ten behoeve van instandhouding. 
 

Voorbeeld van het vangen van wolven voor onderzoek en monitoring 
 
In 2018 is de Commissie via een briefwisseling met de Duitse autoriteiten overeengekomen dat 
Verordening (EG) nr. 3254/91 betreffende wildklemmen onder bepaalde voorwaarden zo kan 
worden uitgelegd dat soft-catch klemmen van het toepassingsgebied van het verbod van die 

verordening worden uitgesloten. Soft-catch klemmen hebben met rubber beklede kaken (in plaats 
van stalen tanden) om het risico dat dieren gewond raken wanneer zij worden gevangen tot een 
minimum te beperken. Deze klemmen worden beschouwd als de beste beschikbare middelen om 
wolven levend te vangen voor monitoring- en onderzoeksdoeleinden, aangezien zij een groter 
succespercentage bieden en de kans kleiner is dat zij letsel veroorzaken. 

De Commissie is van mening dat, indien soft-catch klemmen nodig blijken te zijn voor 
wetenschappelijk onderzoek of monitoring om de staat van instandhouding van de betrokken soort 

te verbeteren, het in strijd zou zijn met de instandhoudingsdoelstelling van Verordening (EG) 
nr. 3254/91 om dergelijke klemmen in het toepassingsgebied van het verbod van de verordening 
op te nemen. Bijgevolg kan het gebruik van soft-catch klemmen alleen voor 
instandhoudingsdoeleinden worden overwogen, op voorwaarde dat: i) er geen andere 
bevredigende oplossing bestaat; ii) er geen negatieve effecten zijn op de gunstige staat van 
instandhouding van de soort; en iii) alle voorzorgsmaatregelen worden genomen om het dier geen 

leed te berokkenen en zijn stress tot een minimum te beperken. 

In de praktijk moeten dergelijke soft-catch klemmen worden uitgerust met een zender die de 
verantwoordelijke autoriteiten onmiddellijk laat weten wanneer een dier wordt gevangen. Zodra de 
bevoegde autoriteiten daarvan op de hoogte zijn, moeten zij binnen 30 minuten ingrijpen om de 
stressperiode voor het dier zo kort mogelijk te houden en te voorkomen dat het dier zichzelf 
verwondt. Het dier moet worden verdoofd door een professionele dierenarts, van een zender 

worden voorzien en vervolgens onmiddellijk in het wild worden vrijgelaten. 

 

Afwijkingen op grond van artikel 16, lid 1, punt e), zoals uiteengezet in 

hoofdstuk 3.2.1, kunnen bij wijze van uitzondering worden gebruikt om het vangen of 

houden van bepaalde specimens van wolven toe te staan, mits aan een aantal 

aanvullende strikte voorwaarden wordt voldaan. Het Hof heeft in zaak C-674/17 

bevestigd dat het begrip “vangst” aldus worden opgevat dat het zowel het vangen als het 

doden van specimens omvat202. 

                                                 
202 Punt 32. 
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De doelstelling van een afwijking op grond van artikel 16, lid 1, punt e), mag in beginsel 

niet worden verward met de doelstelling van een afwijking op grond van artikel 16, lid 1, 

punten a) tot en met d), van de richtlijn, in die zin dat de eerste alleen kan dienen als 

grondslag voor het toestaan van een afwijking als de laatste niet relevant is203. Indien 

het doel van de afwijking onder een van de punten a) tot en met d) van artikel 16 valt, 

moeten de afwijkingen op een of meer van die punten worden gebaseerd. De afwijkingen 

en de redenen voor het gebruik ervan moeten transparant zijn. Als het hoofddoel 

bijvoorbeeld is om ernstige schade aan vee/eigendom te voorkomen, moet punt b) 

worden gebruikt. Indien een gewende wolf zich gevaarlijk gedraagt, moet punt c) worden 

gebruikt. Punt e) is derhalve geen vangnetbepaling die voor alle vormen van doden moet 

worden gebruikt. 

In geval van nationale besluiten waarbij het doden op grond van punt e) wordt 

toegestaan, moeten afwijkingen op grond van artikel 16 worden toegestaan voor 

uitzonderlijke, specifieke en duidelijke doelen, in overeenstemming zijn met de 

doelstellingen van de richtlijn (artikel 2) en naar behoren worden gemotiveerd. 

In zaak C-674/17 heeft het Hof aanvaard dat de bestrijding van de illegale jacht 

(stroperij) op wolven in beginsel een doel kan zijn dat met een op grond van artikel 16, 

lid 1, punt e), toegekende afwijking kan worden nagestreefd, mits dit bijdraagt tot het 

behoud of het herstel van een gunstige staat van instandhouding voor de betrokken 

soort in zijn natuurlijke verspreidingsgebied. In dat geval moet de nationale 

vergunningverlenende autoriteit de afwijking met op wetenschappelijk verantwoorde 

wijze verkregen bewijs rechtvaardigen, onder meer met vergelijkende gegevens over de 

gevolgen van die afwijking voor de staat van instandhouding van de soort. Als de 

afwijking is bedoeld om de illegale jacht te bestrijden, moet de autoriteit ook rekening 

houden met de meest recente schattingen van de illegale jacht en de sterfte op basis van 

alle toegestane afwijkingen. Met afwijkingen die worden toegestaan om de illegale jacht 

tegen te gaan moet derhalve de sterfte door illegale jacht van de betrokken populatie 

zodanig worden verminderd dat deze een algemeen positief netto-effect op de omvang 

van de wolvenpopulatie zou hebben. 

Voorts moeten afwijkingen op grond van artikel 16, lid 1, punt e), in vergelijking met die 

zoals bedoeld in artikel 16, lid 1, punten a) tot en met d), aan aanvullende beperkende 

voorwaarden voldoen. Het gebruik van deze afwijking is toegestaan onder strikt 

gecontroleerde voorwaarden, met duidelijke vergunningen voor plaatsen, tijden en 

hoeveelheden en strikte territoriale, temporele en persoonlijke controles om een 

doeltreffende handhaving te waarborgen. Bovendien mag de afwijking slechts selectief en 

in beperkte mate worden uitgevoerd en moet zij betrekking hebben op een beperkt 

aantal specimens. 

Wat de selectiviteit betreft, moet de afwijking betrekking hebben op specimens die, gelet 

op de doelstelling van de afwijking, zo nauwkeurig mogelijk en op de meest passende 

wijze worden vastgesteld. Zoals het Hof in zaak C-674/17 heeft benadrukt, kan het 

derhalve noodzakelijk zijn om niet alleen de soort waarop de afwijking van toepassing is 

of de soorten of groepen van specimens ervan te bepalen, maar ook de individueel 

geïdentificeerde specimens204. 

Met betrekking tot “beperkt aantal”, hangt dit aantal in elk geval af van het 

populatieniveau (aantal exemplaren), de staat van instandhouding en de biologische 

kenmerken ervan. Het “beperkt aantal” moet worden vastgesteld op basis van op 

wetenschappelijk verantwoorde wijze verkregen gegevens over geografische, 

                                                 
203 Zie punt 37 van C-674/17: “De doelstelling van een afwijking op grond van artikel 16, lid 1, onder e), van 

de habitatrichtlijn mag derhalve in beginsel niet worden verward met de doelstellingen van de afwijkingen 
op grond van artikel 16, lid 1, onder a) tot en met d), van die richtlijn, zodat de eerste bepaling alleen kan 
dienen als grondslag voor de vaststelling van een afwijking in gevallen waarin laatstgenoemde bepalingen 
niet relevant zijn”. 

204 Zaak C-674/17, punt 73. 
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klimatologische, ecologische en biologische factoren, alsmede over de 

voortplantingssnelheid en de totale jaarlijkse sterfte als gevolg van natuurlijke oorzaken. 

Het aantal moet duidelijk worden vermeld in de afwijkingsbesluiten. 

2) Het ontbreken van een andere bevredigende oplossing 

De tweede voorwaarde is dat er “geen andere bevredigende oplossing bestaat”. Dit houdt 

in dat preventieve en niet-dodelijke methoden altijd als eerste optie moeten worden 

beschouwd (afwijking is een laatste uitweg). De andere oplossingen zullen afhangen van 

de context en de specifieke doelstellingen van de overwogen afwijking en hiervoor moet 

rekening worden gehouden met de beste kennis en ervaring die voor elke situatie 

beschikbaar zijn. 

In geval van schade aan de veestapel moet, voordat afwijkingen worden toegestaan, 

bijvoorbeeld voorrang worden gegeven aan niet-dodelijke alternatieven en moeten 

passende en redelijke preventieve maatregelen correct worden uitgevoerd om de risico’s 

op depredatie te beperken, zoals toezicht door herders, het gebruik van waakhonden 

voor vee, bescherming van vee door omheiningen of alternatief beheer van vee (bv. 

toezicht op kalveren/lammeren). Alleen wanneer dergelijke alternatieve maatregelen zijn 

uitgevoerd en ondoeltreffend of slechts gedeeltelijk doeltreffend zijn gebleken, of 

wanneer dit soort alternatieve maatregelen in het specifieke geval niet kunnen worden 

uitgevoerd, kunnen de afwijkingen worden toegestaan om het (resterende) probleem op 

te lossen. 

In het geval van brutale en/of zich vreemd gedragende wolven of door voedsel 

geconditioneerde wolven moeten het wegnemen van de specifieke oorzaken (bv. 

lokmiddelen in de vorm van voedsel als gevolg van slecht beheerd afval) en aversieve 

conditionering als eerste worden overwogen om de wolven te verjagen en te proberen 

hun gedrag te veranderen en hen ervan te weerhouden mensen te benaderen (bv. 

verschillende soorten afschrikmiddelen en niet-dodelijke instrumenten) (Reinhardt et al., 

2018). Wanneer die andere oplossingen zijn overwogen en niet bevredigend zijn 

gebleken of in het specifieke geval niet haalbaar zijn, kan een afwijking worden 

toegestaan. 

Met betrekking tot de bovengenoemde afwijkingen om de illegale jacht tegen te gaan, 

heeft het Hof (in zaak C-674/17, punten 48, 49 en 50) verduidelijkt dat het loutere 

bestaan van een illegale activiteit zoals de illegale jacht of problemen in verband met het 

toezicht daarop niet volstaat om een lidstaat te ontslaan van zijn verplichting om de 

bescherming van soorten die worden beschermd uit hoofde van bijlage IV bij de 

habitatrichtlijn te waarborgen. In een dergelijke situatie is het daarentegen de plicht van 

de lidstaat bij voorrang te zorgen voor strikte en doeltreffende controle op deze illegale 

activiteit en alle middelen in te zetten die in overeenstemming zijn met de 

verbodsbepalingen van de artikelen 12 tot en met 14 en artikel 15, punten a) en b), van 

de richtlijn. Om hun argumenten voor een afwijking te onderbouwen, moet een lidstaat 

een duidelijke en toereikende motivering geven voor het ontbreken van een andere 

bevredigende oplossing voor het bereiken van de doelstellingen, onder verwijzing naar 

het ontbreken van een andere bevredigende oplossing of naar relevante technische, 

juridische en wetenschappelijke verslagen. 

3) Behouden van de populatie in een gunstige staat van instandhouding 

De derde voorwaarde betreft de garantie “dat de afwijking geen afbreuk doet aan het 

streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in 

een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan”. 

Volgens artikel 1, punt i), van de habitatrichtlijn wordt onder “staat van instandhouding 

van een soort” verstaan het effect van de som van de invloeden die op de betrokken 

soort inwerken en op lange termijn een verandering kunnen bewerkstelligen in de 

verspreiding en de grootte van de populaties van die soort op het grondgebied van de 



 

 

 

122 

lidstaten. De staat van instandhouding van een soort is gunstig wanneer i) de populatie 

“nog steeds een levensvatbare component is van de natuurlijke habitat waarin hij 

voorkomt”, ii) “het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of 

binnen afzienbare tijd lijkt te zullen worden” en iii) “er een voldoende grote habitat 

bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de populaties van die soort op lange 

termijn in stand te houden”. Nadere informatie is te vinden in de richtsnoeren inzake 

verslaglegging uit hoofde van artikel 17 van de habitatrichtlijn. 

Om aan deze voorwaarde te voldoen (d.w.z. dat de afwijking geen afbreuk doet aan het 

streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in 

een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan), moet het mogelijke effect 

van de afwijking op zowel de betrokken populatie als de staat van instandhouding van de 

betrokken soort op het grondgebied van de lidstaat worden beoordeeld.  

De besluiten over het gebruik van afwijkingen en de beoordeling van de mogelijke 

effecten van de afwijkingen op de staat van instandhouding van de betrokken populatie 

moeten worden gebaseerd op een nauwkeurige kennis van de betrokken wolvenpopulatie 

en van de trends daarvoor. De aanvullende en cumulatieve effecten van de afwijkingen 

moeten ook naar behoren worden beoordeeld, rekening houdend met eventuele andere 

directe of indirecte negatieve effecten van menselijke activiteiten (met inbegrip van het 

bij toeval en illegaal doden). Dit is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het besluit geen 

afbreuk doet aan de staat van instandhouding van de populatie. 

In zaak C-674/17 (punten 57 tot en met 61) heeft het Hof benadrukt dat een afwijking 

op grond van artikel 16, lid 1, gebaseerd moet zijn op criteria die waarborgen dat de 

dynamiek en de sociale stabiliteit van de desbetreffende soort op lange termijn behouden 

blijven. De cumulatieve demografische en geografische effecten van alle afwijkingen op 

de betrokken populatie moeten daarom naar behoren worden beoordeeld, in combinatie 

met elke andere natuurlijke of door de mens veroorzaakte sterfte. 

De beoordeling moet worden verricht “op lokaal niveau en op het niveau van het 

grondgebied van die lidstaat of, in voorkomend geval, op het niveau van de beoogde 

biogeografische regio wanneer de grenzen van deze lidstaat meerdere biogeografische 

regio’s bestrijken, of ook wanneer het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort dat 

vereist en, voor zover als mogelijk, op grensoverschrijdend niveau”. Hierbij mag echter 

“geen rekening worden gehouden met het deel van het natuurlijke verspreidingsgebied 

van de betrokken populatie dat zich uitstrekt tot bepaalde delen van het grondgebied van 

een derde land, dat niet gebonden is aan de verplichtingen inzake strikte bescherming 

van soorten die voor de Unie van belang zijn”. 

In zaak C-342/05 oordeelde het Hof dat afwijkingen die van invloed zijn op populaties 

waarvan de staat van instandhouding ongunstig is, “bij wijze van uitzondering” kunnen 

worden toegestaan in gevallen waarin “naar behoren is vastgesteld dat zij de ongunstige 

staat van instandhouding van deze populaties niet kunnen verslechteren of niet kunnen 

verhinderen dat deze in een gunstige staat van instandhouding worden hersteld”. Het Hof 

concludeerde dat “niet [kan] worden uitgesloten dat het doden van een beperkt aantal 

dieren geen invloed heeft op het doel van artikel 16, lid 1, van de habitatrichtlijn, de 

wolvenpopulatie in haar natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van 

instandhouding te laten voortbestaan. Een dergelijke afwijking zou derhalve neutraal zijn 

voor de betrokken soort”. 

Een dergelijke benadering is door het Hof bevestigd in zaak C-674/17 (punten 66 tot en 

met 69), met een aanvullende verwijzing naar het voorzorgsbeginsel: “Wat […] de 

invloed betreft die de ongunstige staat van instandhouding van een soort heeft op de 

mogelijkheid om afwijkingen op grond van artikel 16, lid 1, van de habitatrichtlijn toe te 

staan, heeft het Hof reeds geoordeeld dat dergelijke afwijkingen bij wijze van 

uitzondering kunnen worden toegekend wanneer naar behoren is vastgesteld dat zij de 

ongunstige staat van instandhouding van deze populaties niet kunnen verslechteren of 
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niet kunnen verhinderen dat deze in een gunstige staat van instandhouding worden 

hersteld”. Echter dient de lidstaat, ”indien het onderzoek van de beste beschikbare 

wetenschappelijke gegevens [ernstige twijfels] laat bestaan over de vraag of een 

dergelijke afwijking al dan niet schadelijk is voor de instandhouding of het herstel van de 

populaties van een met uitsterven bedreigde soort in een gunstige staat van 

instandhouding, zich ervan […] te onthouden deze vast te stellen of uit te voeren”. 

Afwijkingen voor het doden van een zeer gering aantal specimens kunnen daarom per 

geval worden toegestaan, zelfs indien de staat van instandhouding van de soort (nog) 

niet gunstig is, mits de afwijking neutraal is wat de staat van instandhouding van de 

soort betreft, hetgeen betekent dat zij de verwezenlijking van de doelstelling om de 

wolvenpopulatie in haar natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van 

instandhouding te herstellen en te behouden niet in gevaar brengt. Een afwijking mag 

derhalve geen algemeen negatief netto-effect hebben op de populatiedynamiek, het 

natuurlijke verspreidingsgebied, de structuur en de gezondheid van de populatie (met 

inbegrip van genetische aspecten) of op de behoefte aan verbondenheid van de 

desbetreffende wolvenpopulatie. 

Bijgevolg geldt dat hoe minder gunstig de staat van instandhouding en de trends zijn, 

hoe minder waarschijnlijk het is dat aan deze derde voorwaarde kan worden voldaan en 

dat het toestaan van afwijkingen gerechtvaardigd zou zijn, behalve in de meest 

uitzonderlijke omstandigheden. De staat van instandhouding van en de trends voor de 

soort (op biogeografisch niveau en op het niveau van de populatie) zijn, op basis van 

nauwkeurige kennis en gegevens, derhalve van cruciaal belang om te beoordelen of aan 

de derde voorwaarde is voldaan. 

Afwijkingen en de rol van een gunstige staat van instandhouding en van 

soortspecifieke plannen 

Een passend en alomvattend plan voor de instandhouding en het beheer van de wolf kan 

een goed algemeen kader bieden voor de uitvoering van alle noodzakelijke instrumenten 

en maatregelen, waaronder het mogelijke gebruik van afwijkingen. Wanneer dergelijke 

plannen naar behoren worden uitgevoerd, met aantoonbare resultaten met betrekking 

tot een gunstige staat van instandhouding, voorziet artikel 16 van de habitatrichtlijn in 

de vereiste flexibiliteit door middel van het gebruik van afwijkingen. 

Afwijkingen van de strikte bescherming van wolven kunnen beter worden 

gerechtvaardigd indien in een lidstaat een uitgebreide reeks passende, doeltreffende en 

verifieerbare maatregelen wordt vastgesteld en naar behoren wordt uitgevoerd om een 

doeltreffende bescherming te waarborgen en een gunstige staat van instandhouding voor 

de soort te bereiken of te handhaven. 

Dit zou het geval zijn indien: 

- Er een passend instandhoudings- en herstelplan voor de wolf bestaat dat volledig en 

correct wordt uitgevoerd en goed wordt gemonitord, met als doel een gunstige staat 

van instandhouding te waarborgen en sociaal-economische conflicten aan te pakken. 

- Het plan is gebaseerd op de beste beschikbare wetenschappelijke gegevens en op 

een solide systeem voor toezicht op de wolvenpopulatie. 

- Alle nodige preventieve en compenserende maatregelen worden uitgevoerd. 

- Er passende maatregelen worden genomen om de illegale jacht doeltreffend te 

bestrijden (zoals strafbaarstelling, handhaving en bewustmaking) en om andere door 

de mens veroorzaakte sterftefactoren (zoals dodelijke aanrijdingen) aan te pakken. 

- Alle andere bedreigingen voor de instandhouding van wolven in het betrokken gebied 

met succes worden aangepakt (bv. hybridisatie). 
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- De andere oorzaken van sterfte onder graasvee (bv. vrij rondlopende honden) naar 

behoren worden aangepakt. 

- De doelstellingen en voorwaarden voor de afwijkingen duidelijk zijn vastgesteld en 

gerechtvaardigd met voldoende wetenschappelijk bewijs. Er is aangetoond dat er 

geen andere bevredigende oplossingen beschikbaar zijn en dat de in de afwijking 

gebruikte dodelijke methode de enige manier is om ernstige schade te voorkomen of 

te beperken of om de andere doelstellingen van de afwijkingen te verwezenlijken, in 

overeenstemming met de desbetreffende wetgeving. Afwijkingen per geval worden 

beoordeeld en vastgesteld. 

- De beoogde afwijking geen afbreuk doet aan de staat van instandhouding van de 

populatie op lokaal populatieniveau, noch in het natuurlijke verspreidingsgebied van 

de soort. 

 

 

 

  



 

 

 

125 

 

REFERENTIES: 

 

 
 

 
Andersen, R., Linnell, J. D. C. en Solberg, E. J. (2006). The future role of large carnivores on 

terrestrial trophic interactions: the northern temperate view. Large herbivore ecology, 

ecosystem dynamics and conservation: 413-448. Danell, K., Bergström, R., Duncan, P. en 
Pastor, J. (Eds.). Cambridge: Cambridge University Press. 

Barkham, P. Denmark Gets Its First Wild Wolf Pack in 200 Years, THE GUARDIAN, 4 mei 2017. 
http://www.theguardian.com/environment/2017/may/04/denmark-gets-its-first-wild-wolf-pack-

in-200-years 

Bassi, E., Gazzola, A., Bongi, P., Scandura, M., Apollonio, M. (2020). Relative impact of human 

harvest and wolf predation on two ungulate species in Central Italy. In Ecological Research, 
jaargang 35, nummer 4. https://esj-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1440-
1703.12130 

Bath, A. J. en Majic, A. (2001). Human dimensions in wolf management in Croatia: understanding 
attitudes and beliefs of residents in Gorski kotar, Lika and Dalmatia towards wolves and wolf 
management. Large Carnivore Initiative for Europe. www.lcie.org 

Boffey, D. Pioneering Wolf Becomes First Sighted in Belgium for a Century, THE GUARDIAN, 

22 januari 2018, http://www.theguardian.com/environment/2018/jan/22/pioneering-female-
becomes-first-wolf-in-belgium-in-a-century 

Boitani, L. (2003). Wolf conservation and recovery. Wolves: behavior, ecology, and conservation: 
317-340. Mech, L. D. en Boitani, L. (Eds.). Chicago: University of Chicago Press. 

Boitani, L. et al (2015). Key actions for Large Carnivore populations in Europe. Institute of Applied 
Ecology (Rome, Italië). Verslag aan DG Milieu, Europese Commissie, Brussel. 
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/key_actions_larg

e_carnivores_2015.pdf  

Breitenmoser, U. (1998). Large predators in the Alps: the fall and rise of man’s competitors. 
Biological Conservation 83(3): 279-289. 

Breitenmoser, U., Breitenmoser-Würsten, C., Carbyn, L. N. en Funk, S. M. (2001). Assessment of 
carnivore reintroductions. Carnivore conservation: 241-281. Gittleman, J. L., Funk, S. M., 

Macdonald, D. W. en Wayne, R. K. (Eds.). Cambridge: Cambridge University Press. 

Carpio, Antonio & Acevedo, Pelayo & Apollonio, Marco. (2020). Wild ungulate overabundance in 
Europe: contexts, causes, monitoring and management recommendations. Mammal Review. 51. 
10.1111/mam.12221. 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/mam.12221  

CDP News (2018) Carnivore Damage Prevention News: 
http://www.medwolf.eu/index.php/cdpnews.html 
http://www.protectiondestroupeaux.ch/en/cdpnews/ 

 
Chapron, G., P. Kaczensky, J. Linnell, M. von Arx et al. (2014). Recovery of large carnivores in 

Europe’s modern human-dominated landscapes, Science 19 december 2014: jaargang 346, 
nummer 6216, blz. 1517-1519. 

DBBW (2018). Website van Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf 
(DBBW). https://www.dbb-wolf.de/ 

Decker, D. J., Brown, T. L. en Siemer, W. F. (2001). Human dimensions of wildlife management in 

North America. Bethesda, Maryland, VS: The Wildlife Society. 

http://www.theguardian.com/environment/2017/may/04/denmark-gets-its-first-wild-wolf-pack-in-200-years
http://www.theguardian.com/environment/2017/may/04/denmark-gets-its-first-wild-wolf-pack-in-200-years
https://esj-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1440-1703.12130
https://esj-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1440-1703.12130
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/key_actions_large_carnivores_2015.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/key_actions_large_carnivores_2015.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/mam.12221
http://www.medwolf.eu/index.php/cdpnews.html
http://www.protectiondestroupeaux.ch/en/cdpnews/
https://www.dbb-wolf.de/


 

 

 

126 

Decker, D. J., Brown, T. L. en Siemer, W. F. (2001). Human dimensions of wildlife management in 

North America. Bethesda, Maryland, VS: The Wildlife Society. 

DREAL (2018). Direction regionale de l’Environnement, de l’Amènagement et du Logement 
Website: Données surs les dommages. http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-
durable.gouv.fr/protocole-dommages-a3854.html 

Echegaray, J. en Vila, C. (2010). Noninvasive monitoring of wolves at the edge of their distribution 
and the cost of their conservation. Animal Conservation, 13 (2): 157-161-. 

EU-platform grote carnivoren (2019), EU-platform voor het naast elkaar bestaan van mensen en 
grote carnivoren, casestudy’s. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies.htm 

Europese Commissie (2017) Golden Eagle conservation scheme – Finland, Farming for Biodiversity 

– The results-based agri-environment schemes, website van de Europese Commissie. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/rbaps/fiche/golden-eagle-conservation-scheme-
finland_en.htm 

Fernández-Gil A, Naves J, Ordiz A, Quevedo M, Revilla E, Delibes M (2016) Conflict Misleads Large 
Carnivore Management and Conservation: Brown Bears and Wolves in Spain. PLoS ONE 11(3): 

e0151541. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0151541 

Fernández-Gil, S. Cadete da Rocha Pereira, S Dias Ferreira Pinto, I. Di Silvestre (2018) Large 
Carnivore Management Plans of Protection: Best Practices in EU Member States. 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=IPOL_STU(2018)59684
4 

GCG (2018) Grupo Campo Grande para la coexistencia del lobo y la ganaderia extensiva: 

Declaration of the Campo Grande Group toward the coexistence of the iberian wolf and 
extensive stock-raising. http://www.entretantos.org/wp-
content/uploads/2018/08/DeclaracionGCG_v3_eng.pdf 

Gtowaciflski, Z. & Profus, P. (1997). Potential impact of wolves Canis lupus on prey populations in 
Eastern Poland. In Biological Conservation 80 (1997) 99-106. 

Hof van Justitie van de Europese Unie (2007). Zaak C-342/05. Arrest van het Hof (Tweede Kamer) 
van 14 juni 2007. Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Republiek Finland. Niet-

nakoming – Richtlijn 92/43/EEG – Instandhouding van natuurlijke habitats – Wilde flora en 
fauna – Wolvenjacht. 

Hovardas, T., K. Marsden, S. Psaroudas, Y. Mertzanis, K. Brandt (2017) Case studies for 
coexistence: examples of good practice in sup-porting coexistence between people and large 

carnivores. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/144_case%20stu
dies%20analysis%20report.pdf 

Kojola, I., Huitu, O., Toppinen, K., Heikura, K., Heikkinen, S. en Ronkainen, S. (2004). Predation 
on European forest reindeer (Rangifer tarandus) by wolves (Canis lupus) in Finland. Journal of 
Zoology, Londen 263(3): 229-236. 

Kojola, I., P. Helle, S. Heikkinen (2011) Susikannan viimeaikaiset muutokset Suomessa eri 
aineistojen valossa, Suomen Riista 65: http://jukuri.luke.fi/handle/10024/530616 

Kontaktbüro Wölfe in Sachsen (2019) Website van Kontaktbüro Wölfe in Sachsen. 

https://www.wolf-sachsen.de/en/wolfsregion/the-contact-office 

KORA (2016) Wolves living in proximity to humans. 
https://www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_KORA_Publikationen/520_KORA_B
erichte/KORA_Bericht_76_Wolves_living_in_proximity_to_humans.pdf 

Kroatisch ministerie van Cultuur (2010) Wolf Management Plan in the Republic of Croatia for the 
period 2010–2015. http://www.life-vuk.hr/eng/wolf-management-plan/wolf-management-plan-

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/rbaps/fiche/golden-eagle-conservation-scheme-finland_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/rbaps/fiche/golden-eagle-conservation-scheme-finland_en.htm
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0151541
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=IPOL_STU(2018)596844
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=IPOL_STU(2018)596844
http://www.entretantos.org/wp-content/uploads/2018/08/DeclaracionGCG_v3_eng.pdf
http://www.entretantos.org/wp-content/uploads/2018/08/DeclaracionGCG_v3_eng.pdf
http://jukuri.luke.fi/handle/10024/530616
https://www.wolf-sachsen.de/en/wolfsregion/the-contact-office
https://www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Bericht_76_Wolves_living_in_proximity_to_humans.pdf
https://www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Bericht_76_Wolves_living_in_proximity_to_humans.pdf


 

 

 

127 

in-croatia/wolf-management-plan-in-the-republic-of-croatia-for-the-period-

2010%E2%80%932015-837.html 

LCIE (2018) Website van Large Carnivore Initiative for Europe. http://www.lcie.org/Large-
carnivores/Wolf- 

LCIE (2019) Beleidsondersteunende verklaringen van Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE): 
Management of bold wolves.  
https://lciepub.nina.no/pdf/636870453845842163_PPS_bold%20wolves.pdf  

Leonard, J. A., Echegaray, J., Randi, E. & Vilà, C. (2014). Impact of hybridization on the 
conservation of wild canids. Blz: 170-184. En: Gompper, M.E. (Ed). Free ranging dogs and 

wildlife conservation. Oxford University Press, Oxford, VK. 312 blz. 
 
Liberg, O, G. Chapron, P. Wabakken, H. Pedersen, N. Hobbs, H. Sand (2011) Shoot, shovel and 

shut up. Proceedings of the Royal Society B: jaargang 279, nummer 1730. 
https://doi.org/10.1098/rspb.2011.1275 

LIFE DINALP BEAR (2016) Non-consumptive use of brown bears in tourism: guidelines for 
responsible practices. http://dinalpbear.eu/wp-content/uploads/Odgovorno-opazovanje-

medvedov-v-severnih-Dinaridih_EN_web.pdf 

LIFE EUROLARGECARNIVORES (2019) LIFE Euro Large Carnivores: Verbetering van de co-
existentie met grote carnivoren. https://www.eurolargecarnivores.eu/nl/ 

Linnell en Alleau (2016) Predators That Kill Humans: Myth, Reality, Context and the Politics of Wolf 
Attacks on People. Problematic Wildlife, DOI: 10.1007/978-3-319-22246-2_17: 
https://www.researchgate.net/publication/301267098_Predators_That_Kill_Humans_Myth_Reali

ty_Context_and_the_Politics_of_Wolf_Attacks_on_People 

Linnell J., V. Salvatori & L. Boitani (2008). Guidelines for population level management plans for 
large carnivores. Een verslag van Large Carnivore Initiative for Europe aan de Europese 
Commissie (contract nr. 070501/2005/424162/MAR/B2). 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/guidelines_for_po
pulation_level_management.pdf 

Linnell, J (2016). First wolf reproduction in Austria since 19th century. 

http://www.lcie.org/Blog/ArtMID/6987/ArticleID/87/First-wolf-reproduction-in-Austria-since-
19th-century 

Linnell, J. (2013). From conflict to coexistence: insights from multi-disciplinary research into the 
relationships between people, large carnivores and institutions (contract 
nr. 070307/2012/629085/SER/B3). John D. C. Linnell Norwegian Institute for Nature Research 

(NINA), PO Box 5685 Sluppen, NO-7485 Trondheim, Noorwegen. 2013. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/task_4_conflict_c

oexistence.pdf 

Linnell, J. (2014) The symbolic wolf: Competing visions of the European landscapes. LCIE-blog: 
http://www.lcie.org/Blog/ArtMID/6987/ArticleID/65/The-symbolic-wolf-Competing-visions-of-
the-European-landscapes 

Linnell, J. D. C. & Cretois, B. (2018). Onderzoek voor de Commissie AGRI – The revival of wolves 
and other large predators and its impact on farmers and their livelihood in rural regions of 

Europe, Europees Parlement, beleidsondersteunende afdeling Structuur- en Cohesiebeleid, 
Brussel. 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU%282018%2
9617488 

Linnell, J. D. C., Brøseth, H., Solberg, E. J. en Brainerd, S. M. (2005). The origins of the southern 
Scandinavian wolf population: potential for natural immigration in relation to dispersal 
distances, geography and Baltic ice. Wildlife Biology 11: 383-391. 

Linnell, J. D. C., Kovtun, E. & Rouart, I. (2021). Wolf attacks on humans: an update for 2002–
2020. NINA Report 1944 Norwegian Institute for Nature Research. 

http://www.lcie.org/Large-carnivores/Wolf-
http://www.lcie.org/Large-carnivores/Wolf-
https://lciepub.nina.no/pdf/636870453845842163_PPS_bold%20wolves.pdf
https://doi.org/10.1098/rspb.2011.1275
http://dinalpbear.eu/wp-content/uploads/Odgovorno-opazovanje-medvedov-v-severnih-Dinaridih_EN_web.pdf
http://dinalpbear.eu/wp-content/uploads/Odgovorno-opazovanje-medvedov-v-severnih-Dinaridih_EN_web.pdf
https://www.eurolargecarnivores.eu/nl/
https://www.researchgate.net/publication/301267098_Predators_That_Kill_Humans_Myth_Reality_Context_and_the_Politics_of_Wolf_Attacks_on_People
https://www.researchgate.net/publication/301267098_Predators_That_Kill_Humans_Myth_Reality_Context_and_the_Politics_of_Wolf_Attacks_on_People
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/guidelines_for_population_level_management.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/guidelines_for_population_level_management.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/task_4_conflict_coexistence.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/task_4_conflict_coexistence.pdf
http://www.lcie.org/Blog/ArtMID/6987/ArticleID/65/The-symbolic-wolf-Competing-visions-of-the-European-landscapes
http://www.lcie.org/Blog/ArtMID/6987/ArticleID/65/The-symbolic-wolf-Competing-visions-of-the-European-landscapes
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=IPOL_STU(2018)617488
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=IPOL_STU(2018)617488


 

 

 

128 

https://brage.nina.no/nina-

xmlui/bitstream/handle/11250/2729772/ninarapport1944.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Linnell, J. D. C., Nilsen, E. B., Lande, U. S., Herfindal, I., Odden, J., Skogen, K., Andersen, R. en 
Breitenmoser, U. (2005). Zoning as a means of mitigating conflicts with large carnivores: 
principles and reality. In People & Wildlife: conflict or co-existence? blz. 162-175. Woodroffe, R., 
Thirgood, S. en Rabinowitz, a. (Eds.). Cambridge: Cambridge University Press. 

Linnell, J. D. C., Promberger, C., Boitani, L., Swenson, J. E., Breitenmoser, U. en Andersen, R. 
(2005). The linkage between conservation strategies for large carnivores and biodiversity: the 
view from the ‘half-full’ forests of Europe. In Carnivorous animals and biodiversity: does 

conserving one save the other?: blz. 381-398. Ray, J. C., Redford, K. H., Steneck, R. S. en 
Berger, J. (Eds.). Washington: Island Press. 

 
Linnell, J. et al. (2002). The fear of wolves: A review of wolf attacks on humans. NINA 

Oppdragsmelding 731:1-65 Trondheim, januari 2002. https://mobil.wwf.de/fileadmin/fm-
wwf/Publikationen-PDF/2002.Review.wolf.attacks.pdf 

Linnell, J.D.C., Odeen J., Smith, M.E:e. Aanes, r. en Swenson, J.E. (1999) Large carnivores that kill 

livestock: do. ‘problem individuals’ really exist? Wildlife Society Bulletin 1999, 27(3):698-705. 

Lute, M.L., Carter N.H., López-Bao J.V., Linnell, J.D.C. (2018). Conservation professionals agree on 
challenges to coexisting with large carnivores but not on solutions. Biological Conservation, 
jaargang 218, 2018, blz. 223-232. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320717316166 

Marsden, K. Hovardas, T. Spyros Psaroudas, S. Mertzanis, Y. Callisto, Baatz, U. (2016). EU-

platform inzake de co-existentie van mensen en grote carnivoren: Supporting good practice for 
coexistence – presentation of examples and analysis of support through the EAFRD. 

Secretariaat van het platform bij DG Milieu van de Europese Commissie, dienstencontract nr. 
07.0202/2015/713809/SER/ENV/B.3. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/160906_LC%20Pl
atform-case%20studies%20and%20RD.pdf 

Marucco F, Boitani L.(2012). Wolf population monitoring and livestock depredation preventive 

measures in Europe. Hystrix 23(1): 1-4. doi:10.4404/hystrix-23.1-6364. 

MTES, MAA (2018) Frans nationaal actieplan 2018-2023 inzake de wolf en veehouderij. 
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/nap_wolf_and_stock-rearing_activities_2018-2023.pdf 

Mykrä, S., M. Pohja-Mykrä, T. Vuorisalo (2017) Hunters’ attitudes matter: diverging bear and wolf 
population trajectories in Finland in the late nineteenth century and today. European Journal of 

Wildlife Research. https://link.springer.com/article/10.1007/s10344-017-1134-1 

Odden, J., Linnell, J. D. C., Moa, P. F., Herfindal, I., Kvam, T. en Andersen, R. (2002). Lynx 
depredation on domestic sheep in Norway. Journal of Wildlife Management 66(1): 98-105. 

Persson, J., Geir R. Rauset Guillaume Chapron. Paying for an Endangered Predator Leads to 
Population Recovery. Conservation Letters, jaargang 8, nummer 5, eerste publicatie: 30 maart 
2015. https://doi.org/10.1111/conl.12171 

Pohja-Mykrä, M. (2016) Felony or act of justice? – Illegal killing of large carnivores as defiance of 

authorities. Journal of Rural Studies, jaargang 44, blz. 46-54. 
https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2016.01.003 

Proteggi il tuo bestiame (2019) Proteggi il tuo bestiame website. 

http://www.protezionebestiame.it/ 

Raad van Europa (2014) Aanbeveling nr. 173 (2014) inzake hybridisatie tussen wilde grijze wolven 
(Canis lupus) en gedomesticeerde honden (Canis lupus familiaris). 
https://rm.coe.int/0900001680746351 

https://brage.nina.no/nina-xmlui/bitstream/handle/11250/2729772/ninarapport1944.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://brage.nina.no/nina-xmlui/bitstream/handle/11250/2729772/ninarapport1944.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://mobil.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/2002.Review.wolf.attacks.pdf
https://mobil.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/2002.Review.wolf.attacks.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320717316166
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/160906_LC%20Platform-case%20studies%20and%20RD.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/160906_LC%20Platform-case%20studies%20and%20RD.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s10344-017-1134-1
https://doi.org/10.1111/conl.12171
https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2016.01.003
http://www.protezionebestiame.it/
https://rm.coe.int/0900001680746351


 

 

 

129 

Regional LC Platforms (2019) Website van regionale platforms voor mensen en grote carnivoren. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/regional_platforms.ht

m 

Reinhardt et al. (2018). Konzept im Umgang mit Wölfen, die sich Menschen gegenüber auffällig 
verhalten – Empfehlungen der DBBW –BfN Skript 502. 
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript502.pdf 

Rigg, R., T. Skrbinšek, J. Linnell (2014) Engaging stakeholders in wildlife monitoring a pilot study 
of wolves in Slovakia using non-invasive genetic sampling. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/pa_slovakia_finalr

eport.pdf 

Ripple, W.J. en Beschta, R.L., (2012). Large predators limit herbivore densities in northern forest 
ecosystems. European Journal of Wildlife Research, jaargang 58, blz. 733–742 (2012). 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10344-012-0623-5 

Salvatori, V., Ed. (2012). Large carnivore conservation and Management in Europe: the 
contribution of EC co-funded LIFE projects. Istituto di Ecologia Applicata, Via B. Eustachio 10. 
00161 Rome, Italië. 2013. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/task_2_life_and_l
c.pdf 

Salvatori, V., Godinho, R., Braschi, C., Boitani, L., Ciucci P., (2019). High levels of recent wolf x 
dog introgressive hybridization in agricultural landscapes of central Italy. European Journal of 
Wildlife Research, 65, 73–87. doi.org/10.1007/s10344-019-1313-3. 

Santiago-Avila FJ, Cornman AM, Treves A (2018) Killing wolves to prevent predation on livestock 

may protect one farm but harm neighbours. PLoS ONE 13(1): e0189729. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189729 

Skogen, K. en Krange, O. (2003). A wolf at the gate: The anti-carnivore alliance and the symbolic 
construction of community. Sociologia Ruralis 43(3): 309-325. 

Skogen, K., Haaland, H., Brainerd, S. en Hustad, H. (2003). Local views on large carnivores and 
their management: a study in four municipalities [Lokale syn på rovvilt og rovviltforvaltning. En 
undersøkelse i fire kommuner: Aurskog-Høland, Lesja, Lierne og Porsanger]. Norwegian 

Institute for Nature Research Fagrapport 070: 1-30. 

Sundqvist, A.K., Ellegren, H. & Vilà, C. (2008). Wolf or dog? Genetic identification of predator from 
saliva collected around bite wounds on prey. Conservation Genetics, 9 (5): 1275-1279. 

Tasch, B. (2017). First Official Proof of Wolf in Luxembourg Since 1893, LUXEMBOURG TIMES, 

1 september 2017. http://luxtimes.lu/archives/1112-first-official-proof-of-wolf-in-luxembourg-
since-1893 

Trouwborst, A. & F.M. Fleurke (2018). Killing Wolves Legally – Exploring the Scope for Lethal Wolf 

Management under European Nature Conservation Law. Journal of International Wildlife Law 
and Policy, in druk. 

van Eeden LM, Eklund A, Miller JRB, López-Bao JV, Chapron G, Cejtin MR, Crowther MS, Dickman 
CR, Frank J, Krofel M, Macdonald DW, McManus J, Meyer TK, Middleton AD, Newsome TM, 
Ripple WJ, Ritchie EG, Schmitz OJ, Stoner KJ, Tourani M, Treves A. (2018) Carnivore 
conservation needs evidence-based livestock protection. PLoS Biol. Sep 18;16(9):e2005577. 

doi. 10.1371/journal.pbio.2005577. 

Verslaglegging uit hoofde van artikel 17 van de habitatrichtlijn. Toelichting en richtsnoeren voor de 

periode 2013–2018. Definitieve versie – mei 2017. Het Europees Milieuagentschap (EEA) en het 
European Topic Centre on Biological Diversity (ETC/BD). 
http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17 Rigg R, Find’o S, Wechselberger M, Gorman M, 
Sillero-Zubiri C, MacDonald D. (2011).Mitigating carnivore-livestock conflict in Europe: lessons 
from Slovakia, 2011. Oryx, 45(2): 272–280. doi: 10.1017/S0030605310000074. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/regional_platforms.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/regional_platforms.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/pa_slovakia_finalreport.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/pa_slovakia_finalreport.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s10344-012-0623-5
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189729
http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17


 

 

 

130 

Wielgus RB, Peebles KA (2014) Effects of Wolf Mortality on Livestock Depredations. PLoS ONE 

9(12): e113505. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0113505 

Young, J. C., Searle, K., Butler, A., Simmons, P., Watt A. D., Jordan, A. (2016). The role of trust in 
the resolution of conservation conflicts, Biological Conservation, Volume 195, 196-202. 

 

EU-platform voor grote carnivoren: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/coexistence_platform.ht

m 

Regionaal platform voor grote carnivoren: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/regional_platforms.htm 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0113505
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/coexistence_platform.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/coexistence_platform.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/regional_platforms.htm


 

 

 

 

                                    

 

 

 

 
Strasbourg, 2 September 2022  T-PVS/Inf(2022)45 

 

 

 

CONVENTION ON THE CONSERVATION OF EUROPEAN WILDLIFE 

AND NATURAL HABITATS 

 

Standing Committee 

 

42nd meeting 

28 November - 2 December 2022 

 

 

 

 

 

 

Assessment of the conservation status of the Wolf  

(Canis lupus) in Europe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Document prepared by 

Large Carnivore Initiative for Europe, 

a Specialist Group of the IUCN Species Survival Commission 

with assistance of the Istituto Ecologia Applicata, Roma 

 

 

 

Data contributors: 
Boitani L., P. Kaczensky, F. Alvares, H. Andrén, V. Balys, J.C. Blanco, G. Chapron, S. Chiriac, D. Cirovic, 

N. Drouet-Houguet, C. Groff, D. Huber, Y. Iliopoulos, O. Ionescu, I. Kojola, M. Krofel, M. Kutal, J. Linnell, 

A. Majic, P. Mannil, F. Marucco, D. Melovski, D. Mengüllüoğlu, J. Mergeay, S. Nowak, J. Ozolins, A. 

Perovic, G. Rauer, I. Reinhardt, R. Rigg, V. Salvatori, B. Sanaja, L. Schley, M. Shkvyria, P. Sunde, K. 

Tirronen, A. Trajce, I. Trbojevic, A. Trouwborst, M. von Arx, M. Wolfl, D. Zlatanova and L. Patkó 



T-PVS/Inf(2022)45  2 
 

Introduction  
 

In the last 50 years, wolf populations across Europe have shown a remarkable capacity to take advantage 

of changing circumstances and landscapes and of new opportunities to reoccupy large areas of suitable habitat. 

In the last decade only, an increase of over 25% of wolf range has been reported in Europe (Cimatti et al., 

2021). After having experienced a severe reduction in the first half of the 20th century, the wolf has become a 

protected species in many European countries where it had not been extirpated and from where it underwent a 

relatively rapid increase (Chapron et al., 2014). This expansion is still continuing and has been supported by a 

set of international conventions, which modified the wolf status from that of pest species to conservation 

priority, creating the conditions for their legal protection at the national level. The expansion was mainly due 

to a series of larger social, economic and historical processes, such as reforestation and the progressive 

abandonment of agricultural land (Cimatti et al., 2021), which reduced human impacts and released space for 

large carnivores and their wild ungulate prey. The return of the wolf in so many countries, though, does not 

come without an impact on human activities. On one hand, given the absence of large areas of wilderness in 

Europe (Venter et al., 2016), wolves have almost entirely re-established their populations in highly human-

modified landscapes, where humans raise livestock, hunt wild ungulates, and use forests and mountains for 

tourism and recreation (Chapron et al., 2014, Bautista et al., 2019). Currently, permanent wolf ranges are 

characterised by an average density of 90 persons/km², which reflects a high degree of adaptation to human 

presence. On the other hand, wolves often pay a high price to sharing space with humans, as witnessed by the 

persistently high levels of illegal killing in several European countries (Kaczensky et al., 2012), often 

associated with low levels of trust in policies and wider social conflicts.  

 

The generally inefficient policies implemented to tackle different aspects of the interface between human 

activities and wolf conservation in many European countries have not resolved the conflicts. These conflicts 

have also triggered processes for requesting a change in European laws, including higher flexibility for 

applying derogation to strict protection (Meuret et al., 2020) or delisting of wolves from strict protection 

(Annex II of the Habitats Directive) to protected (Annex V of the Habitats Directive) status and / or from 

Appendix II to Appendix III of the Bern Convention. 

 

Discussions and decisions of European and national authorities about the legal protection of the wolf must 

be supported by the most up-to-date information about the conservation status of the species throughout its 

European range. Most countries perform periodic assessments for their own national adaptive management 

procedures or national red lists. Member States of the European Union also must report on the status of all 

species listed in the annexes of the Habitats Directive every 6 years as part of their obligations under Article 

17 of the Habitats Directive. Non-EU Contracting Parties to the Bern Convention had to report, for the first 

time ever, on the conservation status of the wolf within the frame of Resolution No. 8 (2012). The reporting 

reproduced that of Article 17 of the Habitats Directive and used the same tool. However, these national level 

assessments are often made using non-standardised procedures and the underlying data quality and field 

methodology vary widely across Europe. Moreover, the national assessment does not always adequately reflect 

biological units (i.e. populations) which often encompass several countries and which are needed for 

ecologically meaningful assessments (Linnell et al. 2008).  

 

This report focuses on the most up-to-date (2022) information on wolf numbers*, trends and key threats 

and conservation measures at country, population and pan-European levels. This information is used to 

produce an updated assessment of the conservation status of the wolf in Europe at continental scale (all 

countries except for the Russian Federation, Belarus, the Republic of Moldova and Ukraine outside the 

Carpathian mountain range), the scale of the EU 27 (where the Habitats Directive operates) and of the nine 

main wolf populations in Europe (Fig. 2), which reflects the scale at which ecological processes occur. 

 

 Additional information on issues related to large carnivore status assessment is available in other reports. 

For example, Linnell & Cretois (2018) provides extensive data on large carnivore depredation on livestock, 

Linnell (2013) summarises data on social conflicts associated with large carnivore recovery, and Boitani et al. 

(2015) summarises key actions required to address the main threats facing large carnivores in Europe.  

                                                 
* Wolf distribution has not been updated and we refer to the latest map available (Fig.1). 
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Figure 1 - Wolf distribution in Europe as of 2016, as reported by the IUCN (Boitani 2018). 

Figure 2. Wolf populations in Europe as of 2016 (Boitani 2018) 

(Wolves of Türkiye are not included) 

 

1. Methods  
 

Information on population size and trend was collected from multiple sources. A questionnaire was sent 

out in May/July 2022 to key national experts within our network of the Large Carnivore Initiative for Europe, 

a Specialist Group of the IUCN – Species Survival Commission. These experts provided the most up-to-date 

estimates of population size and trends of wolves within their country, as well as details of the methodology 
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used, the quality of the data, and other information on the legal status, and the main threats and conservation 

measures. Information was obtained from the most reliable sources and a list of key references is available 

upon request. The quality of information received varied widely. Some countries / populations are monitored 

through regular, in some cases even annual, methods based on camera-trapping or non-invasively collected 

DNA that provided estimates with formal calculations of precision. Others are simply based on expert 

assessments. There is also variation in the extent to which wolves that are found in transboundary ecosystems 

are considered by the countries that share them. A final, but non-trivial source of variation occurs when 

estimates are made for different seasons. This is especially important in hunted populations where there can 

be considerable loss of individuals between the start and the end of the hunting season. 

 

As well as producing data of varying type and quality, there is also variation in the metrics which are 

produced. For example, in some countries data reflect the total number of individuals, whereas in others the 

number of reproductive events or reproductive units (e.g. wolf packs) is assessed. To deal with these cases we 

used a variety of conversion factors: see the IUCN Red List assessment (Boitani 2018. DOI: 

https://doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T3746A133234888.en) for a full description of the nine 

European wolf populations and for an explanation of the methods used to obtain the numbers for each 

population including the conversion factors used to convert numbers of packs to numbers of individuals. When 

available, information on the number of wolves/packs shared by neighboring countries was used to reduce 

double counting. Finally, a conservative approach was used in combining estimates with different quality and 

precision.  

 

In this assessment, we present original data, harmonised across methods, years, and countries to obtain 

the best possible estimates of population sizes. Because it is not possible to present formal error estimates at 

the population level, we present rounded off averages or gross ranges to reflect the general degree of 

uncertainty: the numbers of wolves reported in the following tables should be always treated as indicative. 

 

All continental / mainland European countries have been surveyed with the following limitations: 

- Belarus, the Republic of Moldova and the Russian Federation: excluded, but connectivity with their 

wolf populations are taken into account in assessing some of the European populations; 

- Ukraine: area limited to the Carpathian mountains; 

- Türkiye: area limited to the European portion. 

 

2. Wolf status by country 
 

2.1. Wolf numbers and trends 

 

Estimates of wolf numbers and their precision vary greatly across Europe (Table 1). Each country uses 

its own methods (effort, timing, unit, etc.), making it difficult to compare numbers between countries. While 

most countries estimate the number of individuals, a variety of different methods are used, from sophisticated 

visual or genetic capture-recapture models to extrapolation of local census to habitat suitability models, several 

countries estimate reproductive units (e.g. packs and pairs) and use conversion factors to estimate numbers of 

individuals. Pack/pair numbers are an excellent target for monitoring purposes (i.e. keeping track of variation 

through time and space) but are less suited to meet the requirements of the current Red List system and other 

international systems for status assessment: pack to individual conversion factors are most frequently between 

6 and 8 but may range from 4 (Belgium) to 10 (Sweden). The variation of conversion factors produces large 

variation in the estimates of wolf numbers and may be relevant when applying thresholds for conservation 

assessment. See Boitani (2018, Supplementary material) for an explanation of the approach used by the IUCN 

Red Lists to apply conversion factors. 

 

All mainland European countries now have wolves, some with large numbers (e.g. Bulgaria, Greece, Italy, 

Poland, Romania, Spain, and Ukraine have more than 1000 individuals) while others, because of their limited 

size or because they were only recently recolonised, have just a few individuals. Most importantly, 19 out of 

34 countries report increasing wolf numbers and only three countries report decreasing numbers. The latter are 

all in the Dinaric/Balkan region. The high number of wolves declared in Bulgaria is likely to be the result of 

very imprecise estimates. Table 1 shows the number of European wolf populations in each country and whether 

the national estimate is based on complete or partial surveys of the wolf distribution range. 

https://doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T3746A133234888.en
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TABLE 1. Wolf numbers, precision and trends in each European country  

Country - 
National wolf 
population 

Year estimated  
Mean estimate of 

individuals 

Measure of uncertainty 
(e.g., 95% CI, SD, SE, 
minimum number)  

Current 
population 
trend (since 

2016) 

Different 
European wolf 
populations in 

the country 

 
Conversion factors 

used to convert 
packs/pairs to 

numbers 

Wolf area monitored for 
the most recent wolf 
abundance estimate 

Albania 2005, 2011, 
2016, 2017 

200-250 (2005-16), 195 
(2017, official estimate) 

Estimate based on 
expert assessment and 
habitat availability 

No obvious 
change 

1 population None Partial survey (only parts 
of the known wolf area) 

Austria 2021 56 (genotyped wolves, 
likely additional 

individuals) 

minimum number Increasing 2 populations None Complete survey (most of 
known wolf area) 

Belgium 2022 9  
(2 packs) 

Min 9 (spring count: 
excluding vagrants) 

Increasing 1 population 1 pack corresponds to 
5 wolves  

Complete survey (most of 
known wolf area) 

Bosnia and 
Herzegovina 

2022 350 SD estimate 
(guesswork) 

Decreasing 1 population 50-150 packs Complete survey (most of 
known wolf area) 

Bulgaria 2021 2712 not measured Increasing 1 population Only numbers are 
officially available 

Complete survey (most of 
known wolf area) 

Croatia 2020 163                                 
Of 49 packs, 22 are 

shared with Sl or BH 

minimum = 81 No obvious 
change 

1 population Average pack has 4.23 
individuals 

Partial survey (only parts 
of the known wolf area) 

Czech Republic 2020/2021 100 (18 packs, 4 pairs, 2 
territorial wolves) in 

2020/21  

minimum number 
based on pack 
monitoring 

Increasing 2 populations None Partial survey (only parts 
of the known wolf area) 

Denmark 2021 14 13-15 Increasing 1 population None Complete survey (most of 
known wolf area) 

Estonia 2021 240 95% Fluctuating 1 population 1 reproductive pack x 
10 to get the total 
numbers 

Complete survey (most of 
known wolf area) 

Finland 2022 (March) 290                                 
37 (34-41) packs, 23 

(19-27) pairs 
 

275-315 (90% 
probability interval) 

Increasing 1 population 32 (29-36) packs and 
21 (17-24) pairs fully 
in Finland, the other 
shared with the 
Russian Federation 

Complete survey (most of 
known wolf area) 

France 2021 783 [640-978] 95% CI (method CMR) Increasing 1 population   Complete survey (most of 
known wolf area) 
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Germany 2020 / 2021 158 packs, 27 pairs minimum count Increasing 1 population None  Complete survey (most of 
known wolf area) 

Greece 2014 1020 
(186 packs) 

minimum number Increasing 1 population Average pack size 
estimated from 
camera trapping is 6  

Partial survey (only parts 
of the known wolf area) 

Hungary 2021 / 2022 50-100 No statistical estimates 
- this range is for the 
minimum number. 

Increasing 1 population None Partial survey (only parts 
of the known wolf area) 

Italy 2020-21 3307 CrI 95%: 2945-3608 Increasing 2 populations The Alpine population 
was estimated also by 
the number of packs. 

Partial survey (only parts 
of the known wolf area) 

Kosovo* no yearly 
estimation.  

n/a n/a Unknown 1 population A pack of wolves was 
'captured' by camera 
traps in 2016, in Junik. 

Partial survey (only parts 
of the known wolf area) 

Latvia 2020 700 400-1000 Fluctuating 1 population None Complete survey (most of 
known wolf area) 

Lithuania 2021 (spring, 
after hunting 

season) 

504 
(63 packs) 

minimum number Increasing 1 population Pack conversion factor 
is 8 after the hunting 
season (at the end of 
winter) 

Complete survey (most of 
known wolf area) 

Luxembourg 2022 0-1 (1 transient wolf in 
January) 

minimum number No obvious 
change 

1 population None Partial survey (only parts 
of the known wolf area) 

Montenegro 2014 727 Absolutely unrealistic 
number 

Decreasing 1 population None Partial survey (only parts 
of the known wolf area) 

Netherlands 2022 15 Estimate based on 1 
pack plus 3 pairs, plus 
occasional wolves. 

Increasing 1 population None Complete survey (most of 
known wolf area) 

North 
Macedonia 

2020 315 Lump-sum Decreasing 1 population None Partial survey (only parts 
of the known wolf area) 

Norway 2021-2022 51-52 live only in 
Norway, plus 74-77 in 

packs using areas across 
the border with Sweden 

(counted as 0.5) 

No statistical estimate - 
these are ranges of 
minimum numbers 

No obvious 
change 

1 population   Complete survey (most of 
known wolf area) 
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Poland 2019 1886 best single value Increasing 3 populations None Partial survey (only parts 

of the known wolf area) 

Portugal 2019-2021 200-400 
25% shared with Spain 

minimum number No obvious 
change 

1 population 3.5 - 6 wolves per 
pack (in winter/spring 
and summer/autumn) 

Complete survey (most of 
known wolf area) 

Romania 2013 -2018 2500 - 3000 90% No obvious 
change 

1 population None Complete survey (most of 
known wolf area) 

Serbia 2019 850 800-900 Fluctuating 2 populations None Complete survey (most of 
known wolf area) 

Slovak 
Republic 

2020 c. 600 Extrapolated from a 
model area (95% CI) to 
total distribution range. 
Includes cross-border 
animals. 

Increasing 1 population None Partial survey (only parts 
of the known wolf area) 
for model area; complete 
survey for distribution. 

Slovenia 2020/21 138 (121–168).              If 
corrected for cross-
border animals:120 

(106-147) 

CI: 95% Increasing 1 population   Complete survey (most of 
known wolf area) 

Spain 2012-2014 in 
Spain; Asturias 
and Madrid in 

2021 

304 packs It should be considered 
as a minimum number 

No obvious 
change 

1 population No official conversion 
factor to estimate n. 
of wolves but 7 or 8 is 
reasonable 

Complete survey (most of 
known wolf area) 

Sweden 2022 460 364 - 598 (range) Increasing 1 population The raw data is 
number of 
reproductions and the 
conversion factor is 10 

Complete survey (most of 
known wolf area) 

Switzerland 2021 153  
(minimum number) 

Number of genetically 
identified individuals in 
12 months including 
dead wolves and pups 

Increasing 1 population None Complete survey (most of 
known wolf area) 

Türkiye 
(European 
part) 

2016 100-115 '--- Increasing 1 population None Partial survey (only parts 
of the known wolf area) 

Ukraine (only 
Carpathians) 

2020 whole country: 2000 
Carpathians: 500                      

minimum number No obvious 
change 

2 populations None Complete survey (most of 
known wolf area) 

* All references to Kosovo, whether to the territory, institutions or population, in this text shall be understood in full compliance with United Nations Security Council Resolution 

1244 and without prejudice to the status of Kosovo. 
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2.2. Wolf legal status 
 

Wolves are included as species of conservation concern in the Habitats Directive, the Bern Convention, and CITES and are often assessed using the IUCN 

Red List system at the country level. With few exceptions wolves are a protected species and are managed through a national management plan. The non-EU 

countries of the Dinaric/Balkan region and the EU countries (except Poland) that made exceptions or reservations from strict protection consider wolves a game 

species and in some cases have no national plan. Transboundary cooperation is often good at a technical level but almost non-existent at the institutional level. 

Red Listing at country level is extremely diversified and often not updated to the current situation. 

 

   TABLE 2. Wolf legal status at country level 

Country 
EU Habitats 

Directive annex: 

Bern 
Convention 
appendix: 

National legal status  

Official 
"Favourable 
conservation 
status" (FCS) 

National 
management 

plan 

Transboundary 
cooperation in 
management 

Nature of the 
transboundary 
agreement 

Country level Red 
List status and 

year 

Albania Not applicable II Protected Not relevant No No   Near threatened 
2013 

Austria The Habitats 
Directive is 

implemented within 
the hunting and/or 

nature conservation 
laws of the 9 federal 

states 

II Protected / Game 
species / Culled only 

in special cases 

Don't know / 
Not relevant 

Yes, national 
plan 

No   Regionally extinct 
2005 

Belgium II and IV II Protected Don't know / 
Not relevant 

Yes, sub-
national  

plan 

Yes Develop common 
policy on bold 
wolves, jointly 
define Favourable 
Conservation 
Status in the 
region (in 
progress) 

Regionally extinct 
2014 

Bosnia and 
Herzegovina 

Not applicable II Game species Yes No No     

Bulgaria II and V reservation Game species No No No     

Croatia IV II Protected / Culled 
only in special cases 

Yes Yes, national 
plan 

No   Near Threatened 
2014 

Czech Republic II and IV reservation Protected No Yes, national 
plan 

No   Critically 
Endangered 2017 
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Denmark IV II Protected Don't know / 

Not relevant 
Yes, national 

plan 
No   Vulnerable 2018 

Estonia V II Game species Yes Yes, national 
plan 

No   Vulnerable 2022  

Finland IV and V in reindeer 
husbandry region 
that covers 38% of 

Finland) 

reservation Protected / Game 
species 

No Yes, national 
plan 

Yes Exchange of 
information and 
expertise 

Endangered 2019 

France IV  II Protected Yes Yes, national 
plan 

Yes Wolf Alpine Group Vulnerable/ 
Endangered 2017 

Germany II and IV II Strictly Protected by 
federal nature 

conservation act 

No Sub-national 
management 

plan 

No   Vulnerable 2020 

Greece IV (south of 39th 
parallel) and V 
(north of 39th 

parallel) 

II Protected No No No   Vulnerable 2009 

Hungary IV II Protected No Yes, national 
plan 

No     

Italy II and IV II Protected Yes No Yes  Only scientific 
cooperation 

Near Threatened 
2022 

Kosovo* None None Protected Not relevant No No   Least Concern 
2019 

Latvia V reservation Game species Yes Yes, national 
plan 

No     

Lithuania V reservation Protected / Game 
species 

Yes Yes, national 
plan 

No     

Luxembourg II and IV II Protected No Yes, national 
plan 

No     

Montenegro None II Game species Yes No No     

Netherlands II and IV II Protected No Yes, national 
plan 

No     

North Macedonia 
 
 
 

None reservation Pest species No No No   Near threatened 
2021 
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Norway Not applicable II Protected / Culled 
only in special cases 

Not relevant Yes, national 
plan 

Yes Common 
monitoring 
system and status 
report for Sweden 
and Norway  

Critically 
Endangered 2021 

Poland II and V reservation Protected No No No   Near Threatened 
2001 

Portugal II and IV II Protected No Yes, national 
plan 

No Research team 
Portugal-Spain  

Endangered 2022 

Romania IV II Protected / Game 
species / Culled only 

in special cases 

Yes Yes, national 
plan 

Yes Carpathian 
Convention 

Least Concern 
2022 

Serbia II, IV and V II   No Yes, national 
plan 

No   Near Threatened 
2022 

Slovak Republic V reservation Protected / Game 
species 

Yes Yes, national 
plan 

No   Near Threatened 
2001 

Slovenia II reservation Protected Yes Yes, national 
plan 

No   Endangered 2002 

Spain Annex V north of the 
river Duero; annex 
IV south of Duero 

II Protected No Yes, sub-
national plan 

No   Near Threatened 
2007 

Sweden II and IV II Protected with 
hunting 

Yes Yes, national 
plan 

Yes Common 
monitoring 
system and status 
report for Sweden 
and Norway  

Endangered 2020 

Switzerland None II Protected / Shot 
only in special cases 

Not relevant Yes, national 
plan 

No   Vulnerable 2022 

Türkiye / European 
part 

None reservation Protected Yes No No     

Ukraine II reservation Game / Pest species No No No     

 

* All references to Kosovo, whether to the territory, institutions or population, in this text shall be understood in full compliance with United Nations Security Council Resolution 

1244 and without prejudice to the status of Kosovo. 
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3.3 Depredations and hybridisation 

 

Wolf depredation of livestock is the main cause of intolerance toward wolves in human-dominated landscapes. Losses can be substantial (about 40,000 head 

per year, with a few countries suffering disproportionally such as France, Croatia, Italy, Greece, Lithuania, Norway, Türkiye), especially on sheep, semi domestic 

reindeer and, locally, dogs. However, numbers must be read in the context of local ecological (alternative prey) and socio-economic conditions (husbandry 

methods, prevention measures, management plans, compensation regulations applied, national institutions responsible) as well as the size of their national 

distribution range (Gervasi et al., 2021). The figures in Table 3 are striking evidence of the importance of managing conflict with ad-hoc suites of techniques that 

may often change even within the same country. The absolute figures of the compensation costs are often significant: although they may be tolerable at country 

level, their concentration at a local level may reveal intolerable pressure on certain areas and categories.  

 

A note of high concern is raised by the finding that wolf-dog hybridisation is widespread across Europe, although with substantial variation in intensity: Italy, 

and the southern countries in general, report levels of occurrence that are (or can quickly become) very problematic for wolf conservation. 

 

TABLE 3. Livestock depredations, compensation costs and the occurrence of wolf-dog hybridisation 

Country: 
Year of 

depredation 
data 

Sheep 
& goats 

killed 
Cattle 

Horses/ 
donkeys 

Semi-
domestic 
reindeer  

Dogs 
Year of 

compensation 
data 

Amount in 
Euros of 

compensation 
for losses  

Rules for 
compensation  

Most important 
prevention measures 

Wolf-dog 
hybridisation 
occurrence 

Estimated 
scale of wolf-
dog 
hybridisation 

Albania NA           None None   

Livestock guarding 
dogs 

Armed shepherd 
fencing/enclosure 

Only 
sporadic, 
random 

occurences 

Not assessed 

Austria 2021 888 18 0 0 0 2021 € 255.178,64 
only 

documented 
losses 

Fences No   

Belgium 2021 209 5 3 0 0 2020 26.194 
only 

documented 
losses 

Wolf-proof fences No   

Bosnia and 
Herzegovina 

2020 85 2 3 0 31 2020 <1.000 
only 

documented 
losses 

Prevention measures 
(electric fences, dogs) 
have only just begun 
to be implemented  

No   

Bulgaria NA           0 0 Other None Localised   

Croatia 2016 2.457 122 60 0 122 2020 
in the range of 
400.000 EUR 

Compensation 
is conditional 
on effective 
protection 
measures 

Dogs, shepherds and 
electric fences 

widespread 30% in some 
areas 
(Dalmatia) 
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Czech 
Republic 

2020 781 58 2 0 0 2020 252.968 
only 

documented 
losses 

Electric fences (90 %) 
guarding dogs (10%) 

Only 
sporadic 

occurences 

1 case in 8 
years 

Denmark 2021 76 2 0 0 0 2021 22.409 
only 

documented 
losses 

Wolf proof fences 
(1.20 m high, two 

electric wires) 

No   

Estonia 2021 481 22 0 0 5 2021  212.464 
only 

documented 
losses 

Electric fences Only 
sporadic 

occurences 

don`t know 

Finland 2021 278 11 0 1.516 30 2021 

2.997.413 € 
(semi-domestic 

reindeer 
2.746.800 €) 

only 
documented 

losses 

Electric fences for 
sheep 

Only 
sporadic, 
random 

occurences 

0.0-0.5% 

France 2020 11.064 224 4 0 0 2019 4.207.895 € 
only 

documented 
losses 

They are 
implemented in 4 

categories of areas 
delimited by the 

prefect according to 
the predation 

pressure on herds of 
sheep or goats 

No   

Germany 2021 
2881         

(in 700 
attacks) 

251  
(in 200 
attacks) 

16  
(in 18 

attacks) 
0 5 (6) 2021 498.433 € 

Only 
documented 

losses, mostly 
conditional on 

minimum 
protection 
measures 

Electric fences and 
livestock guarding 

dogs 

Only 
sporadic, 
random 

occurences 

3 cases in 21 
years 

Greece 2021 3.560 1.292 29 0 NA 2021 1.015.842 
only 

documented 
losses 

Livestock protection 
dogs, shepherd, 
fencing, corrals 

widespread unknown, 
expected to be 
high in peri-
urban areas 
>10%  

Hungary  2021 ? ? 0 0 ? 2019 0 

Other 
(compensation 

is not 
available) 

Electric fences, 
livestock guarding 

dogs  

No   
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Italy 2019 8.400 1.400 300 0 0 2019 2.000.000 Other 

Livestock guarding 
dogs and night pens 
(standard 1.8 m high 
fixed metal fences), 
electrified fences on 
mountain pastures 

widespread 
in the Italian 

peninsula 
population 

studies on 
local scale 
found 
hybridisation 
prevalence 
levels of 50-
70%. Recently 
documented in 
Alpine regions 

Kosovo* 2013 87 5 0 0 0 don't know don't know Other 

Not detailed in the 
law 

Localised No 
information, 
but in the 
camera traps  
most of the 
wolfs are 
hybrids 

Latvia 2021 45 2 0 0 4 None None Other 

Hunting wolves is 
permitted soon after 
damage is done and 
right in the conflict 
area, from 15th July 

to 31st March  

Only 
sporadic, 
random 

occurences 

Less than one 
pack per year 

Lithuania 2021 1.183 159 0 0 0 2021 220.000 

Compensation 

only pays for 
documented 

losses 

Electric fencing and 
livestock guarding 

dogs 

Only 
sporadic, 
random 

occurences 

On average, 
<5% of hunted 
wolves in the 
last 3 years are 
found with 
genetic 
similarity to 
the reference 
population of 
dogs higher 
than 10%  

Luxembourg 2021 0 0 0 0 0 2021 0 Other Fencing No   

Montenegro NA           don't know don't know Other 

There are no 
mitigation measures 

Only 
sporadic, 
random 

occurences 

there are 
rumors, not  
officially 
confirmed  
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Netherlands 2021 209 0 0 0 0 2021 46.093 
only 

documented 
losses 

Wolf-proof fencing of 
livestock 

No   

North 
Macedonia 

NA           None None Other 

Shepherding, 
guarding dogs and 
penning at night 

Only 
sporadic, 
random 

occurences 

Few 
individuals 
recorded on 
camera-traps 
that look like 
hybrids  

Norway 2021 979 0 0 134 2 Not available Not available 

Only a 
percentage of 
all claims are 
inspected so 

compensation 
is paid for 
more than 

those 
documented 

Conversion from 
sheep farming to 
other agricultural 
activities inside 
carnivore zones, 
electric fencing 

No   

Poland** 2019 0 0 0 0 0 2020 351.000 Euro 
only 

documented 
losses 

Electric fences, fladry 
and guarding dogs 

Only 
sporadic, 
random 

occurences 

Unknown 

Portugal 2017 2064 593 395 0 7 2017 332.387 

Compensation 
is conditional 
on effective 
protection 
measures 

Livestock guarding 
dogs 

Electric fences 
Wolf-proof fences 

Only 
sporadic, 
random 

occurences 

Only two 
confirmed 
cases of F1 
hybrids 
identified by 
genetic 
analysis 

Romania 2021 - - - - - 2021 127.580 
only 

documented 
losses 

Shepherds 
Guardian dogs 
Electric fences 

No   

Serbia NA           2021 0 
only 

documented 
losses 

No prevention 
measures 

Only 
sporadic, 
random 

occurences 

up to 3-5% 
(estimated 
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Slovak 
Republic 

2021 733 59 0 0 0 2021 272.397 

Documented 
and verified 

losses, 
conditional on 

use of 
preventive 
measures 

Shepherds, livestock 
guarding dogs 

(mostly kept on 
chains), fencing 
(often not used 
correctly or not 
designed to be 

predator-proof). 

No   

Slovenia 2021 139 41 6 0 3 2020 149.183,87 
only 

documented 
losses 

Electric fences. 
To a lesser degree 
livestock guarding 

dogs. 
Rarely shepherds. 

Consultation support 
to farmers 

Localised / 
Only 

sporadic, 
random 

occurrences 

Occasional 
occurrences 
are removed 
from the 
populations, so 
far mostly 
successfully (0-
2 animals per 
year). 

Spain 2020 3360 6730 1120 - ? 2020 >2.845.785 
only 

documented 
losses 

The most important 
is damage 

compensation 

Localised 4%-5% of 
animals 
according to 
limited 
research 

Sweden 2021 286 0 0 0 11 2021 1.7 M SEK 
only 

documented 
losses 

Electric fences No   

Switzerland 
2021 (until 
31.10.21) 

830 20 3 0 0 2021 don't know 
only 

documented 
losses 

Electric fences, 
livestock guarding 

dogs 

Only 
sporadic 

occurrence 

  

Türkiye 
(European 
part) 

2022 115 1 4 0 3 don't know 
don't know or 
non-existent 

Other 

Guarding dogs are 
widely used in 

Türkiye. 

Localised / 
sporadic 

occurrences 

not estimated 

Ukraine NA           NA 0 Other 
None sporadic,  

occurrences 
no monitoring 

 

*  All references to Kosovo, whether to the territory, institutions or population, in this text shall be understood in full compliance with United Nations Security Council Resolution 

1244 and without prejudice to the status of Kosovo. 
** For Poland only data on number of depredation cases is available: 993 cases in 2019 
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3.4 Threats to wolf conservation 

 

 Several potential threats to wolf conservation are recurrent across Europe. Figure 3 summarises the frequency of various threats as reported in each country 
according to IUCN Red List threat categories. Roads, illegal killing and disturbance from tourism-related activities are all reported in more than a quarter of all 

countries followed by other disturbances due to housing, industrial development and forestry. However, threats vary in strength and persistence depending on 

local conditions and their assessment should always be supported by concrete evidence of negative impacts on wolf survival. Wolves are very adaptable to all 

types of habitats and in general very tolerant to human activities and landscapes. It should be noted, however, that the IUCN threat categories do not cover the 

wider social conflicts and institutional weaknesses that are widely regarded as being the most important threats for wolf conservation in Europe. 
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Figure 3.   Frequency of the most common threats
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3. Wolf status at population and continental levels 
 

European regional assessment: Least Concern (LC) 

EU 27 regional assessment: Least Concern (LC) 

 

Following the bottleneck of the 1960s and 1970s, the European wolf populations have generally 

increased in number and have expanded their distribution ranges. The overall European wolf population can 

be viewed as a large metapopulation with several distinct fragments, although dispersal could theoretically 

connect almost all fragments, and connections are being re-established in many areas. Dispersing animals can 

potentially be found anywhere in mainland Europe, as revealed by the appearance of transient individuals even 

in the most densely populated areas.  

 

Based on the best available data, in 2022, the total number of wolves in the 27 EU member States is 

likely to be in the order of 19,000, and the number of wolves in geographic Europe (excluding Belarus and the 

Russian Federation) is likely to exceed 21,500, a significant increase over the last five years. Consequently, 

the species qualifies as Least Concern at both the European and EU 27 levels. The quantity and quality of data 

on population size and structure varies greatly between European countries: see the IUCN Red List assessment 

(Boitani 2018) for a description of the nine main European populations and for an explanation of the methods 

used to obtain the numbers for each subpopulation. The European wolf population is currently a large meta-

population with several distinct subpopulations defined by significantly different levels of connectivity 

(Linnell et al 2008). Their size, trends and conservation status are summarised in Table 4. 

 

1. Iberian  

 

Wolves are found mainly in the north-western quadrant and centre of Iberia (both Spain and Portugal). 

The Iberian population does not extend as far east as the Pyrenees (although some individuals are now 

recolonising the Pyrenees from the Alps, via France). Wolves are expanding southwards in Spain and are now 

found on both banks of the river Duero in both Spain and Portugal. The population segment in the Sierra 

Morena mountains in southern Spain seems to be extinct. 

 

Red List category: Near Threatened. The Iberian population is large, about 2,500 individuals (2024-

2990), and rather stable, slowly expanding towards the south and east. Although recently (2021) declared 

nationally protected in Spain, it is maintained in the Near Threatened category because of fragmentation in 

management regimes, lack of a population level management plan, the occurrence of largely unpredictable 

events of human persecution (poisoning, shooting, etc.) that may threaten the population at the local level and 

the near isolation of some of its southern population segments. 

 

2. Western-Central Alps 

 

The population in 2021 occupies a large area that includes most of the Western Alps in France and 

Italy, many wolf packs territories being transboundary along the French-Italian border and occupies large areas 

of south-eastern France up to the Massif Central, and in Italy to lowlands of Piemonte and Liguria, also far 

from the Alps. Increasing numbers of wolves are found in Switzerland and in eastern Alpine regions of Italy, 

with numbers rapidly building up in Veneto, Friuli Venezia-Giulia and Trentino, and will likely further expand 

through most of the central Alps. Several packs have been formed by individuals from the Alps and animals 

from the Dinaric-Balkan population, especially in the easternmost part of its range.  

 

Red List category: Near Threatened. The Alpine population was founded based on a recent expansion 

of the Italian peninsula wolf population and has grown rapidly and steadily (10-20% /year) in each country of 

the Alpine arch. Accurate estimates from each country cannot be simply added up to estimate the population 

because an unknown % of wolves are shared among countries and the effect of running independent capture-

recapture estimates could significantly inflate double counts. This concern is especially serious for the Italian-

French part of the population. The total number of about 1900 individuals should be considered as indicative. 

Dispersion over a large range, fragmentation among several countries, and the first signs of hybridisation 

(North-East in the western Alps of Italy and France, and eastern Alps of Italy) justify its assessment in category 

Near Threatened. 
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3. Italian peninsula 
 

Wolves occur in the whole Apennines range from Emilia to Calabria (Aspromonte) and extending into 

northern Lazio and central western Tuscany (provinces of Siena, Grosseto and Pisa). 

 

Red List category: Near Threatened. The Italian peninsula wolf population is estimated to number 

2020-2645 individuals. The shape of the range is narrow and elongated, mainly restricted to the Apennines 

mountains. In spite of the recent increase in numbers and range, the Italian peninsula wolf population is locally 

vulnerable to local extermination from human pressures (poisoning, shooting) and the locally high prevalence 

of wolf-dog hybridisation. The stochastic nature of these events suggests that the current positive status of the 

population may easily be reversed. 

 

4. Dinaric-Balkan 

 

The population covers a vast area from Slovenia in the North to central Greece in the South, including 

the whole Dinaric Mountain range through Slovenia, Croatia, Bosnia-Herzegovina, western Serbia and 

Kosovo*, Montenegro, North Macedonia, Albania, the western and southern parts of Bulgaria and the 

European part of Türkiye.  

 

Red List category: Least Concern. This wolf population does not qualify for any Threatened categories 

because of its large size (c. 5000-5500 individuals) and wide distribution. However, several parts of the range 

may be subject to excessive pressure from lethal control and poorly regulated hunting. In many countries the 

data quality is poor, and management plans are poorly developed or absent. Moreover, there are also very 

different management regimes amongst countries, lack of any compensation system in many of them (e.g. 

Albania, Bulgaria, Serbia, North Macedonia), lack of robust population monitoring in some of the countries 

(uncertainties on population estimates and trends), widespread poaching even in protected populations and 

probably excessive wolf hybridisation with dogs. It is worth noting that all cases of decreasing wolf population 

in Europe are from this population. There is an acute need for better data from throughout the southern part of 

this population.  

 

5. Carpathian 

 

The population extends across several countries, from northern Bulgaria and eastern Serbia through 

Romania, south-western Ukraine, Slovakia, south-eastern Poland and eastern part of the Czech Republic. 

Small (but increasing) numbers of wolves are also present in northern Hungary on the periphery of the 

distribution. 

 

Red List category: Least Concern. This large wolf population (c. 3900-4700 individuals) appears to be 

maintaining its conservation status mainly due to the management implemented in Romania, Poland and 

Slovak Republic. Some of the peripheral areas of the range may be subject to excessive hunting and poaching 

pressure (e.g. Hungary, Bulgaria) and may require appropriate conservation measures to limit mortality. In 

Poland and the Czech Republic wolves are fully protected while quotas for wolf hunting have decreased 

substantially in Slovak Republic.  There is no common management plan at the population level and 

completely different management regimes are implemented in neighbouring countries (Ukraine, Poland, 

Slovak Republic, Hungary and the Czech Republic).  

 

6. Baltic 

 

This population covers eastern lowlands of Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, northern Ukraine and 

would naturally extend to Belarus and the neighbouring parts of the Russian Federation (including the oblasts 

of Kaliningrad, Leningrad, Novgorod, Pskov, Tver, Smolensk, Bryansk, Moscow, Kursk, Belgorod and Orel). 

However, the connectivity with Belarus and Russia is being increasingly reduced by the recent dramatic 

increase of border fence construction. 

 

Red List category: Least Concern. The relatively large (and increasing) number of wolves (c. 2190–

2790) in the EU member States (Estonia, Latvia, Lithuania and Poland) and the natural continuity of its range 
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into the Russian Federation and Belarus support its assessment in the category of Least Concern. A large part 

of the population is fully protected in eastern Poland (1040 wolves). However, the portions of the population 

in some of the Baltic States are intensively hunted with high hunting quotas at 40-50% and may require careful 

monitoring to ensure their long-term persistence. The recent increase in solid border security fencing along the 

borders to Belarus and the Russian Federation are grounds for concern as they will decrease the degree of 

connectivity. Accurate monitoring is necessary as without this connectivity the population might be down-

listed to Near Threatened. 

 

7. Central European 

 

This population is expanding rapidly into the central European lowlands from its core in the western 

half of Poland and the eastern part of Germany. Several packs are also found in the Czech Republic. Its 

expansion is likely to continue. 

 

Red List category: Near Threatened. The population has grown very rapidly since 2000 and it is now 

estimated to number in the order of 1850 individuals.  This population is highly dynamic and dispersing 

animals have reached all Central European countries with confirmed packs established in Austria, Denmark, 

Belgium and the Netherlands. In the German part of the population, the expansion is mainly occurring in a 

north-westerly direction, whereas the expansion to the Southwest is slower. Although the geographic gap 

between the Central European population and the Baltic population is nearly closed, genetic exchange between 

these populations still appears to be limited. New connections with the expanding populations in the Alps are 

also likely to occur soon. However, an increasing number of fences built to contain the spread of African Swine 

Fever may become a serious threat by contributing to population fragmentation. 

 

8. Karelian 

 

Wolves occur in Finland (mainly in the southern half of the country) and Russian Karelia. The Karelian 

wolf population is the western extremity of the large Russian population. However, of the three main 

connectivity areas allowing continuity of the Russian Karelian population with the rest of Russia. one is 

completely blocked by megapolis St. Petersburg and its satellites. Wolves in Russian Karelia are estimated 

about 300 and they are heavily hunted: bounties are paid and the annual wolf harvest is often equivalent to 

annual breeding.  

 

Red List category: Near Threatened. The total population, shared by Finland and Russian Karelia is 

estimated to 750 individuals and would qualify for Vulnerable. However, the Karelian population is generally 

considered to have connections with the very large Russian population, and there could potentially be a rescue 

effect, so the population level assessment is downgraded by one step to Near Threatened. The total population 

in Finland is small (c. 275 – 315) and it would qualify for the category of Endangered (D1) if it were isolated. 

The number of wolves in Russian Karelia is not well-known but is likely to be in the order of 500 and may be 

declining as a result of excessive persecution. The degree of fragmentation is not known. Very little 

information is currently available on the status of the wolf in Russian Karelia, and this population should be 

reassessed if any new relevant data become available. 

 

9. Scandinavia 

 

The distribution range of the population is in central Sweden and, to a lesser extent, in south-eastern 

Norway. It is spreading slowly toward southern Sweden but is being prevented from expansion in Norway 

because of government policy. 

Red List category: Vulnerable (D1). The population size is well known (550 of which 460 (364 – 598 

95% CI) in Sweden) and the estimated number of mature individuals justifies the category Vulnerable. The 

population has low genetic variability due to a small number of founders and has little genetic exchange with 

the Karelian population. The management policies (low population goals and high hunting/control quotas) in 

Norway (and recently proposed in Sweden) dramatically affect the future conservation prospects of the overall 

population, and there is no common management plan at the population level. 
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TABLE 4.   European Wolf Populations size, trend and Red List assessment (2022) 

Estimates for 2016 LCIE) and 2018 (from countries’ reports in 2018 under art.17 and Resolution No. 8 (2012)) 

are reported in columns 2 and 3 for comparison with estimates used for the present assessment. (Years of data 

are in italics) 

 

1. Iberia  (Sierra Morena: extinct) 

Country  2016 LCIE 2018 art. 17/Res 8 2021-22 LCIE Unit Trend Assessment 

Spain 297 packs (2014) 1225-2375 304 packs ^ 
(2014) 

packs stable  

Portugal 41 + 17 (2004) 
(shared with SP) 

120 (60 packs ^^) 200-400 ind packs probably 
stable 

 

Total 338 + 17 
(1775-2130 ) 

1345 -2495 c. 2550  
(2024-2990) 

 stable Near Threatened 

^1 pack = 6-8 individuals;  ^^ 1 pack= 2 individuals 

2. Western Central Alps (includes Eastern Alps, lowlands, Massif Central, Ligurian Appennines) 

Country  2016 LCIE 2018 art. 17/Res 8 2021-22 LCIE Unit Trend Assessment 

Switzerland 29 78 153 indiv increase  

France 360 430    
(387-477) 

783  
[640-978] 

indiv increase  

Italy 188 293 946 (CrI 95%: 
822 – 1099) 

indiv increase  

Austria ? 6-8 28 indiv increase  

Total 577 820-965 c. 1900  increase Near Threatened 

 

3. Italian peninsula 

Country  2016 LCIE 2018 art. 17/Res 8 2021-22 LCIE Unit Trend Assessment 

Italy 1580  
(1000 -2400) 

1034-2390 2388  
(IF 95%: 2020 
– 2645) 

indiv increase  

Total 1580 1034-2390                  2388  
(2020-2645) 

 increase Near Threatened 

 

4. Dinaric Balkan 

Country  2016 LCIE 2018 art. 17/Res 8 2021-22 LCIE Unit Trend Assessment 

Slovenia 73 72-78 120  
(106-147) 

indiv increase  

Croatia 50 packs^ 185 163 (2020) Indiv  stable/ 
decrease 

 

Albania 200-250 --- 195  
(200-250) 

indiv stable  

North 
Macedonia 

466 (2012)? --- 315 indiv decrease  

Greece 795  
(156 packs) 

1020 (907 – 1134) 1020 (2014)  
min. numb. 

indiv + 
packs 
                          

increase  

Serbia 900^^ 850-1100 850  
(800 – 900) 

indiv stable 
(increase) 

 

Bosnia and 
Herzegovina 

350 --- 350 indiv stable/ 
decrease 

 

Montenegro -- -- 720 ? ** Indiv. decrease  

Bulgaria 790 (2013) 740 - 1200 2700 ** indiv Increase  
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Kosovo* ?? --- 10-20? indiv unknown  

Türkiye 
(European) 

  100 - 115 indiv unknown   

Total 3800  5800 – 6500 
(most likely 
5000-5500) 

  Least Concern 

^ 46% shared with SI and BIH 

^^ official estimate, poor quality, likely too high 

 

5. Carpathian 

Country  2016 LCIE 2018 art. 17/Res 8 2021-22 LCIE Unit Tre
nd 

Assessment 

       

Slovak 
Republic 

300 - 400 300 - 600 c. 600 indiv increase  

Poland ^ 389 294 294 indiv stable  

Czech 
Republic 

sporadic 5-80 all country 13 indiv increase  

Serbia 10 --- 3 - 10 indiv stable/ 
increase 

 

Romania 2400-2600 2500 - 3000 2500 – 3250 
(2018) 

indiv stable/incr  

Hungary ---  50-100 indiv increase  

Ukraine^^ 381 --- 500 Indiv increase  

Total 3630  c. 4500 
(3900-4700) 

 increase Least Concern 

^ The most recent estimates  for Carpathian Poland are for 2019 

^^ The total for Ukraine is 2000 

 

6. Baltic  

Country  2016 LCIE 2018 art. 17/Res 8 2021-22 LCIE Unit Trend Assessment 

Lithuania 292 (2015) 136 - 200 504  
(63 packs) 

packs / 
indiv 

increase  

Latvia 450 1126 - 1187 700  
(400 – 1000) 

indiv stable  

Estonia 27 packs 180 - 260 240 packs 
and indiv 

increase  

Poland ^ 1046 1050 1050 indiv increase  

Total ^^ 1913  c. 2490 (2190–
2790) 

 increase Least Concern 

^ For 2021 the estimates from 2016 were taken because the 

most recent estimates (for 2019, 1592 wolves) are for all PL 

lowlands and do not consider division on Baltic and Central 

European populations  

^^ Neighboring Belarus is estimated to host 1500-2500 wolves 

 

7. Central European 

Country  2016 LCIE 2018 art. 17/Res 8 2021-22 LCIE Unit Trend Assessment 

Poland^ 60 packs  
+ 2 pairs 

550  550 packs / 
indiv 

increase  

                                                 
* All references to Kosovo, whether to the territory, institutions or population, in this text shall be understood in full 

compliance with United Nations Security Council Resolution 1244 and without prejudice to the status of Kosovo. 
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Germany 60 packs*  
+ 13 pairs 

As in 2016 158 packs + 27 
pairs (1002 
indiv) 
(403-429 min. 
number adults 
confirmed) 

packs / 
indiv 
                          

increase  

Czech 
Republic 

3 packs 80 87 
(16 packs +3 
pairs + 1 ind. 

packs increase  

Austria  23-28 28 indiv stable  

Netherlands 1 --- 15 indiv increase  

Luxembourg -- 1-2 1 indiv stable  

Belgium -- 2-4 9 indiv increase  

Denmark 3 --- 14 (13 – 15) indiv increase  

Total 770  c.1850  increase Near Threatened 

* 3 packs shared with Poland and the Czech Republic 

^ For 2021 estimates from 2016 were taken because the most recent estimates (from 2019 – 1592 wolves) are for all 

PL lowlands and do not consider division on Baltic and Central European populations  

 

8. Karelian (without RU) 

Country  2016 LCIE  2018 art. 17/Res 8 2021-22 LCIE Unit Trend Assessment 

Finland 204-234 
 

180  
(165 – 190) 

290  
(275 – 315) 
(c. 750 
including 
Russian 
Karelia) 

25 packs 
is the 
national 
goal 

stable / 
increase 

Near Threatened 

 

9. Scandinavian 

Country  2016 LCIE 2018 art. 17/Res 8 2021-22 LCIE Unit Trend Assessment 

Norway 82 69 51-52  
+ 50% of 74-
77 shared 
with Sweden 

indiv. 
(family 
groups) 

increase  

Sweden 355 352  
(305 – 415) 

460 (364 – 
598 95% CI) 

indiv. 
(family 
groups) 

increase  

Total 437 375 - 485 550   Vulnerable 

 

Europe: c. 21,500 (17,000 in 2016). Red List category: Least Concern 

EU27: c. 19,000 (14,300 in 2016). Red List Category: Least Concern 

 

4. Assessment at level of Biogeographical Regions 
 

Species assessment at the level of biogeographical regions is a necessary step to assess conservation status 

under Article 17 of the Habitats Directive and Resolution No. 8 (2012) of the Bern Convention as well as being 

the basis for the sufficiency evaluation of Natura 2000 and the Emerald Network. However, several obstacles 

impede a meaningful assessment of wolves at this level. Firstly, the biogeographical regions are not a 

continuous stretch of land where population dynamics and source-sink dynamics (e.g. dispersal) can occur 

naturally. For example, the Alpine biogeographic region is made up of at least 10 distinct and isolated land 

areas stretching from the Pyrenees to the Rodopi. Secondly, the biology and management of wolves across any 

given biogeographical region are the result of very diverse conditions under a variety of pressures, each with 
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its own pattern on a particular area: this makes application of the Red List criteria theoretically possible but 

meaningless from a biological and conservation perspective. Thirdly, the boundaries of the biogeographical 

regions are designed based on criteria other than the biology of medium/large mammals with the result that 

the boundaries often cut through the middle of populations whose health and viability are based on their 

integrity and continuity. Fourthly, the number and status of wolves that, in each European country, contribute 

to different biogeographical regions is difficult to assess, often limited to a few individuals with high margins 

of uncertainty. The nine populations of wolves which we use here for assessment, have been proposed and 

adopted at the EU level explicitly to overcome the intrinsic limitations of the biogeographical regions approach 

when applied to large carnivores. 

 

 Taking these caveats into account, from a purely numerical (composite) point of view, all 

biogeographical regions of Europe with wolves would qualify for the Red List category of Least Concern with 

just two possible exceptions: the Pannonian region is only marginally occupied by wolves and would likely 

qualify for the category of Vulnerable, like the Atlantic region as wolf numbers are still building up in this 

region. The Arctic and the Black Sea biogeographic regions would probably qualify as Endangered or 

Critically Endangered as they are marginal to wolf ranges in Europe.  

 

5. Concluding remarks 
 

 Despite the existence of European-level conservation frameworks provided by the EU Habitats 

Directive and the Bern Convention, the monitoring and management of wolves does not occur at the European 

scale. It is rather left to the initiative and responsibilities of national (and often sub-national) authorities. The 

fragmentation of management authority results in a high diversity of monitoring approaches. Methods vary 

from the detailed knowledge of the wolf population in Sweden (where the genetic pedigree of the entire wolf 

population is known right back to the first recolonisers in the 1980’s) to the diversity of field methods (focusing 

on individual animals, packs, territories, partial vs. total surveys, use of snow-tracking or genetics and/or 

capture/recapture techniques) of most countries to the complete lack of any regular structured monitoring 

activities in few countries. This heterogeneity in data quality makes constructing a coherent description of the 

overall European wolf population difficult, and significant uncertainties remain unresolved in some parts of 

the European range. However, the magnitude of the numbers and the changes in the last decades allow the 

conclusion that wolf numbers in Europe have increased during the last decade and the overall positive trends 

appears to be stable or increasing. The conservation status at European scale is undeniably positive and the 

species can be classified as “Least Concern” in the IUCN Red List system when the assessment is made at the 

continental scale.  

 

 As management is currently carried out at national level, the reference status for setting and monitoring 

the management actions must necessarily be at national level. Wolf status across European countries varies 

depending on the size of the country, the local ecological and socio-economic conditions, the level of tolerance 

for wolf-livestock conflicts, the efficiency of prevention and compensation measures to reduce and mitigate 

the conflicts, the number and densities of wild prey, the phases of historical wolf return to its original ranges, 

and other factors. The lack of any formal agreements on sharing management responsibility at inter-national 

level (at either pan-European level or among some neighboring countries) and the resulting responsibility being 

limited to the national level creates the paradox that wolf management must be carried out as if in Europe there 

were as many independent wolf populations as the number of countries. The Red List assessment at the national 

level reflects this condition. The outcome of this situation is that several small countries have, and will always 

have, small numbers of wolves requiring full protection even though there is a continuous distribution of wolf 

populations in the neighboring countries. Only a very few European countries are large enough to host a fully 

viable (non-threatened) population by themselves.  

 

 Wolf status assessment and management would best be approached through the intermediate level 

between pan-European and country levels, i.e. the population level. The conservation status of the 9 main 

biological wolf populations is assessed as “Least Concern” or “Near Threatened” except for the Scandinavian 

population which is assessed as “Vulnerable”. Formally coordinated management at the population level would 

provide more options and flexibility than at the national level because of the large size and positive 

demographic trends of most populations. However, management at this level requires the formal approval of 

an action plan agreed upon and implemented by all countries involved. Requests to manage a local/national 
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population counting on the continuity with neighboring countries, but without formally engaging in a common 

action plan, are not acceptable because the impact of management decisions at local level would necessarily 

reverberate on the whole population. Despite the obvious benefits of the population level approach and the 

widespread cooperation at the technical level for monitoring and research, no neighboring European countries 

have so far engaged in a formal institutional action plan for a shared population. 

 

 Despite the overall positive trend for Europe’s wolves there are a number of threats that need to be 

monitored or addressed. Beside the well-known threats to the conservation of European wolves (e.g. livestock 

depredation, competition with hunters for wild prey, fear and intolerance by humans), at least four emerging 

threats call for particular attention and dedicated actions. Firstly, the border fences being built to control human 

migrations and the veterinary fences built to control the spread of the African swine fever in wild boar have 

an increasingly serious impact on the connectivity towards the east, and within the populations of several 

eastern and central European wolf populations. These fences will soon reduce the viability and conservation 

status of several wolf populations. Secondly, the status of the large wolf population distributed across the 

Balkans is suffering from a lack of detailed monitoring, poor management and regulation of hunting, 

widespread illegal killing and a general lack of political and institutional support for their conservation. This 

region is currently the highest Europe-wide conservation priority for wolves and other large carnivores, and it 

requires support to assess the connectivity, status and trends of the population and to ensure that current harvest 

and lethal control is sustainable. Thirdly, wolf-dog hybridisation is insidiously increasing its impact on several 

southern and eastern wolf populations: it is urgent to approve adequate policies and implement appropriate 

management means to prevent the spread of this serious conservation threat. Finally, there are many areas 

where social conflicts surrounding wolves (typically cases where wolves become symbolic of wider societal 

divisions or tensions) are high and / or increasing, and where these conflicts are being instrumentalised in 

wider political struggles. Such situations threaten to decrease public tolerance for wolves and undermine the 

role of science in guiding their management. 
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1. Introduction 
 
Europe is home to four species of large carnivore – the brown bear (Ursus arctos), the wolf 
(Canis lupus), the wolverine (Gulo gulo), and the Eurasian lynx (Lynx lynx)1. Conserving 
these species is a real challenge in landscapes which are as crowded and modified as those 
that we have in Europe. The main challenges stem from their most fundamental 
characteristic – as top predators these species need a lot of space. Home range sizes of 
individual large carnivores in Europe tend to vary between 100 and 1000 km2 – depending on 
habitat characteristics and environmental productivity (Nilsen et al. 2005; Herfindal et al. 
2005). This implies that they never reach very high densities – typically ranging from 0.1 to 3 
per 100 km2. In addition to these characteristics of resident, adult individuals, juvenile large 
carnivores often range widely during their dispersal phase, with some individuals moving 
over hundreds of kilometres. A consequence of this is that populations of these species do 
not fit into protected areas – in fact very few European protected areas are able to embrace 
the home ranges of more than a few individuals of any large carnivore species (Linnell et al. 
2001a). This implies that their conservation depends on their presence in both protected 
areas and in the matrix of multi-use habitats that surround these protected areas, and in fact 
constitute most of the European landscape. Luckily all four species have proven to be 
relatively adaptable to these modern European landscapes (Breitenmoser 1998; Kaczensky 
2000; Linnell et al. 2001b), which makes it possible to imagine a viable future for their 
conservation. However, their presence in these multi-use landscapes leads to a number of 
conflicts with human interests (which we shall explore later). 
 
Another consequence of their low densities and wide ranging behaviour is that we are forced 
to reconsider the appropriate scale at which they should be managed. From a biological point 
of view a population of large carnivores extends of hundreds, thousands and often tens of 
thousands of square kilometres. Such a huge area is always fragmented by many types of 
administrative borders, including those of protected areas, municipalities, counties, states, 
countries, and super-national entities like the European Union. On the scales that we are 
talking about here there are few administrative units that are able to contain a viable 
population of any large carnivore species on their own. Therefore, it is vital that conservation 
planning for large carnivores occurs in a coordinated and cooperative manner between all 
the administrative units that share populations. A first attempt to achieve this occurred in 
1999 when the Bern Convention endorsed a series of action plans for bears, wolves, 
Eurasian lynx and wolverines (Boitani 2000; Breitenmoser et al. 2000; Landa et al. 2000; 
Swenson et al. 2000) produced by the Large Carnivore Initiative for Europe (www.lcie.org). 
These strategic documents started a process to change the way we think about managing 
these species. However, with the continue growth of the European Union there is a need to 
integrate this way of thinking  when implementing the Habitats Directive in a more formal and 
structured manner. 
 
Two fundamental concepts need to be understood. The first is that the unit for conservation 
planning should not be just the portion of a population that falls within a given state’s or 
country’s boundaries. Rather it should be the entire biological unit, involving all administrative 
units within its distribution. The second concept is that conservation of large carnivore 
requires their integration with human activities in human-dominated landscapes. This means 
coexistence between large carnivores and humans, which is not always easy to achieve. It 
almost always requires active management (such as reintroduction, translocation, hunting, 

                                                   
1 A fifth species that is often counted as a large carnivore, the Iberian lynx (Lynx pardinus), occurs in southern Spain, but this is 

not dealt with further in this report, as its distribution is very limited and the conservation issues differ greatly from the other 
four species. This specific conservation issue is currently being dealt by LIFE-Nature project LIFE02NAT/E/008617 and 
LIFE02NAT/E/008609 
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lethal control) of large carnivore populations and coordinated planning with conflicting land-
uses and activities. However, the need, and the acceptance for, different management 
options will vary greatly throughout Europe (Boitani 2003). Therefore, there is a need to 
establish a conservation system which is both coordinated and flexible – to permit local 
adaptation of the means needed to achieve a global vision. The present lack of such a 
system is reflected by the many conflicts that large carnivores cause and the amount of time 
that both the Bern Convention Secretariat and the European Commission spend on large 
carnivore issues. 
 
In response to this need the European Commission launched a call for tenders 
(ENV.B.2/SER/2005/0085r) in 2005 for the development of “Guidelines for population level 
management plans for large carnivores in Europe”. The contract was won by the Istituto di 
Ecologia Applicata (Italy) in cooperation with the Norwegian Institute for Nature Research 
(Norway), Callisto (Greece) and KORA (Switzerland). In addition, during the process of 
developing this report we have utilised a wide range of expertise from across Europe, mainly 
from within the IUCN SSC’s working group – the Large Carnivore Initiative for Europe, and 
the Wolf, Bear and Cat Specialist Groups. In addition, as the report has progressed we have 
received much valuable feedback from various member states as well as presenting the 
various drafts at meetings of the Habitats Committee. 
 
Following the initiation of the first project, the Commission launched a call for tenders for a 
second, follow-up project (ENV.B.2/SER/2006/0059). This contract was won by the same 
consortium. The project organised a series of workshops that were held in most member 
countries2 that host large carnivore populations. These workshops have served to channel 
comments on the guidelines from responsible authorities and key interest groups to the 
Commission. The process has culminated with a pan-European congress of from 10th to 11th 
June, 2008, in Slovenia where a final version of the guidelines was presented. 
 
This document is one of the products of these contracts. Its intention is to present a 
discussion of the technical background required for developing conservation management 
plans for large carnivores at the population level. It contains the following elements, (1) a 
conceptual discussion about populations and some operational proposals for defining large 
carnivore population units, (2) an overview of the European carnivore populations, (3) an 
exploration about the potential linkages between population viability and favourable 
conservation status, and the development of an operational proposal on defining favourable 
conservation status relevant for large carnivores, (4) an outline of good practice guidelines 
for certain aspects of large carnivore management, and (5) recommendations on the process 
for developing a population level management plan and an outline for what such a plan 
should contain. 
 
Our brief was also to include all European countries west of 35 degrees east. This includes 
many countries that are not members of the European Union, and therefore not bound by the 
Habitats Directive. As adopting a population approach will often require cooperation between 
EU and non-EU countries, the total range of management situations and legislative 
constraints will vary to a greater extent than if we only considered the EU countries.  
 

                                                   
2 Workshops have been held for: Sweden, Finland, Latvia / Estonia (joint workshop), Lithuania, Slovakia / Czech Republic (joint 

workshop), Slovenia, Spain, Italy, Portugal, Romania, Bulgaria, Germany, Austria. In addition to these EU countries, 
workshops were held in Switzerland and Croatia, and the guidelines were presented to the Nordic Council. Norwegian 
management authorities have also been orientated on the development of the guidelines. Comments from a range of  regional 
management authorities, individuals and organisations have also been received and considered. 
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2. What is a population? Defining concepts and developing 
an operational understanding 
 
The population concept is one of the most basic concepts in biology – yet it remains one of 
the least defined concepts in current usage. The basic idea refers to a group of individuals 
that live in the same area and can potentially interbreed. However, reality is often fuzzy and 
things rarely come in neat packages. For animals that have many different movement and 
social organisation patterns, it can often be hard to tell where one population ends and 
another begins. The result has been many discussions about both the operational (how to 
define it in practice) and the conceptual (what do we actually try to describe) nature of 
populations (Camus & Lima 2002; Berryman 2002; Baguette & Stevens 2003; Schaefer 
2006). As a result many different approaches have been used, including those that focus on 
taxonomy (e.g. subspecies or Evolutionary Significant Units), genetics, distribution 
(continuous vs. discontinuous), behaviour (home-range, seasonal migration, dispersal), 
ecosystems (embracing energy flow), demographics (the degree of synchrony in fluctuations 
of population size), and even economics (Waples & Gaggiotti 2006). In the absence of any 
generally accepted definitions, researchers and managers have usually defined their own ad 
hoc borders to suit their particular situation. 
 
Despite the ongoing debate, there is a movement towards the idea that a population is 
actually a hierarchical concept where different elements and processes function at different 
spatial and temporal levels (review in Linnell 2005; Schaefer 2006). At the largest spatial 
scale we have a species which can be viewed as a population in evolutionary time. At the 
smallest scale we can have an isolated group of a few tens of individuals that temporarily 
occupy a discrete habitat patch which may be ephemeral. In between these extremes there 
is a wide range of potential distributions and processes. In general, for conservation 
purposes we must consider two processes: genetics and demographics. The genetic 
elements of the population processes occur at larger spatial and temporal scales than the 
demographic because the occasional movement of animals between two discrete patches or 
clumps will be enough to prevent genetic differentiation, but will not be sufficient to have any 
significant influence on demographic processes. As we shall discuss below, maintaining 
genetic diversity is a long term conservation issue that requires much larger numbers of 
individuals than the short term maintenance of numbers that are needed to avoid 
demographic extinction.  
 
Therefore, to operationalise these concepts, we suggest that populations be viewed 
simultaneously as a nested hierarchy of entities. We suggest that the word “metapopulation”3 
be used to refer to the large scale phenomena that embrace the distribution of individuals 
with a broadly similar genetic structure. This distribution may be spatially discontinuous – but 
there should be sufficient connectivity, in both space and time, to permit the dispersal of 
animals that ensures gene flow and some degree of demographic stabilisation. This may be 
on the level of a few individuals per generation. Within this metapopulation there may be a 
number of “subpopulations” that consist of individuals within a reasonably continuous 
distribution that interact with much greater frequency such that the demography of the group 
is mainly influenced by birth and death rates rather than by the immigration of animals from 
outside (from neighbouring subpopulations within the metapopulation). Within a 
subpopulation there may also be some fine scale spatial structuring that results in individuals 
being clustered into non-uniform clusters. For the purposes of this report we call these 

                                                   
3 In this context we do not use metapopulation in its strictest sense that requires the extinction and recolonisation of 

subpopulations. Rather we use it in its more widespread context of a fragmented / patchy distribution where subpopulations 
have independent demographic patterns. See Elmhagen & Angerbjörn (2001) for a discussion explicitly focusing on the 
application of metapopulation for large mammals. 
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clusters “population segments”4. Finally, there may be some individuals or very small groups 
of animals that occur outside the distribution of any subpopulation. If they are mobile, and do 
not occupy a discrete and predictable area, and do not reproduce, these individuals are 
termed “vagrants”. If they are stable and occupy a predictable location over several years 
they can be called an “occurrence”. Typically reproduction will only be sporadically 
documented in an occurrence. The subpopulation is the formal biological term for the unit 
that we discuss in this document, however for the sake of simplicity and to harmonise with 
the usage already employed within the Habitats Directive we will hereafter refer to a 
subpopulation simply as a “population”. 
 
Deciding where geographic borders should be drawn between different subpopulations will in 
practice be best done using data on animal distribution combined with knowledge about the 
potential quality of habitat, the existence of barriers, and the dispersal ability of the species. 
As distributions change over time these boundaries are likely to be dynamic. This dynamism, 
combined with our imperfect information concerning species distribution will sometimes 
require that boundaries are drawn using subjective, though pragmatic, criteria. In such cases 
geographical knowledge of habitat configuration may serve as the best surrogate. If two 
different areas are very large, have very different ecologies (different habitat or climate) or 
have very different management regimes, conflict levels, or conservation statuses, it may 
also be most pragmatic in some situations to distinguish them as distinct populations. 
 
We should stress that these are merely definitions that we have developed to operationalise 
the population concept for large carnivore conservation purposes and other species may well 
need another structure with different definitions. The important factor for conservation is that 
we accept that there is not just one thing called a population that only occurs at one level and 
where we try to focus all management actions and decisions. A population is a multi-level 
structured concept, hence management decisions should take this into account. By 
accepting the hierarchical nature of the population concept we open for the potential to make 
different decisions at different spatial (and temporal) scales. Decisions concerning overall 
policy objectives can be made at the largest spatial scales5. This will apply to an area equal 
to, or larger than, any population (e.g. Europe, the Alps, or the Carpathians). However, the 
actions needed to achieve these overall objectives may well differ within different regions 
(e.g. different countries or states) or populations that make up this population. In fact, many 
actions will need to be distributed in a spatially structured manner (e.g. compensation 
payments, hunting quotas), requiring that large populations be divided into smaller 
“management units”. This lowest level is not so much used for decision making, but is a way 
of distributing actions in space. This hierarchical structure is in accordance with the EU’s 
principle of subsidiarity and the Malawi principles of the Convention on Biological Diversity 
(Prins 1999) that recommend that as much decision making freedom is transferred to the 
lowest possible level within the wider frames imposed by more central decision making 
bodies. We call this the concept of “freedom within frames”.  
 

                                                   
4 Not to be confused with legal term of “distinct population segment” used in the US endangered species act and as a result 

much of the scientific literature. 
5 For example, under current Norwegian management procedures, the national parliament has decided that large carnivores 

should exist in Norway, and has determined the desired population size for each of 8 management regions. Within these 
regions, authority to set hunting quotas and decide where in the region they want to have each carnivore species has been 
delegated to a local board. These local boards have a great deal of influence on the day to day management of carnivores, 
but are constrained by the principle decisions and numerical goals set by the national government and central management 
agencies. 
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3. European large carnivore populations and the need for 
population level management 

3.1 Background and definitions 
 
Large carnivores are widely distributed in Europe – with various species distributed from the 
Atlantic seaboard of Spain in the west to the Russian taiga in the east, from the 
Mediterranean forests of Greece to the tundra of northern Norway. Due to centuries of 
persecution and habitat conversion their distribution is far from continuous. Instead, they 
have a very fragmented distribution, with various patches of occurrence scattered across the 
European landscape. Some of the patches are large and contain thousands of individuals, 
while others contain ten or less. Some are isolated by hundreds of kilometres, while others 
are located closely together. Sometimes the intervening habitat is of good quality for large 
carnivores, while in other cases it is hostile. The situation is complex, and to make matters 
harder still, it is dynamic, with natural and assisted expansion on one hand, and population 
decline on the other.  
 
In order to systematise this complexity we have collected the best available data on large 
carnivore distribution and status from across Europe (see Appendix 1 and the online 
information systems available at www.lcie.org). Based on these distribution data we have 
attempted to identify, for each species, a series of units that we call populations. As 
explained in section 2, these populations are units where a given species has a more or less 
continuous distribution such that individuals can interact often enough for the unit to 
constitute a demographic unit. Borders between populations are drawn primarily based on 
discontinuity in distribution. Geographic features have also been utilised here. Species 
specific differences in dispersal have also been taken into account. Wolves have by far the 
greatest dispersal ability of the four species, with individuals of both sexes able to disperse 
over hundreds of kilometres (Linnell et al. 2005). Lynx and wolverines have intermediate 
dispersal ability. Studies have shown individual records of dispersal distances of several 
hundred kilometres in both species, but on average males disperse more than females, and 
overall dispersal distances can be highly context-dependent and quite limited in some highly 
fragmented landscapes (Andersen et al. 2005; Flagstad et al. 2004; Schmidt 1998; Vangen 
et al. 2001; Zimmermann et al. 2005). Bears have the greatest sex bias in dispersal ability. 
While males may travel many hundreds kilometres, females rarely disperse from their natal 
areas (Støen et al. 2006; Swenson et al. 1998). In cases where a very large area of 
distribution contains areas where the species is exposed to very different management or 
ecological conditions we have chosen to split it into two or more populations in an effort to 
identify units which have relatively homogenous demography. This was especially necessary 
when it came to eastern countries bordering onto Russia. For Eurasian lynx, bears and 
wolves Russia represents a massive population, stretching from the Baltic Sea to the Pacific 
Ocean. In order to limit our scope we have only considered the provinces (“oblasts”) from 
Moscow (35 degrees east) and westwards. In addition to this east-west truncation we have 
made a north-south truncation, grouping the oblasts of Murmansk and Karelia with Finland 
and Norway into a population and separating these from the oblasts bordering the Baltic 
States, Belarus and Ukraine into another. Although there is a set of natural geographic 
features marking this border (Lakes Onega and Ladoga and the White Sea) the carnivore 
populations extend continuously across the region, and our separation is intended to be 
pragmatic rather than biological.   
 
In some other cases where species distribution is somewhat clumped (non-uniform) within a 
population we have also recognised some distinct population segments. Further research on 
population genetics, movement ecology of marked individuals, or simply better mapping of 
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species distribution may change these designations. This is most likely to lead to the 
reclassification of some population segments as populations. Furthermore, the expansions or 
contractions of the ranges of the species in different areas will require a constant revision of 
their population structuring.  
 

3.2 Summary of results 
 
The following set of tables (Tables 1-4) summarises the results from Appendix 1, listing the 
populations that we have identified for each species. For the sake of orientation we have 
grouped populations into their general geographic regions and provided a list of any 
population segments that occur within these populations. For each population we also 
indicate its approximate size and the countries (both EU and non EU) that it occurs in. 
Caution should be used concerning both the size and distribution of these populations as the 
quality of data vary greatly from country to country. For countries with federal systems we list 
the autonomous regions and states that it covers as footnotes. It should be underlined that 
this is a first attempt at making such a classification and is merely intended to provide a 
framework for discussion. As more fine-scale and up-to-date data become available it is 
likely that some borders will change. 
 
Of the 33 populations that we identified, only four occur within a single country, implying that 
88% are transboundary in nature. Some of the populations span 8 countries. The four 
populations that do not span international borders occur in countries with federal systems 
where responsibility for the environment has been delegated to the regions – that requires an 
intra-national form of transboundary cooperation. Furthermore, it is clear that there is 
massive variation in the size of these populations – from less than 20 to many thousand 
individuals. Conserving the small populations will require the maintenance of a high degree 
of connectivity between populations. These simple statistics underline the premise for this 
report – that population based management of large carnivores requires large scale inter-
administrational cooperation. 
 
This principle has already been recognised by Commission documents. For example, page 
17 of the "Guidance document on the strict protection of animal species of Community 
interest under the Habitats Directive 92/43/EEC", February 2007 states "Harmonised, 
transboundary approaches are valuable for the implementation of the Directive when for 
example two Member States share one population of a certain species and can only assess 
the full situation (and consequently define effective measures) when taking the situation ‘on 
the other side of the border’ into account". 
 

3.3 What is meant by the population approach? 
 
Clearly the vast majority of the demographic units (i.e. populations) of European large 
carnivores span the borders between many intra-national and international administrative 
borders. In order to ensure that they are managed in a sustainable manner it is imperative 
that the scale of their management should correspond to the scale of their distribution. 
Therefore, there is a clear need to develop management plans at the appropriate scale. 
From the point of view of biology, management should be on as large a scale as possible, 
however, from the point of view of practicality there are limits to how large a scale can be 
considered. We therefore feel that it is at the level of the population that it is most appropriate 
to go through the formal process of formulating management plans. However, because 
population is a multi-scale concept (see section 2) it is clearly necessary to consider both the 
within population connectivity among population segments and the external connectivity 
between populations. As we shall also argue later, it is at the scale of the population that we 
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feel it is most appropriate to focus conservation status assessment (see section 5.6).6  

                                                   
6 This is in keeping with the recommendations made under section 1.2.4a) of the Guidance document on the strict protection of 

animal species of community interest provided by the “Habitats” Directive 92/43/EEC (Draft version 5 April 2006) – ”The status 
of species should be determined on biogeographical level in Member States (for overview, national/regional strategies, targets 
and reporting purposes) and on population level where appropriate (for purpose of definition of requisite measures, 
management and derogations). In the case of transboundary populations and regarding species which migrate between inside 
and outside the frontiers of the EU, their overall natural range, including the migration zones outside the EU, should be 
considered as well where this is feasible.”. This section further goes on to make the following definitions – “Regarding the 
definition of population, ‘local’ population or a set of ‘local populations’ (e.g. meta-populations), which are in close contact with 
each other might be used as a biologically meaningful reference unit. This approach needs to be adapted to the species in 
question, taking account of its biology/ecology ” – in footnote 33. In other words, what we consider population here 
corresponds to the local populations in the reference EC document. 
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4. Good practice guidelines for large carnivore 
conservation 
 
Large carnivores are charismatic species but represent a special challenge for conservation 
in a crowded continent like Europe because of the potential they have to cause conflicts with 
human interests. These include damage to livestock and crops, competition with hunters for 
game species, and even in extreme cases the risk they represent to human safety 
(Kaczensky 1999; Linnell et al. 2002, 2005; Skogen 2003; Skogen & Krange 2003; Swenson 
et al. 1999). Also, the return of large carnivores can provoke dramatic social protests among 
rural communities, which can potentially have negative consequences for biodiversity 
conservation in general. This requires that a very pragmatic approach be taken to large 
carnivore management (Breitenmoser 1998; Boitani 2003; Linnell et al. 2005; Skogen et al. 
2003). It is therefore constructive to examine the main objectives of the Directive 92/43/EEC 
(Habitats Directive). These clearly state the overall goal is to restore and maintain 
biodiversity in the Community and to target favourable conservation status of species and 
habitats. However, it clearly states that the context of other economic, social and cultural 
requirements, especially that of achieving sustainable development, should be considered 
when deciding on measures to be used. We interpret this to imply that it is possible to make 
certain compromises concerning the measures adopted to achieve conservation of large 
carnivores in order to take human interests into accounts, although the main goal of the 
Directive is clearly to conserve biodiversity. 
 
When considering large carnivores it is important to reflect where we are with respect to their 
conservation in Europe. In the 1960’s and 1970’s, carnivore populations were generally at all 
time low throughout Europe, and conservation at that stage consisted of saving remnant 
populations from extinction. Thankfully, we have passed that stage for many, but not all, 
populations and are now trying to develop management models that will secure a sustainable 
coexistence of large carnivores and humans within multi-use landscapes. As many 
populations are expanding the challenge becomes that of living with success (Swenson et al. 
1998). The key point is that in order to achieve the European-wide goal of conserving large 
carnivores there is a need for a flexible and pragmatic approach concerning the mechanisms 
used to achieve this goal (Boitani 2003). In a culturally and environmentally diverse continent 
like Europe this will require adopting different approaches in different areas. We therefore 
advocate the principle of “freedom within frames” (Linnell 2005). If overall objectives and 
policy frames are set at a central European level, and population-specific management plans 
are developed, it should be possible to allow a great deal of flexibility at the level of the sub-
population or management unit to implement this in a manner compatible with local 
traditions, conditions, and conflicts. In other words, as long as the goals are decided on a 
large scale, there should be some flexibility to modify the means that are used at a more 
local scale. Within large populations there is far more room for different approaches and 
freedom of action than within small populations, and the consequences of making mistakes 
are far smaller in the large populations. However, the bottom line will always be the need to 
comply with the Habitat Directive and to achieve and maintain favourable conservation 
status. 
 
The recovery of many large carnivore populations during recent decades has shown that 
they are quite resilient with respect to many human activities. Their conservation does not 
require that every individual be protected or that all human activities be excluded from their 
habitat. However, there are limits to both the level of exploitation and the way humans use 
their habitats that large carnivores can tolerate. In order to guide decision makers in the 
process of designing their locally-adapted management systems the Large Carnivore 
Initiative for Europe (LCIE) has prepared a series of policy support statements (see Appendix 
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2) that cover our recommendations concerning a wide range of issues relevant for large 
carnivore conservation. Combined, these provide an overview of the management options 
that exist and which are compatible with large carnivore conservation. These statements are 
based on a combination of the latest scientific research and the considerable body of 
experience that exists in Europe about conserving, managing and restoring large carnivore 
populations.  
The topics that we have provided guidance on at this stage include: 
 

• Lethal control and hunting of large carnivores; 
• Wolf – dog hybridisation; 
• Forestry; 
• Translocation; 
• The release of captive-bred large carnivores; 
• Compensation systems; 
• Monitoring methods. 
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5. Operationalising Favourable Conservation Status for 
large carnivores 
 

5.1 Background and sources 
 
Since its introduction as the general goal for species conservation within the EU, the concept 
of Favourable Conservation Status (FCS) has been much discussed. The main discussion 
concerns how to operationalise it for species as diverse as lichens and lynx throughout the 
diversity of conditions that constitute European nature. The following section is our attempt to 
operationalise the FCS concept for large carnivores. The rationale is based on a combination 
of science and expert assessment. To ensure harmony with other conservation activities 
ongoing within the Habitats Directive, we have attempted to build this on the latest definitions 
and interpretations being used by the EU that we have obtained from the following 
documents: 
 
- Assessment, monitoring and reporting of conservation status – preparing the 2001-2007 
report under article 17 of the Habitats Directive (DocHab-04-03/03 rev3). 
- Assessment, monitoring and reporting under article 17 of the Habitats Directive: 
explanatory notes and guidelines (Final draft November 2006). 
- Guidance document on the strict protection of animal species of community interest 
provided by the “Habitats” Directive 92/43/EEC. (Draft version 5 April 2006). 
- Final report of the article 12 working group “Contribution to the interpretation of the strict 
protection of species – Habitats Directive article 12” (Final version April 2005). 
 
We have also drawn heavily on the following discussion document concerning the Habitats 
Directive "Towards European Biodiversity Monitoring" by the European Habitats Forum  
http://www.panda.org/about_wwf/what_we_do/species/news/index.cfm?uNewsID=70720 
 
However, the Habitats Directive is not the only piece of conservation legislation in effect in 
Europe, as all EU members and most other European countries are also signatories to the 
Bern Convention (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural 
Habitats), Bonn Convention (Convention on Migratory Species) and the Convention on 
Biological Diversity. Furthermore, most European countries have adopted the IUCN’s red 
listing procedures. In order to remove any potential contradictions between different 
legislations and facilitate cooperation with neighbouring states that are not EU members, we 
have attempted to develop operational guidelines that are in harmony with all existing bodies 
of international conservation legislation. 
 
The central challenge associated with operationalising FCS is to make a link between the 
philosophical / political / legal concept of FCS, the biological concepts of population viability, 
other existing forms of categorising species status (e.g. IUCN red lists), and the specific 
distribution patterns and biology of the large carnivores. 
 

5.2 The concepts of population viability 
 
The concept of population viability consists of two well recognised and interacting 
components: the genetic and the demographic (Beissinger & McCullough 2002). 
“Demographic viability” deals with calculating the probability that a population of a given size 
will become extinct within a specified number of years. The theory of demographic viability 
analysis is very well developed, a wide range of mathematical models exists, and there are 
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many published examples where empirical data derived from field studies have been run 
through these models. However, as yet there are no agreed-upon standards concerning the 
best models to use, and on the probability thresholds and time horizons that should be 
considered for “viability”, apart from those included in the IUCN’s red list guidelines. Even for 
these standards, model details can influence the outcome; including the manner in which 
density dependence is considered, aspects of uncertainty in parameter estimation, and the 
way that demographic and environmental variability are incorporated into the models 
(Bessinger & McCullough 2002; Sjögren-Gulve & Ebenhard 2000; Sæther & Engen 2002). 
Even with the same input parameters, different software packages can produce very different 
outputs (Mills et al. 1996). Furthermore, there is an ongoing debate within the scientific 
community concerning the extent to which population viability analysis should be used to 
actually set real-world goals or to set levels for minimum viable populations (MVP) (Allendorf 
& Ryman 2002; Brook et al. 2000, 2002; Coulson et al. 2001; Ellner et al. 2002; Morris et al. 
2002; Ralls et al. 2002; Reed et al. 2002). As a result, many conservation biologists regard 
PVA as being most useful for exploring the relative effect of different scenarios, rather than 
as a way of setting absolute goals except in general terms. However, the accumulation of 
case studies and field data is constantly strengthening the foundation for using PVA in 
conservation planning. Also, conducting a PVA provides a transparent process where 
assumptions are made clear and can be open to testing and falsification, and therefore 
revision (Chapron & Arlettaz 2006). A large part of the risk associated with PVAs involves 
making predictions too far into the future. This problem can be minimised if a population is 
continually monitored, either through census or index methods, such that it is possible to 
adopt an adaptive management process where management is adapted to changes in 
population status (Ludwig & Walters 2002). This provides greater stability to the 
management system and allows goals and management actions to be adjusted as 
experience accumulates or as the situations change. Therefore, if a flawed PVA provided a 
poor estimate for an MVP it is possible to adjust management before the population 
approaches extinction (Soulé 1987). Overall, there are many precedents for using PVA in the 
setting of conservation goals (Carroll et al. 2006; Tear et al. 2005), but one must never forget 
all the caveats that accompany their use for this purpose. 
 
“Genetic viability” is associated with the long term persistence of genetic variation and 
evolutionary potential, and the avoidance of inbreeding (Allendorf & Ryman 2002). Although 
the theory of this concept is well developed there are few empirical examples, and parameter 
estimates are few. However, the existence of some well documented cases of inbreeding 
depression in large carnivores both in captivity and the wild (Bensch et al. 2006; Laikre & 
Ryman 1991, Laikre et al. 1993, 1996; Liberg et al. 2005) implies that it is a crucial issue 
when considering long term aspects of viability. In the absence of good empirical data, some 
experts still refer to the so called 50 / 500 rule of thumb (the effective population size7 
required to avoid loss of genetic variation and inbreeding in the short and long term), 
although the foundation for this is weak (based mainly on studies of livestock and fruit flies), 
and some experts believe that the values should be an order of magnitude greater (Franklin 
& Frankham 1998; Lynch & Lande 1998). Another complex issue relates to the relationship 
between effective population size and total population size, which has been estimated for 
very few large mammal populations – but can be expected to lie between 10% and 20% of 
the total population size (Frankham 1995, Tallmon et al. 2004). Despite these many 
uncertainties, the important conclusion is that a far larger population is normally needed to 
maintain genetic viability than demographic viability. Given the enormous space 
requirements and low densities of large carnivores the most important practical consideration 

                                                   
7 Effective population size is a concept in population genetics that basically refers to number of individuals (of both sexes) that 

actually contribute genetic variation to the population size; this number is then affected by many other factors (sex ratio, 
overlapping generations, variation in reproductive success, population fluctuations). Therefore, it is normally substantially less 
than total population size, and even less than the number of mature individuals, as these are only individuals that can 
potentially contribute genetic variation. 
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in maintaining genetic viability is to ensure as much connectivity as possible between 
populations (Liberg et al. 2006; Miller & Waits 2003). 
 
In addition to the genetic and demographic components of viability there is one less 
recognised component. In keeping with modern definitions of biodiversity that focus on the 
three levels of genes, species and ecosystems (for example as defined in the Convention on 
Biological Diversity8), the concept of ecological viability refers to the interaction between a 
species and its environment. For large carnivores this embraces both the need for the 
environment to contain all the elements the carnivore needs to survive (e.g. prey species, 
cover, den-sites for bears), but it also refers to the degree to which the species affect their 
environment. For carnivores this implies at least some impact upon their prey populations. 
The need to maintain species interactions has received much focus in North America in 
recent years, and the conclusion is that maintaining ecological viability requires far larger 
numbers of animals than a simple minimum viable population (Soulé et al.2003, 2005; Tear 
et al. 2005). This is more a conceptual than quantitative aspect of viability, especially in a 
continent like Europe where no processes can be considered to be purely “natural”, however, 
it does focus on the need for species to have habitat and forces the consideration of the 
impact that these species may have on other components of that habitat (Andersen et al. 
2006). Most importantly it recognises that predation is a natural process that is worthy of 
being a conservation goal (Linnell et al. 2005) rather than just keep an absolute minimum 
number of animals alive isolated from their ecological role. In other words, conservation is 
more than preventing a species from becoming extinct. 
 
Within the hierarchical view of the population concept that we present above, the issue of 
demographic and ecological viability will mainly be associated with the population whereas 
genetic viability would be ensured at the metapopulation (with the possible exception of 
some of the largest populations).  
 

5.3 Linking the concepts of Favourable Conservation Status and 
Viability 
 
Favourable Conservation Status (FCS) is defined in article 1 of the Habitats Directive as 
follows: 
 
“Conservation status of a species means the sum of the influences acting on the species 
concerned that may affect the long term distribution and abundance of its populations within 
the territory referred to in article 2. The conservation status will be taken as “favourable” 
when: 

- population dynamics data on the species concerned indicate that it is maintaining 
itself on a long term basis as a viable component of its natural habitat, and 

- the natural range of the species is neither being reduced nor is likely to be reduced 
for the foreseeable future, and 

- there is, and will probably continue to be, a sufficiently large habitat to maintain its 
population on a long-term basis.” 

 
DocHab-04-03/03 rev3 and the guidance documents call for FCS to be based around the 
status of two major Favourable Reference Values (FRV) – that of Favourable Reference 
Range (FRR) and Favourable Reference Population (FRP) which are explained as follows: 
 

                                                   
8 "Biological diversity means the variability among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, marine and 

other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part; this includes diversity within species, between 
species and of ecosystems”  
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Favourable Reference Range = The “range within which all significant ecological variations of 
the habitat / species are included for a given biogeographical region and which is sufficiently 
large to allow the long term survival of the species; favourable reference values must be at 
least the range when the Directive came into force, if the range was insufficient to support 
favourable status the reference for favourable range should take into account of that and 
should be larger (in such a case information on historic distribution may be found useful 
when defining the favourable reference range); best expert judgement may be used to define 
it in the absence of other data” 
 
And  
 
Favourable Reference Population = The “population in a given biogeographical region 
considered the minimum necessary to ensure the long-term viability of the species; 
favourable reference value must be at least the size of the population when the Directive 
came into force; information on historic distribution / population may be found useful when 
defining the favourable reference population; best expert judgement may be used to define it 
in absence of other data” 
 
Although the definitions of FCS and FRVs contain much of the language associated with 
viability analyses there are some major challenges for operationalising the concept as the 
Directive does not define the number of years it means by “long-term” or “foreseeable future”, 
or the exact percentage probability associated with “probably continue”. This is hardly 
surprising as a Directive text, like any legal text, is not based on scientific definitions, but is 
meant to refer to a statement of general principle – in this case that the EU intends to 
conserve its species and habitats for the future. Furthermore, it is a common statement for all 
the species of plants and animals occupying the European continent. While scientists may 
lament this fact it would hardly be realistic to have it otherwise. 
 
The guidance document “Assessment, monitoring and reporting under article 17 of the 
Habitats Directive” does go further and indicates the potential connection between the formal 
concept of a minimum viable population (MVP) and favourable reference population. The 
document states that (p19) “However, as concepts to estimate MVP are rather used to 
evaluate the risk of extinction they can only provide a proxy for the lowest tolerable 
population size. MVP is by definition different – and in practice lower – from the population 
level considered at favourable conservation status”. In other words, this means that for a 
population to be at its favourable reference range it must be at least greater than a MVP, but 
there is a clear intention within the Directive to maintain populations at levels significantly 
larger than those needed to prevent extinction. The guidance document goes on to suggest 
that it may also be useful to estimate the size of the population “when the potential range is 
fully occupied at an optimum population density”, which in many cases may be far greater 
than a MVP – but there may also be cases, where suitable habitat is lacking, where the 
potential range is less than that needed to contain a MVP. Therefore, this would indicate that 
the Habitats Directive requires a FRP to be greater than a MVP and potentially up to what 
the potential habitat can support (at an “optimum density”). It should also be no smaller than 
when the Directive came into effect. 
 
Although the Directive and its guidance documents do not explicitly specify if they are 
considering demographic or genetic components of viability, we will base our proposal on the 
assumption that the Habitats Directive’s definitions of biodiversity accord with those of the 
Convention on Biological Diversity (to which the EU is a signatory). Therefore, we base this 
proposal on the assumption that the form of viability that the Directive aims for considers 
both short term demographic and long term genetic components, and that the importance of 
species interactions (i.e. their ecological viability) is recognised. This form of viability requires 
very large population sizes – although as we have discussed earlier, the state of science has 
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not yet come far enough to provide more than general guidelines beyond the need for 
effective population sizes in the order of many hundreds of reproducing individuals. 
 

5.4 An operational proposal to define Favourable Reference 
Population 
 
Based on the above discussion the absolute bottom line for a Favourable Reference 
Population (FRP) appears to be something greater than a Minimum Viable Population 
(MVP). It is therefore important to specify this bottom line in more detail. One of the most 
widespread international standards for the extinction risk and time line for expressing a MVP 
at this time is that of the IUCN red list criteria E. Under IUCN red list criteria E a population is 
regarded as not being threatened with extinction if its probability for extinction is less than 
10% over 100 years (IUCN 2003, 2006). This implies that the population is no longer within 
one of the major threat categories (Critically Endangered, Endangered, Vulnerable) and 
instead corresponds to the IUCN categories of “Near Threatened” or “Least Concern”. “Near 
Threatened” is not formally a threat category and maintaining species at this, or better, status 
should provide a robust benchmark for a minimum population size. While this is the most 
widely accepted standard, it is important to note that many conservation biologists regard it 
as being too liberal and instead recommend that the acceptable level of risk should be 
placed at 5% or less over a 100 year period (Soulé 2002). A brief survey of the PVA literature 
indicates that the 5% in 100 year criteria is far more widespread than the IUCN value of 10%. 
 
However, conducting a robust PVA to calculate extinction probability requires a vast amount 
of data, including demographic stochasticity, inbreeding depression, environmental 
fluctuations and the effect of rare catastrophes; these data can normally only be obtained 
after many years or decades of expensive and invasive field work. This is reflected in the fact 
that to date there have been very few PVAs conducted for European large carnivores based 
on actual field data. Examples using individual- based demographic data include: Andrén & 
Liberg 1999 for lynx in Scandinavia; Sæther et al. 1998 for Scandinavian bears; Sæther et al. 
2005 for wolverines in Scandinavia; and Wiegand et al. 1998 for an example using a time 
series of count data on Cantabrian bears. Apart from these few examples the other PVAs 
have been based on using a range of reasonable values, or values taken from other study 
sites or from captive animals (e.g. Chapron et al. 2003a,b; Ebenhard 2000; Kramer-Schadt et 
al. 2005; Nilsson 2003). As such these efforts should only be really considered as very 
informative, robust, thought experiments about what might be possible – rather than a 
population explicit analysis that is needed as a basis for management of small threatened 
populations. Demographic parameters can vary between populations and between years 
depending on climate, habitat, food supply, population density, local adaptations and 
management actions (Mech & Boitani 2003; Sæther et al. 1998). The PVA analyses that 
have been conducted to date indicate that carnivore populations are very sensitive to 
changes in adult survival. Field studies indicate that this parameter is often very heavily 
influenced by human activities, including poaching. Quantifying the level of poaching is very 
difficult, even when intensive studies are conducted, and it varies dramatically between 
regions (e.g. Andrén et al. 2006). Therefore, transferring data from one situation to another 
may be risky. Running a set of scenarios will produce a more informative output where the 
consequence of variation in parameter estimates will be more transparent (e.g. Chapron et 
al. 2003a,b). Given that species distribution and species potential distribution may be non-
continuous within a populations range – it would add considerable realism to a PVA if it could 
be conducted in a spatially explicit manner (e.g. Kramer-Schadt et al. 2005). 
 
In the absence of sufficient species and population specific data to conduct a robust PVA it is 
possible to use another IUCN viability criteria (criteria D) which is based upon the estimated 
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number of mature individuals9 in the population. Under criteria D, the threshold under global 
criteria for Near Threatened is to have more than 1000 mature individuals in the population. 
This value is estimated based on a large body of analysis and experience from a wide range 
of species and the estimates are considered to be robust for many species. In general the 
IUCN criteria are intended for global level assessments. When applied to a regional 
assessment the procedure is to use the global criteria on each regional population and then 
to consider whether the population under consideration is connected to a neighbouring 
population to such an extent that immigration can have a significant demographic effect on 
the extinction probability of the population (Gärdenfors et al. 2000, 2001; IUCN 2003). If a 
population is connected to such an extent and the resulting combined population exceeds 
the minimum threat level (i.e. it does not qualify for VU categories), then the threat category 
can be downgraded by one level. In other words, a population that would have been 
categorised as vulnerable in isolation becomes near threatened / least concern if it is 
connected to another and the sum of both populations exceeds the minimum required for the 
VU category. However, if a population borders onto an area that could function as a sink10 
the threat category could potentially be upgraded, or at least not changed. For classifications 
based on criteria D the appropriate downgrading would imply that if a population has 
sufficient connectivity to allow enough immigrants to have a demographic impact there would 
in principle only need to be more than 250 mature individuals in the population for it to be of 
“least concern”. However, for classifications based on criteria E (PVA approach) it would 
seem crude to conduct a refined analysis and then make a broad sweeping correction. 
Rather the global criteria of <10% extinction risk in 100 years should be maintained, but the 
model should allow for a realistic number of immigrants. 
 
When considering connectivity it is important to consider the individual dispersal ecology of 
the four species in question (see section 3). These differences need to be considered when 
estimating the degree to which distinct populations are connected. One special case of 
connection is where animals are translocated to improve population viability between areas 
where there is little, or no, possibility for natural connectivity in the near future (too far, or too 
poor habitat in between). We suggest that this form of connectivity be acceptable as long as 
it is formally included in a management plan at a level that is sufficient for its purpose, and is 
conducted in a responsible manner that is in accordance with the current best practice 
guidelines (at present those provided by the IUCN’s Reintroduction Specialist Group). 
 
A MVP should be enough to ensure (demographic and genetic) viability for any given 
population of a species such as large carnivores (the approach may be less successful for 
species with very different life histories) in the short to medium term given that data are 
accurate and conditions are constant. The Habitats Directive guidance documents state that 
a MVP is only “a proxy for the lowest tolerable population size” that can be considered. 
Therefore, a MVP must be regarded as the absolute minimum population size that can be 
tolerated as a preliminary level for favourable reference population. This reflects the facts 
that most PVAs do not always include genetic information and catastrophic events as, for 
example,  outbreaks of diseases such as parvovirus or rabies which have been well 
documented to have potential impact on large carnivore populations (Wilmers et al. 2006). 
Another reason to not place too much security in minimum numbers lies in the difficulty of 
accounting for, in all PVAs, the direction and rate of changes of environmental conditions and 
demographic parameters throughout the entire period for which predictions are made (Soulé 
2002). Given the predicted impact of climate change, the ongoing dramatic changes in the 
European environment (e.g. infrastructure development, land use changes) and in human 
socio-economics, attitudes and values (that will influence poaching and other demographic 
                                                   
9 Note that this is not equivalent to the concept of effective population size. Number of mature individuals includes individuals of 

both sexes that are potentially of reproductive age, but does not require that all are actively reproducing. 
10 A sink is a population that cannot survive without immigration – i.e. in isolation its trend would be negative. Such populations 

do not make a positive contribution to overall population growth – in fact they drain animals that could otherwise have made a 
contribution. 
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rates), this assumption is likely to be false. It is therefore crucial to monitor several 
parameters that reflect population size and population status to permit the adjustment of 
goals through an adaptive management approach. This requirement already exists within 
existing definitions as Article 11 of the Habitats Directive calls for constant monitoring. 
Furthermore, MVPs that are mainly based on demographic considerations are unlikely to be 
sufficient to achieve the levels of genetic viability or ecological viability that we assume are 
implied in the intentions of the Habitats Directive.  
 
Therefore, we strongly recommend that FRP be defined at significantly higher levels than the 
minimum levels predicted by a PVA. This recommendation is based both on the best 
available science and on the intention of the Habitats Directive as clarified in (1) the various 
guidance documents that underline that FCS is intended to represent a positive goal, not just 
a minimum, (2) that true long term consideration requires attention to genetic issues, and (3) 
the Directive’s statement that species should be viable components of their habitat, which 
implies some degree of ecological functionality. However, we also realise that the alternative 
proposed approach of defining a maximal value of FCS, such as the level which would occur 
should all potential habitat be occupied, may also be impractical for large carnivores – 
especially for species like wolves that can occupy most habitats, but which are associated 
with a wide range of conflicts (see section 5.7 below). 
 
In summary, we suggest that favourable reference population be defined as the sum of the 
following criteria: 
 

(1) The population must be at least as large as when the Habitats Directive came into 
effect11, and, 

(2) The population must be at least as large (and preferably much larger) as a MVP, as 
defined by the IUCN criterion E (extinction risk based on a quantitative PVA with 
<10% extinction risk in 100 years), or criterion D (number of mature individuals). 

(3) The population’s status is constantly monitored using robust methodology. 
 

5.5 An operational proposal to define Favourable Reference Range 
 
The favourable reference range (FRR) is basically the area needed to contain the favourable 
reference population. While this may sound relatively simple there are a number of key 
issues that must be considered and addressed. 
 
Firstly, there is the issue of habitat quality. Large carnivores are relatively tolerant of human 
activity and land-use patterns. However, they do have some basic requirements in terms of 
prey densities, den sites (especially for bears and wolverines) and cover. It is also important 
to be aware of the potential for transport infrastructure to be both a source of mortality and 
potential barrier to the movement of individuals (Kaczensky et al. 2003). Before any area is 
defined as being included in FRR it would be desirable to conduct a geographical 
assessment (through a geographic information system) of its suitability (Bessa-Gomes & 
Petrucci-Fonseca 2003; Corsi 1999; Doutaz & Koenig 2003; Kramer-Schadt et al. 2004; 
Lande et al. 2003; Molinari & Molinari-Jobin 2001; Posillico et al. 2004; Salvatori 2004; 
Zimmermann & Breitenmoser 2002). 
 

                                                   
11 This requirement comes from the guidance documents, and is therefore formally non-binding. After much discussion we feel 

that this statement should remain a part of the general definition of favourable conservation status – but that exceptions 
should be possible on the condition that do not violate any of the other requirements for FRP, FRR and FCS – i.e. 
populations must be viable and connectivity must be maintained. Under carefully planned management actions it may be 
acceptable to reduce a population size as an exceptional action.  
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Secondly, is the issue of density. The level of viability achieved within a given region will 
depend on the number of carnivores within a given area. In general this will be determined by 
many factors. A wide range of ecological factors associated with habitat quality and prey 
density will determine the potential ecological carrying capacity of a region (Herfindal et al. 
2005). However, a final factor of crucial importance for species such as large carnivores that 
cause a wide range of conflicts with human interests is the issue of societal carrying capacity 
(Decker et al. 2001). This refers to the willingness of local communities to accept the 
presence of large carnivores and pay the economic and social costs associated with their 
presence (e.g. damage to livestock, competition for game, fear). All of our experiences 
indicate that this is the most crucial element for large carnivore conservation in Europe, and 
in practice it is likely to be the overall limiting factor in determining the potential distribution 
and density of the species in the future (Linnell et al. 2005; Andersen et al. 2006). While it is 
expected that societal carrying capacity will be broadly related to conflict level, it will be 
highly variable across Europe, depending on local traditions, socio-economic situations, the 
experience that local people have of living with large carnivores, and the way in which large 
carnivores are managed (Bath & Majic 2001). While the amount of human-dimensions 
research focused on large carnivores in Europe is increasing, it has yet to become a precise 
predictive science, although some general principles for increased societal acceptance exist. 
Societal carrying capacity is likely to be below the ecological carrying capacity. Therefore, 
maximising local density should not automatically be regarded as a goal per se, as high 
density populations often generate greater conflicts with rural communities. In contrast, 
keeping populations at a density lower than what might be potentially achieved may reduce 
the intensity of local conflicts. A consequence of this policy is that it will reduce the ecological 
impact that large carnivores have on their prey populations, which strictly speaking will 
reduce their ecological viability. However, in the European context where little, if any, nature 
is truly wild we must adopt a pragmatic attitude towards setting goals – where the issue of 
ecological functionality is somewhat reduced in favour of achieving demographic and genetic 
viability. However, this effect may be context dependent, and it is possible to imagine 
scenarios where the overall level of conflict can be reduced by concentrating carnivores into 
a more limited area – hence limiting the number of people influenced by their presence 
(Linnell et al. 2005). The exact form of conflict and the priority attributed to different conflicts 
will influence the optimal strategy in a given region. A central ambition of these guidelines is 
that rigorous, but publicly sensitive, management should over time increase societal carrying 
capacity. 
 
Thirdly, is the issue of connectivity. Achieving long term viability will be enhanced if 
populations are linked to each other (Liberg et al. 2006). Two populations of equal size that 
are connected will have a far greater pooled viability than either would have on their own. In 
other words connectivity increases the degree of viability achieved per unit of conservation 
effort that is expended. As a rule of thumb, the exchange of at least one genetically effective 
migrant per generation can be used as the quantification of the minimum connectivity 
required for purposes of preventing inbreeding, although higher rates of migration are 
needed to obtain significant demographic effects. The idea of avoiding maximum density and 
spreading populations out over larger areas to reduce the intensity of conflicts is also 
compatible with maintaining connectivity. However, expanding distribution to restore 
connectivity will often be associated with intense conflicts when carnivores return to areas 
from which they have been absent for decades (Ericsson & Heberlein 2003). This conflict is 
predicted to decrease over time (although it may initially increase in the short term). The long 
term viability benefits of restoring connectivity are so great that the advantages outweigh the 
disadvantages. As a result we generally recommend that Favourable Reference Range be 
considered larger than the area strictly necessary to support the Favourable Reference 
Population, and that it attempts to ensure (1) the continuity of distribution within a given 
population, and (2) the possibility for connectivity between populations. However, we also 
realise that some populations are very isolated by considerable distances and by large areas 
of totally unsuitable habitat such that it may be impossible, or at best require very long time 
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periods, to restore connectivity (e.g. the small wolf population in Andalucía, bears in the 
Pyrenees). In such cases the potential to use translocation of individuals as a form of 
assisted connectivity should be considered as a potentially valuable conservation tool. 
 

5.6 An operational definition for favourable conservation status for 
large carnivores 
 
Based on the reasoning presented in the previous sections we have tried to develop 
concrete recommendations for a measurable and operational definition for favourable 
conservation status that builds on scientific rigour, realistic expectations and the existing 
frames of EU legislation. We therefore suggest that a population can be regarded as having 
reached FCS if it satisfies all of the following criteria; 
 

(1) “Population dynamics data on the species concerned indicate that it is maintaining 
itself on a long term basis as a viable component of its natural habitat” (Article 1 (i)). 
We interpret this as implying that monitoring data indicate the population has a stable 
or increasing trend. We believe that a slight reduction in population size may be 
permitted if it is a result of response to changes in prey density or habitat quality that 
are not the cause of direct human action, unless conditions for derogations apply (see 
6.4).  All segments of a population should have stable or positive trends, and not just 
the population as a whole. And, 

(2) “The natural range of the species is neither being reduced nor is likely to be reduced 
for the foreseeable future” (Article 1 (i)). We interpret this as implying that the overall 
distribution of the population is stable or increasing. And, 

(3) “There is, and will probably continue to be, a sufficiently large habitat to maintain its 
population on a long-term basis” (Article 1 (i)). We interpret this to imply that the 
quality and continuity of habitat should be sufficient, and have a stable or increasing 
trend. And, 

(4) The population size and range are equal to or greater than when the Directive came 
into force. And, 

(5) The favourable reference population size has been reached. According to our 
proposal this will be set at levels greater than those regarded as being viable using 
the IUCN red list criteria E or D. And, 

(6) The favourable reference range has been occupied. And, 
(7) Connectivity within and between populations (at least one genetically effective 

migrant per generation) is being maintained or enhanced. And, 
(8) “Member States shall undertake surveillance of the conservation status of the natural 

habitats and species referred to in Article 2 with particular regard to priority natural 
habitat types and priority species” (Article 11) and “Member States shall establish a 
system to monitor the incidental capture and killing of the animal species listed in 
Annex IV (a)” (Article 12.4). These statements combine to indicate that the population 
should be subject to a robust monitoring program. 

 
Criteria 1-3 and 8 are taken from the text of the Directive, criteria 4 and 6 are taken from the 
guidance documents, while criteria 5 and 7 are based on our own recommendations. 
 
A result of this approach is that the assessment of favourable conservation status, as 
required under articles 11 and 17, should be conducted on the level of the population. The 
present guidelines call for assessment on the level of the biogeographic region within a 
country if a country spans more than one region – but they also open for the provision of 
“complementary information” and explicitly mention the issue of transboundary populations of 
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large carnivores12 as a case where this should be considered. We recommend that this 
mechanism be formally exploited to allow the integration of the population approach into 
existing protocols. The Commission informed in the Conference in June 2008 in Slovenia 
that it will further clarify this issue when the guidance document "Assessment, monitoring and 
reporting under Article of the Habitats Directive" will be revised.  Furthermore, the “Guidance 
document on the strict protection of animal species of community interest” indicates that the 
population may be the most realistic scale for assessment of wide ranging species13. 
 
One consequence of population level assessment would be that countries that share a 
population will be able to achieve FCS at the population level whereas they might not have 
done so considering their national segments in isolation. On the other hand, countries that 
contain, or share, two separate populations will have to ensure that each of them reaches 
FCS independently. 
 
A final point to consider is that some populations of European carnivores are very small and 
isolated, and are far from approaching FCS under this definition. What is important for these 
populations is for managers to document the changing status of the populations in their care, 
as they hopefully begin a progression towards FCS.  
 

5.7 Setting goals for large carnivore conservation in Europe 
 
In effect, achieving a minimum viable population is an absolute minimum requirement that 
must be met on the way to satisfy national obligations to community conservation goals of 
reaching favourable conservation status. However, the question remains, exactly how 
favourable does a species status need to be? In present day Europe we have countries 
whose carnivore populations are both very small (far below any conceivable FCS threshold) 
and others whose carnivore populations are very large (several times larger than any 
conceivable FCS threshold). Is it possible to find any consistent guiding principle? 
 
From a strictly conservation perspective the preferred overall goal would be to establish a 
metapopulation of interconnected populations, each of which is at a level exceeding the 
minimum threshold for Favourable Conservation Status. This would involve both securing the 
existing populations, and fostering expansion to increase connectivity. The current status of 
habitat in Europe is such that there are many areas where large carnivores could survive but 
from which they are currently absent, and in many areas, large carnivores are recolonising 
areas from which they have been absent for decades. Accommodating this expansion is a 
major challenge as conflict levels tend to be high in recently recolonised areas. As a result 
some countries seek to limit the level of expansion by setting maximum targets for large 
carnivore recovery.  
 

                                                   
12 Quote from Assessment, monitoring and reporting under Article 17 of the Habitats Directive -  “In many cases a species or 

habitats may have a population which is in two or more Member States, for example the Pyrenean Brown bear (Ursus arctos) 
population in France and Spain or the Tatra Chamois (Rupicapra rupicapra tatrica) in Slovakia and Poland. In such instances 
Member States are encouraged to undertake a common assessment but to report separately. In such cases the 
‘complementary information’ heading of Annexes B & D can be used to indicate that a transfrontier approach has been 
adopted. In some cases it may be necessary to take into account populations shared with non EU countries, e.g. for Lynx 
lynx in Austria and Switzerland.” 

 
13 This is in keeping with the recommendations made under section 1.2.4 a) of the Guidance document on the strict protection 

of animal species of community interest provided by the “Habitats” Directive 92/43/EEC. (Draft version 5 April 2006) – ”The 
status of species should be determined on biogeographical level in Member States (for overview, national/regional strategies, 
targets and reporting purposes) and on population level where appropriate (for purpose of definition of requisite measures, 
management and derogations). In the case of transboundary populations and regarding species which migrate between 
inside and outside the frontiers of the EU, their overall natural range, including the migration zones outside the EU, should be 
considered as well where this is feasible.”. 
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The guidance documents regard FCS as a positive goal, where the goal should be to make 
species status as favourable as possible – not just to have passed a minimum threshold of 
favourableness – “Therefore, the obligation of a Member State is more than just avoiding 
extinctions” (Guidance document on strict protection of species). In other words the intention 
of the Directive appears to be that countries should not set a limit on potential large carnivore 
expansion once they have reached a minimum level of FCS (in cooperation with any 
neighbouring countries with which they share a population). The guidance documents even 
mention the occupation of all potential range as one possible way of estimating Favourable 
Reference Population. This would therefore indicate an intention to foster the reintegration of 
large carnivores into as much of the Community’s landscape as possible. However, the 
preamble to the Directive makes it clear that the Directive must be seen in the context of a 
wide range of other European goals, including sustainable development and social and 
economic interests, which may justify (in some circumstances) placing some artificial 
constraints on how favourable any species’ status can actually become. And the guidance 
documents explicitly acknowledge that FRR can be less than the maximum potential range 
for wide-ranging species – “in such cases it may not be necessary for all the historic range to 
be re-occupied to reach FRR, if long term survival and variability can be assured with less”. 
This implies that if conflicts are large and difficult to mitigate, countries may, in some cases, 
be justified to place limits on potential recovery, as well as use derogations to use lethal 
control in some circumstances (see section 6.1).  
 
In order to produce an operational set of goals we recommend that by default large 
carnivores should be allowed to recolonise as many areas as possible, but accept that there 
may be limits to this. If the subsidiarity principle is invoked it would imply that it is up to the 
democratic process within each individual country to decide just how far beyond the 
minimum requirements of achieving FCS that they wish to go. Hopefully, the adoption of 
flexible and locally-adapted management practices will increase the area where their 
presence will be accepted. However, we also feel that it is important to underline that setting 
goals beyond the minimum levels required to fulfil community obligations is as much a matter 
of value judgements than science. 
 
However, the absolute minimum requirements that member states must meet are:  
 
(1) Countries sharing one population, or segments of a population, contribute to ensuring 
between them that the population reaches and maintains FCS, and  
 
(2) They allow for connectivity between neighbouring populations and segments within the 
same population, and  
 
(3) Management activities do not create a sink that can influence the FCS of a population or 
any of its segments, and  
 
(4) Populations should in general not be allowed to go below the level they had when the 
Directive came into force on their territory14. 
 
A final issue concerns the active reintroduction of large carnivores to an area from which they 
are currently absent. In general our expert opinion favours fostering natural expansion and 
recolonisation as far as possible, because reintroduction is a very expensive and risky 
                                                   
14 This requirement comes from the guidance documents, and is therefore formally non-binding. After much discussion we feel 

that this statement should remain a part of the general definition of favourable conservation status – but that exceptions 
should be possible. For example, if ecological carrying capacity decreases (through a natural decline in prey density) it should 
be acceptable to allow the population of large carnivores to decline accordingly. Furthermore, under carefully planned 
management actions it may be acceptable to reduce a population’s size as an exceptional action. However, it is crucial that 
these changes do not violate any of the other requirements for FRP – i.e. populations must be viable and connectivity must 
be maintained. 
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process, and because public acceptance tends to be greater for natural recolonisation. We 
recommend that reintroduction of individuals into an area from which they are currently 
absent, but have been present in historic time (e.g. the British Isles, BENELUX countries) 
should not be regarded as a Community obligation under the Habitats Directive, although 
such countries are of course free to do so on their own initiative (as long as they satisfy the 
criteria suggested by the IUCN reintroduction specialist group). This view is also taken by the 
Article 12 working groups final report (p28) based on their reading of Article 22 of the 
Habitats Directive. However, it should be underlined that the translocation of individuals to 
support small populations (such as bears in the Pyrenees or the Alps) may actually be 
necessary to ensure that they reach or maintain favourable conservation status if they are 
geographically isolated from other populations, and that carefully planned and carefully 
targeted reintroduction may be a useful tool to enhance connectivity. This may also be the 
case where human assistance is needed to re-establish connectivity between isolated 
populations. 
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6. Legal and technical considerations for population level 
management plans 
 

6.1 Large carnivores under the Habitats Directive and other 
conventions. 
 
By default all the large carnivore species are covered by annex II (requires Natura 2000 
sites) and annex IV (strictly protected) of the Habitats Directive. Likewise, wolves, bears and 
wolverines are by default on appendix II (strictly protected) and Eurasian lynx are on 
appendix III (protected) of the Bern Convention. However, there is considerable variation 
among countries as many have taken exceptions in part or in all of their national area. The 
status of large carnivores under international legislation in 38 European countries where they 
occur is summarised in Table 5. 
 

6.2 Legal aspects concerning population level management 
 
Formally the Habitats Directive does not explicitly specify that FCS should be achieved at the 
population level. Its reporting routines require that FCS be evaluated within each country (or 
within each biogeographical region present within each country), indicating that its intention 
is to operate on a national or sub-national scale. This scale of consideration may be suitable 
for a wide range of smaller species, but large carnivores present a wide range of very special 
challenges. As large bodied top-predators they naturally move over very large areas and 
occur at relatively low densities. This implies that many (maybe most) countries will never be 
able to host enough individuals to have a population that can reach FCS. In order for the 
intention of the Directive to be achieved for a species group like large carnivores it must 
consider spatial scales that span borders. This is actually specified in the Directive’s 
preamble as one of the prime objectives of the Directive15. These population level 
management plans can simply be viewed as an instrument to achieve this goal. The 
Commission also says in its technical specifications for the tender of this project that 
"coordinating the management across national boundaries might be the solution to maintain 
viable populations over the long-term, an approach that is also important to put large 
carnivore conservation into the broader context of biodiversity conservation". A certain legal 
clarification is, however, required from the European Commission concerning the proposed 
practice of attaching favourable conservation status assessment to the population level, 
which in some cases may free member states from the obligation to achieve it on their own. 
 
All EU countries are also signatories to the Bern Convention. The Bern Convention places 
considerable emphasis on the need to foster transboundary approaches in the preamble and 
in articles 1, 10 and 11. Recommendation 115 (2005) also calls for countries to work towards  
transboundary action plans for large carnivores, and the topic was given considerable 
attention in a workshop held in Slovenia in 2005 (Bath 2005). Furthermore, most EU 
countries are also signatories to the Bonn Convention which is specifically tailored for 
migratory species that cross international borders. The Bonn Convention even allows for 
states sharing migratory populations to sign legally binding treaties to govern the 
management of these species. Although the movements of large carnivores across borders 
do not follow the strict definition of seasonal migration, it may be worthwhile exploring the 
potential for use of this convention which has already been applied to several similar issues. 
                                                   
15 “Whereas given that threatened habitats and species form part of the Community’s natural heritage and the threats to them 

are often of a transboundary nature, it is necessary to take measures at Community level in order to conserve them” 
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The combined weight of the Habitats Directive and these two conservation conventions 
should be enough to motivate EU countries to develop population level management plans, 
especially if in so doing they will be permitted to adopt more flexible management practices 
than those allowed by a strictly national perspective. Furthermore, the Bern and Bonn 
Conventions should be useful frameworks to induce non-EU countries to take part in these 
plans. Although many Bern Convention signatories have taken reservations for wolves and 
bears concerning their placement on appendix II – these species are still covered under the 
conventions general goals as expressed in articles 1 and 2. Unfortunately, there are three 
key countries that are not bound by any of these conventions or Directives – Bosnia & 
Herzegovina, Montenegro and Russia. Involving these countries will require novel 
approaches to solve the many challenges. The only relevant international conservation 
legislation that these countries have signed is the Convention on Biological Diversity.  
 
In cases where it is impossible to reach transboundary agreement on management with such 
neighbours, a minimum step would be to make national plans contingent on a given status 
(trend, numbers, distribution) of carnivores across the border. This would allow national plans 
to change to adapt to changing status on the other side of the border. Such coordination 
would simply require access to up-to-date monitoring or survey data which only requires 
cooperation between researchers and experts which usually functions well across borders. 
 

6.3 Economics of large carnivore conservation 
 
Large carnivores can be expensive to conserve. Seemingly simple tasks like monitoring 
population size and distribution can be logistically very expensive. Other tasks like 
conducting ecological, genetic, or human-dimensions research, and paying compensation for 
damages or funding the development of conflict mitigation measures can potentially cost 
individual countries several millions euro per year. Currently there is a clear pattern where 
the poorer countries in eastern and southern Europe have the largest large carnivore 
populations. One possible mechanism to redress this imbalance would be for member states 
to include large carnivore issues into the plans for use of EU Rural Development Program 
funds and to apply for funds from LIFE+. The LIFE-Nature program has supported many 
projects that have developed best practice guidelines for dealing with large carnivore 
conflicts.. The Commission has internal discussions between its environmental and 
agricultural departments when it is evaluating national programmes for rural development 
funds before the discussions with member states begin. These discussions focus on cross 
compliance, include making sure that Natura 2000 and wider biodiversity issues are covered 
in national programmes. However, in the end it is up to the national authorities to decide 
what kind of measures will be financed. The Commission has also organised Natura 2000 
financing workshops in all member states to discuss EU financing possibilities for 
implementing the two (Birds and Habitats) nature directives. 
 

6.4 Derogations for strictly protected species under the Habitats 
Directive 
 
As we have seen large carnivores as a species group represent a number of unique 
challenges when we try to conserve them in crowded, human-dominated, and heavily 
modified ecosystems like Europe’s. These challenges include their potential to have locally 
severe impacts on (1) livestock, (2) prey species which represent valuable game resources 
for hunters, (3) the fear they induce in many people, (4) their association with a wide range of 
social conflicts, and (5) the fact that in very rare events wolves and bears can represent a 
threat to human safety by attacking people and where wolves can act as vectors for diseases 
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such as rabies (Kaczensky 1999; Linnell et al. 2002, 2005; Skogen 2003; Skogen & Krange 
2003; Swenson et al. 1999). For many conflicts there are a wide range of potential mitigation 
measures that may serve to reduce conflict levels. For example, there are many modern and 
traditional methods to help protect livestock against depredation from large carnivores. 
Electric fences and the use of shepherds with livestock guarding dogs are two methods that 
have been shown to be particularly effective under a wide range of conditions. Social 
conflicts and fear may be, at least in part, reduced through the development of education 
campaigns and various forms of communication structure. Under the derogation text of the 
Habitats Directive it is essential that member states evaluate the potential utility of the 
mitigation measures that exist. 
 
However, the potential for these conflicts requires that in some exceptional circumstances it 
is considered to be both compatible with their conservation, and even desirable for gaining 
public acceptance for their management to either selectively remove specific individuals or to 
limit their numbers and / or distribution at certain levels through management actions. Apart 
from some very specific circumstances where translocation and scaring away potentially 
dangerous animals may be an option, lethal control remains the only practical method for this 
task (Linnell et al. 1997). The Habitats Directive recognises under the “derogation” article that 
lethal killing is possible when the 3 conditions of this article are fulfilled: 1) no other solutions 
exist, 2) the impact to FCS is not detrimental, and 3) one of the 5 derogation reasons is 
satisfied.  Furthermore, in many European cultures where large carnivores are relatively 
abundant there is a tradition for hunters to hunt large carnivores for recreation or trophies. In 
various settings carnivore hunting (but also carnivore-related ecotourism) is associated with 
significant economic benefits, and in many contexts is regarded as being crucial for 
achieving local acceptance of the presence of these species (Hofer 2002; Knapp 2006). 
 
From a conservation point of view there is no principle reason why large carnivore 
populations cannot tolerate some levels of lethal control or be managed under the same type 
of harvest system as wild ungulates or game birds, provided that the harvest is well 
managed. Proper management in this case requires effective monitoring of the population 
size, the setting of appropriate quotas and hunting seasons, and careful enforcement of 
these regulations. In other words, if properly organised, well managed harvest can potentially 
be sustainable. In addition to sustainability, modern ethical norms require that harvest 
methods be as humane as possible. The Court ruling C-342/05 also confirmed (paragraph 
45) that the use of maximum regional limit to kill individual wolves in game management 
district is not contrary to art 16(1) of the Habitats Directive. The example is from Finnish 
practise where this limit is set according to the number of individuals which may be killed 
without endangering the species in question (the quota is assessed by a national research 
institution). It is considered as a framework within which the game management districts may 
issue lethal control permits where in addition the conditions of art 16(1) of the Directive are 
fulfilled.  
 
However, in most of Europe all four of the large carnivore species which we are concerned 
with here are listed on annex IV which implies that they are subject to strict protection under 
article 12 of the Habitats Directive which prohibits “all forms of deliberate capture or killing of 
specimens of these species in the wild” (Article 12.1(a)). Article 16 of the Habitats Directive 
provides the possibility for derogations from Article 12 to permit activities that would 
otherwise have been prohibited. The extent to which these derogations can be used to 
control or hunt large carnivores has long been a matter of contention. Recently two 
documents have been presented by the Commission that should clarify some of these 
issues. These are the Final report from the Article 12 Working Group “Contribution to the 
interpretation of the strict protection of species” and the “Guidance document on the strict 
protection of animal species of community interest provided by the Habitats Directive 
92/43/EEC – draft version 5”; both dated April 2005.  



 Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores in Europe 

 
29

 

The final report underlines in its introductory sections the need for the Habitats Directive to 
adopt a pragmatic and flexible approach “It is necessary to ensure a practical 
implementation, which is based on public support and which will avoid unnecessary conflicts 
which can counteract the overall objective of the Directive”. The relevance of this for the type 
of issue that we are discussing here was further underlined by the statement that “The 
working group must thoroughly investigate the possibilities of a flexible approach to the 
protection of Annex IV species which are e.g. regionally or nationally common or abundant”. 
 
Using a derogation depends on competent national authorities determining that three 
conditions are being met. The first condition is to demonstrate a reason for wanting 
derogation. The crux of this pretext hinges on the interpretation of the five potential situations 
that Article 16 permits for derogation. These include: 
 

(a) “In the interest of protecting wild fauna and flora and conserving natural habitats”; 
(b) “To prevent serious damage, in particular to crops, livestock, forests, fisheries and 

water and other types of property”; 
(c) “In the interests of public health and public safety, or for other imperative reasons of 

overriding public interest, including those of a social or economic nature and 
beneficial consequences of primary importance for the environment”; 

(d) “For the purpose of research and education, of repopulating and re-introducing these 
species and for the breeding operations necessary for these purposes, including the 
artificial propagation of plants”; 

(e) “To allow, under strictly supervised conditions, on a selective basis and to a limited 
extent, the taking or keeping of certain specimens of the species listed in Annex IV in 
limited numbers specified by the competent national authorities”. 

 
Given our understanding of large carnivore conservation issues it is possible to see all of 
these arguments being present under some situations within Europe. Justification (a) is likely 
to be rarely used, but there are potential situations where a rare prey species could be locally 
threatened by a more common carnivore species (e.g. Kojola et al. 2004). Justification (d) is 
only likely to be relevant when individuals are to be used for conservation translocation 
purposes (Breitenmoser et al. 2001) or when captured for radio-collaring (which is also 
formally a derogation). Killing large carnivores explicitly for research purposes is unlikely to 
be regarded as being acceptable by research ethics committees in modern Europe – but of 
course does not preclude the research use of carcasses and samples from animals killed 
under other justifications. In fact the maximal use of these individuals should be encouraged. 
Justification (b) is likely to be most commonly used because of the potential for large 
carnivores to depredate livestock species (especially sheep and semi-domestic reindeer) and 
pets. A crucial element here is the statement that the justification is to prevent serious 
damage, not just respond to damage that has occurred. The working group has confirmed 
this interpretation16. Therefore, this justification could be used to both try and selectively 
remove specific individuals that are believed to be responsible for disproportionate 
depredation on livestock (so called “problem individuals”) and to either keep carnivores out of 
some areas with many livestock or limit the carnivore population at a level that keeps 
depredation at acceptable levels (Linnell et al. 1999, 2005; Odden et al. 2002; Sagør et al. 
1997; Stahl et al. 2001). The issue of how much damage constitutes serious damage is hard 
to define as it will depend on local acceptance levels, but it must be of a serious nature. The 
Birds Directive also has the same provision “to prevent serious damage to..crops....”. The 
Guidance document on hunting under the Birds Directive says on point 3.5.11  “In the 
implementation of the Birds Directive a Court ruling 247/85 notes that the aim of the provision 
of "preventing serious damage" under the Birds Directive is not to prevent the threat of minor 

                                                   
16 This view was supported in a recent European court ruling in a case (C-342/05) ruling (June 14th 2007) against Finland. 
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damage. Mere nuisance and normal business risk should not fall under this derogation”. 
Justification (c) could potentially be used to limit predation on wild game species if these 
could ever be shown to be activities of overriding public interest. However, it is more likely to 
be used for the removal of rabid, aggressive, habituated or other specific individual animals 
that demonstrate unwanted behaviour. Finally, justification (e) could be used to justify a 
carefully regulated harvest of some animals. Justification (c) and (e) could cover cases 
where a de facto hunter harvest is needed to obtain local acceptance for large carnivores 
among the rural population. This situation is clearly present in many Nordic and Eastern 
European countries, and has been well documented in social science research. In fact, 
Latvia has justified its continued hunter harvest of lynx under justification (e) (Ozolins 2001), 
and the example has been held up as a successful demonstration of a well justified use of 
derogation point (e) by the Article 12 working group. However, it seems unlikely that simply 
the “wish” to continue hunting could be a justification in accordance with the original 
intentions of the Directive. In summary, there are likely to be many situations where one or 
more of these justifications is present. 
 
The second condition is the need to demonstrate that there is “no other satisfactory 
alternative” than a derogation, in this case, lethal control. This issue is most likely to be 
debated in the cases where derogations are desired to limit depredation on livestock. Many 
tried and trusted methods exist that have a well documented ability to reduce depredation on 
livestock to very low levels (Linnell et al. 1996; Breitenmoser et al. 2005). However, 
introducing these to many livestock raising systems may require a major and very expensive 
change to husbandry practices if it must be applied on a large scale. Whether economic 
barriers can be considered as an argument for “no satisfactory alternative” is an open 
question. The article 12 working group has stated clearly that under the principle of 
subsidiarity it is up to the individual nations’ legal systems to rule on what is considered 
satisfactory (“In conformity with the principle of subsidiarity, it rests with the competent 
national authorities to make the necessary comparisons and evaluate those alternative 
solutions”. p60). However, the working group has underlined that derogation is a last resort 
and a limited solution to a problem (“As regards the factors on which the existence of another 
satisfactory solution should be evaluated, it is recognised that this is a matter for the national 
court. The appraisal of the - satisfactory or not - character of an alternative, in a given factual 
situation, must be founded on objectively verifiable factors, such as the scientific and 
technical considerations. In addition, the solution finally selected, even if it involves 
derogation, must be objectively limited to the extent necessary to resolve the specific 
problem or situation” (p60)).  
 
The third condition is the need to demonstrate that a derogation will have no detrimental 
impact on the conservation status of the species. The working group indicated that this 
process should first clarify the conservation status of the species and secondly analyse the 
impact of the derogation on this status. The guidance documents also underline that this 
assessment should be aware of several scales, but that the population level should be 
prioritised – explicitly giving the example of wide-ranging vertebrates with transboundary 
populations. An issue which is very relevant for large carnivore conservation is that the 
working group also concludes that it is not strictly necessary for the target population of the 
species to be at favourable conservation status17 for a derogation to be given, but that under 
the principle of proportionality the arguments must be very strong, and the action very 
limited, under such circumstances. It is crucial that the impacts of such actions should be 
very closely monitored. The Article 12 working group also underlined that it is highly 
desirable to have a detailed conservation / management plan in place for ensuring that there 
is no detrimental effect. This is a major argument for developing transboundary population 
level management plans given their recommendation that the population is the most relevant 
scale for assessing this effect and the fact that many European large carnivore populations 

                                                   
17 This view was supported in a recent European court ruling in a case (C-342/05) ruling (June 14th 2007) against Finland 
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are transboundary in nature. In fact, having a population level management plan is virtually 
essential to ensure that the sum of all derogations given does not have a detrimental effect. 
For populations where favourable conservation status has been assessed with the aid of a 
quantitative PVA approach it may be useful to model the impact of proposed management 
actions on extinction risk. 
 

In summary, Article 16 provides a scope for permitting the use of lethal control, and even the 
maintenance of de facto hunting activities for annex IV species as long as the three 
conditions can be met. In 2003 a joint meeting of the European Commission and the Junta 
de Castilla y Léon in Spain concluded the following in response to a request to allow harvest 
of wolves that were formally on annex IV – “Where Action Plans are established which 
ensure a favourable conservation status of wolf populations art. 16 of the Habitats Directive 
provides sufficient flexibility to allow for the required population management. This can 
include allowance for controlled hunting quotas”. This is very similar to the Bern Convention 
which also allows such flexibility (Shine 2005). 
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7. Developing population level management plans 
 
In this section we will provide some guidelines on both the process that should be used and 
the product that should be produced. The need for transboundary cooperation will concern 
both international boundaries and those between individual states / autonomous regions 
within federal nations (e.g. Spain, Italy, Germany, Austria). However, for the sake of brevity 
in the text we will consider just the international case, although everything that applies for 
international cross border cooperation also applies to intra-national cases.  
 

7.1 The process 
 
• The most important element is to integrate the process with the product. The idea of the 
process is to develop the product, and participants in the process should have some real 
influence on the form that the product takes. Experience from across Europe shows that a 
good process can help people accept a controversial product, and that even the best product 
may not be accepted if the process has been flawed. Providing scope for public and / or 
stakeholder participation is crucial, although there are many models of participation, and 
different models will be appropriate for different situations. In general it can be said that the 
more controversial the topic, the more need there is for an open process.  
 
• Although public / stakeholder involvement is needed, it is not possible to offer them a blank 
slate to negotiate from. The Habitats Directive, other international treaties like the Bern and 
Bonn Conventions, and a wide range of national and local laws provide a precondition for the 
conservation of large carnivores. Therefore, the discussion is not about whether carnivores 
should be conserved, it should be about how to go about achieving this goal in the best 
possible way. 
 
• It should be underlined that the goal is to produce a technical instrument for management – 
i.e. a management plan, not a policy document, because policy already exists.  
 
• There will need to be two parallel processes. The external international process will need to 
be conducted in parallel with internal national processes. However, in cases where a good 
national process has already been completed to produce an existing national management 
plan, it may not be necessary to conduct as extensive a process as in cases where no 
national level process has previously been conducted. An international process should seek 
to harmonise existing national plans, and then return to their respective stakeholders for 
consultation about any required changes. For nations with a federal structure it is crucial that 
all the relevant states are included in the process of dealing with an international neighbour.  
 
• Many European large carnivore populations are currently expanding. In addition, there are 
some regions of Europe which currently lack large carnivores, but which will need to play key 
roles in ensuring the connectivity between adjacent populations in the future. It is therefore 
important to involve management agencies from areas adjacent to current distribution range 
as these areas may soon receive dispersing individuals.  
 
• Facilitation is crucial. Any discussion forum involving the public, stakeholders, or different 
management agencies must be facilitated by a skilled, and neutral, facilitator. In cases where 
there are some disagreements about basic facts or their interpretation it may be desirable to 
convene a small group of international experts to evaluate the available data. 
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• Within each large carnivore population one country, or state, should take the lead. This 
could either be the country that has the largest share of the carnivores, or else the country 
which has the most to gain from cooperation. 
 
• Reaching agreement will be eased if incentives are provided by the Commission. The 
incentive that is likely to be most attractive is the idea that cooperation will give greater 
management flexibility and freedom and the Commission strongly encourages to work on 
population level, as evidenced by the initiative to prepare these guidelines. For example, if 
the population can be managed as a whole, it will enhance FCS and allow participating 
countries more locally-adapted flexibility in managing their segment(s) of the population. The 
possibility of changing the annex designation (e.g.  changes between annex IV and V) of 
specific species in specific populations, or of clarifying the acceptable management practices 
within existing designations would also encourage cooperation. Furthermore, the provision of 
central funds (i.e. through Rural Development or LIFE+ Programmes) to offset some of the 
high costs of conserving large carnivores would also foster cooperation if these funds were 
conditional on the adoption of population level management plans. 
 
• Large carnivore conservation requires cooperation between different sectors. Any effective 
planning process must therefore include representatives covering environment, agriculture, 
forestry, tourism and infrastructure / transport. 
 
• Most of the main large carnivore populations in Europe contain countries that are not EU 
members. These countries need to be involved in the process through novel diplomatic 
approaches as their cooperation can only be requested rather than required. For countries 
that are signatories to the Bern Convention it should be possible to encourage participation if 
this convention could also adopt these guidelines. Recommendation No.115 (2005) on the 
conservation and management of transboundary populations of large carnivores from the 
Bern Convention secretariat already goes a long way towards encouraging this process. For 
key countries that are not signatories of the Bern Convention it may be necessary to find 
other incentives to encourage their voluntary participation. The Bonn Convention may be one 
suitable platform to exploit, as is the Convention on Biological Diversity. 
 
• It may be useful to help participants visualise the consequences of different decisions or 
management alternatives to ensure that at each workshop there are some GIS-based visual 
aids that can show the distribution of large carnivores and of potential habitat. It may also be 
useful to have some basic population models in use that can show the consequences of 
different population sizes and management scenarios. Finally, these combined modelling 
exercises could be integrated with some basic data on infrastructure development plans, 
human land-use and human population trends (e.g. Westley & Miller 2003). This total 
modelling environment could help visualise the impact of alternative management strategies 
and scenarios. The effective use of these tools requires a certain amount of pre-workshop 
planning – but should be very effective to integrate the many different considerations that 
effective planning must balance. This approach should also help communicate the science to 
decision makers and managers. 
 
• Whereas these plans can be single species affairs, in areas where two or more large 
carnivore species occur, it would be logical to consider making a multi-species plan. At the 
very least, possible synergies should be considered. However, the different species are 
associated with different ecological requirements and different conflicts, with wolves usually 
being most controversial and lynx the least.  
 
• It should be underlined that these population level management plans represent a set of 
minimum issues that must be agreed upon between responsible agencies sharing a 
population to ensure an effective population level approach. It should be stressed that within 
any given population there can be considerable variation in management system, and this is 
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acceptable as long as the overall plan (which can also be in the form of an agreement 
between neighbouring administrations) is coordinated to work towards a common goal of 
maintaining and enhancing the favourable conservation status of the populations in question. 
The potential to allow flexible management should be a great aid in building compromises. 
 
• It is most important to achieve this type of management plan for the discrete populations 
(defined in tables 1-4) that have a more or less continuous distribution across borders. 
However, it is also important to consider the connectivity between populations into the wider 
metapopulation. Therefore, the different processes for different populations should be 
coordinated. In cases where a number of different discrete populations fall within the range of 
an already existing umbrella with existing traditions of cooperation – such as the Alpine 
Convention and the SCALP18 concept for lynx – it may be an idea to coordinate the process 
for all populations that fall within this umbrella. 
 
 

                                                   
18 SCALP = the “Status and Conservation of the Alpine Lynx Population” is an existing concept that attempts to coordinate 

monitoring and conservation efforts for Eurasian lynx throughout the Alpine nations. 
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7.2 The product 
 
The following is a draft template for the topics that a transboundary management plan should 
contain. There should be three sections, focusing on background information, a formulation 
of measurable, time specific and spatially explicit objectives and targets, and a set of actions 
that are needed to achieve these objectives. 
 
 
Title  Explanatory notes 
1.Background 
 

This section summarises the background information about the specific 
population and its metapopulation context. It is intended to serve as a 
reference for justifying the objectives and associated actions that come 
later in the document, and to increase the transparency, credibility and 
robustness of the overall plan. Outlining the similarities and differences 
in circumstances between different management units is important. It will 
include the following sub-sections. 

1.1 Population definition Describes the geographic limits of the population, where possible 
separating between (1) the distribution of the reproductive portion of the 
population, (2) the total area of regular occurrence of resident individuals 
and (3) the areas where individuals, such as dispersers, occasionally 
occur. If the distribution of animals within a population is clumped, then 
these population segments need to be described. 

1.2 Management units Describes the existing management units – such as national, state or 
county borders, wildlife management unit borders, or protected area 
borders that overlay this distribution. 

1.3 Population description Describes the history, status, trend, and ecology of the population. If any 
data are available on demographic parameters (reproduction or 
mortality) they should be gathered and presented. Likewise, as detailed 
as possible time series data on population trends and eventual human 
harvest should be gathered on as fine a spatial scale as possible. 
Special emphasis should be placed on describing the survey / 
monitoring / census methods that have been used such that the quality 
of the data can be evaluated. 

1.4 Habitat description Describes the quality of the habitat within the geographic limits of the 
populations and in surrounding areas where expansion is possible. 
Presents data on anthropogenic (human population, infrastructure, 
agriculture, land use) and biological (forest cover, prey distribution) 
parameters. 

1.5 Continental context  Describes the existing and potential connections to neighbouring 
populations within the metapopulation. Evaluates the importance of this 
population inside the European context – both in terms of numbers and 
connectivity. 

1.6 Current management  
1.6.1 Legal status and 
management regime  

Describes the current management practices within each of the 
management units. 

1.6.2 Damage and 
conflicts 

Summarises data on the different conflicts that occur and on ways in 
which these have been mitigated. 

1.6.3 Obstacles to 
conservation 

Identifies the major threats, limiting factors and obstacles to successful 
conservation in the region. A SWOT or DSPIR method could be used to 
structure this debate.  

1.6.4 Conservation 
status  
 

Summarise the conservation status of the population and any 
conservation measures that have been taken recently to improve this 
status. 

  
2. Definition of goals and 

objectives 
This section develops both the overall vision and the temporally- and 
spatially-specific, measurable, objectives and targets that the plan seeks 
to reach. It contains the following sub-sections. 
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2.1 Statement of overall 
vision 

Develops a common overall vision for large carnivore conservation in the 
region19. It could also include statements about large carnivore 
conservation and should relate to other conservation and social 
economic objectives for the same region. 

2.2 Measurable objectives This is the section where specific and measurable objectives are 
developed within the frames of the overall vision. These objectives 
should be impact-orientated (represent desired end points), measurable, 
time-limited, specific and credible. These objectives should be based on 
the best available science, be tailored to the specific species and region, 
include both short-term and long-term objectives, and make 
uncertainties transparent (Tear et al. 2005). 

2.2.1 Favourable 
reference population 

Develops a common understanding of what the threshold favourable 
reference population value will be for this population. 

2.2.2 Favourable 
reference range 

Develops a common understanding of what the threshold favourable 
reference range distribution will be for this population. 

2.2.3 Population goals Explores how far beyond the threshold levels required to satisfy 
community obligations it is desirable to go for this population. 

2.2.4 Success criteria Develops a set of measurable parameters, such as population size or 
trend, harvest rates, damage levels, poaching levels, that can be used to 
measure the success of management actions. 

2.2.5 Connectivity and 
expansion 

Specifically develops a plan to maintain or enhance the connectivity both 
within this population and with neighbouring populations. Areas where 
expansion is to be encouraged or favoured, and corridors crucial for 
connectivity should be identified. 

2.2.6 Spatial aspects of 
management  
 

The overall objectives developed in the previous sections should be 
distributed in space between various management units such as 
countries, states, counties, wildlife management units or protected 
areas. The relationship between this plan and any protected areas, 
especially Natura2000 sites, should be considered in detail. Particular 
attention should be paid to integration of the needs for population 
connectivity in the national infrastructure and industrial development 
plans. 

3. Actions These are specific action points that need to be considered. They focus 
on the actions that mainly apply to population level management 
planning – other national actions may also exist but not all need to be 
repeated. It is not automatic that the actions should be identical in all 
management units – but they should be coordinated and compatible with 
each other. Sharp boundaries between widely different actions should 
be avoided. 

3.1 Maintaining range and 
population size 

Outlines concrete actions that will act on the population to ensure that its 
conservation status is maintained or enhanced (as appropriate). Outlines 
steps that will be made to maintain or enhance internal connectivity 
within the population, especially if there are a number of population 
segments. 

3.2 Maintaining and 
enhancing connectivity 

Outlines any specific actions that will be taken to maintain or enhance 
external connectivity to neighbouring populations. Develops clear land-
use plans for crucial corridors. If translocation or reintroduction is to be 
considered, these need to be described in detail. 

3.3 Adapting legislation 
 

Describes any changes in legislation that are needed to bring about the 
population level management plan. Sharp boundaries between 
management units with widely different legislations should be avoided. 

3.4 Ensuring adequate 
wild prey base, natural 
food supply and 
habitat quality 

 

Describes measures that will be taken to ensure that adequate prey and 
habitat are available for large carnivores. For bears it is important that 
forestry maintains food trees and that presence of hunting and forestry 
practices do not disturb denning bears during winter. For lynx and wolf it 
is crucial that wild ungulate harvest takes into account the presence of 
predators when setting quotas. 

                                                   
19 By region we refer to both the internal structure of the population in question and its external connectivity to neighbouring 

populations. 
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3.5 Damage control and 
conflict resolution 

Describes how the various conflicts will be mitigated and how this 
mitigation will be funded. In order to foster a sense of fairness and 
justice it would be beneficial if the same, or at least similar, incentive 
measures and levels of support could be obtained in all management 
units sharing a population.  

3.6 Coordinating harvest / 
control of carnivores 

It is crucial that the removal of large carnivores be coordinated between 
all management units that share a population. A population level limit for 
the number of individuals that can be removed per year should be set. 
Development of the logic behind the application of derogations is based 
on a consistent, but locally relevant, logic. Ensure that evaluation of “no 
detrimental effect” when applying for derogations is conducted on the 
population level. 

3.7 Enforcement Reports that enforcement (anti-poaching) is seriously planned and 
coordinated between management units to ensure that poaching in one 
unit cannot be passed off as legal harvest in another.  

3.8 Cross-border 
exchange of 
experience among 
stakeholders and 
interest groups 

Establishes a forum for stakeholders and interest groups from all 
management units to meet and discuss large carnivore management 
related issues together. 

3.9 Institutional 
coordination of 
management 
authorities 

Establishes a contact forum for all management authorities sharing a 
population to exchange information and meet periodically. 

3.10 Coordination of 
monitoring and 
scientific research 
programs 

 

It is crucial that population monitoring be conducted in a comparable and 
coordinated manner. Different management units may use some 
different methods and focus on different parameters, but there must be a 
minimum of overlap in data collected to permit population level 
evaluation of population status and trend. Describes how transboundary 
research cooperation will be stimulated. 

3.11 Ensuring sectorial 
coordination within and 
between countries. 

 

Establishes a contact forum for coordination between sectorial interests 
(e.g. environment, tourism, agriculture, forestry, infrastructure) between 
all management authorities within the relevant region. This forum should 
ensure that planning of other sectorial activities does not increase 
conflicts in carnivore range or fragment habitat within carnivore range or 
in connectivity corridors. 

3.12 Monitoring efficacy of 
implemented 
management 
measures 

A system for assessing the effects of management measures adopted 
must be in place in order to allow revision of the management plan and 
its eventual adaptation/modification. 
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Table 1. Overview of the population structure of brown 
bears (Ursus arctos) in Europe. 
 
Region Population EU countries Non-EU 

countries 
Population 
segments 

Size 

Iberia Cantabrian Spain1  • Western 
• Eastern 

120 

Pyrenees Pyrenees France, Spain2 Andorra • Western 
• Central 

15-21 

Apennines Apennines Italy3   40-50 
Alps Alps Italy4, Austria, 

Slovenia 
Switzerland • Trentino 

• Central Austria5 
• Southern Austria6 & 

Slovenian Alps 

30-50 

Dinaric 
Pindos 

Dinaric Pindos Slovenia, 
Greece 

Bosnia & 
Herzegovina, 
Croatia, 
Serbia, 
Montenegro, 
FYR 
Macedonia, 
Albania 

• Northern Dinarics7 
• Central Dinaric8 
• Pindos9 

2,100 – 
2,500 

East Balkan East Balkan Bulgaria, 
Greece 

Serbia • Rila Rhodope 
• Stara Planina 
• Eastern Serbia – 

northwest Bulgaria 

720 

Carpathian Carpathian Mts Czech 
Republic, 
Poland, 
Slovakia, 
Romania 

Ukraine, 
Serbia 

• Western10 
• Main chain11 
• Apuseni Mts. 

8,000 

Scandinavia Scandinavia Sweden Norway • South 
• Central   
• Northern 

2,600 

Northeastern 
Europe 

Karelian Finland Norway, 
Russia12 

 4,300 

 Baltic Estonia, Latvia Russia13, 
Belarus 

 6,800 

 
1. The distribution covers that of 4 autonomous regions – Asturias, Cantabria, Castilla y Leon and Galicia. 
2. The distribution covers 3 autonomous regions – Navarra, Aragon and Catalonia. 
3. In the Apennines the distribution covers that of 3 regions: Lazio, Abruzzo, Molise. 
4. The distribution covers that of 5 autonomous areas: Province of Trento, Province of Bolzano, Regions: Veneto, Lombardia, Friuli. 
5. The Austrian states of Lower Austria, Styria and Upper Austria. 
6. The Austrian state of Carinthia. 
7. Southern Slovenia, Croatia, Bosnia & Herzegovina, western Serbia, Montenegro. 
8. Northern Albania – the distribution of bears in this region is not well known hence the exact location of the discontinuities is poorly 

known. 
9. Eastern Albania, FYR Macedonia, northern and central Greece. 
10. Includes south-central Poland and central Slovakia. 
11. Includes south-eastern Poland, far eastern Slovakia, Ukraine and the main chain of the Carpathians through Romania and into eastern 

Serbia. 
12. Russian oblasts of Leningrad, Novgorod, Pskov, Tver, Smolensk, Bryansk, Moscow, Kalinigrad, Kaluzh, Tula, Kursk, Belgorod & Orel. 

This division has been made mainly to achieve units of manageable size with a common biogeographic and ecological context. The 
distribution of carnivores is continuous across this division. 

13. Russian oblasts of Murmansk, and Karelia. The southern and eastern border coincides with the natural geographic structures of Lakes 
Onega and Ladoga and the White Sea. This division has been made mainly to achieve units of manageable size with a common 
biogeographic and ecological context.  The distribution of carnivores is continuous across this division. 
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Table 2. Overview of the population structure of Eurasian 
lynx (Lynx lynx) in Europe. 
 
Region Population1 EU countries Non-EU 

countries 
Population 
segments 

Size 

Bohemian – 
Bavarian 

Bohemian – 
Bavarian 

Germany, 
Austria, Czech 
Republic 

  75 

Vosges  Vosges France, 
Germany 

 • South & Central 
Vosges, 

• North Vosges & 
Palatinian forest 

30-40 

Jura Jura France Switzerland  80 
Alps Western Alps France, Italy, 

Germany (?) 
Switzerland  80 

 Eastern Alps Italy, Austria, 
Slovenia 

  30-40 

Dinaric Dinaric Slovenia Croatia, Bosnia 
& Herzegovina 

 130 

Balkan Balkans Greece (?) Albania, FYR 
Macedonia, 
Serbia, 
Montenegro 

 <100 

Carpathian Carpathian Mts Poland, 
Slovakia, 
Czech 
Republic, 
Romania, 
Hungary 

Ukraine, Serbia  2,500 

Scandinavia Scandinavia Sweden 
Finland 

Norway,   2,000 

Northeastern 
Europe 

Karelian Finland Russia2  1,500 

 Baltic Estonia, Latvia, 
Lithuania, 
Poland 

Russia3, 
Belarus, 
Ukraine 

 3,400 

 
1 In addition to these populations there are a number of small “occurrences” of lynx. The most prominent example is that of captive lynx that have been 

reintroduced to the Harz mountains of central Germany. The future status of this occurrence may need to be updated as its development is monitored. 
2 Russian oblasts of Murmansk, and Karelia. The southern and eastern borders coincide with the natural geographic structures of Lakes Onega and Ladoga 

and the White Sea. This division has been made mainly to achieve units of manageable size with a common biogeographic and ecological context. The 
distribution of carnivores is continuous across this division. 

3 Russian oblasts of Leningrad, Novgorod, Pskov, Tver, Smolensk, Bryansk, Moscow, Kaliningrad, Kaluzh, Tula, Kursk, Belgorod & Orel. This division has 
been made mainly to achieve units of manageable size with a common biogeographic and ecological context. The distribution of carnivores is continuous 
across this division. 
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Table 3. Overview of the population structure of wolverine 
(Gulo gulo) in Europe. 
 
Region Population EU countries Non-EU 

countries 
Population segments Size 

Northern 
Europe 

Scandinavian Sweden, Finland Norway • South Norway1,  
• Central Scandes2,  
• Northern 
Fennoscandian3 

• Swedish forest 

750 

 Karelian Finland Russia4 • Karelian,  
• Western Finland 

450 

 
1 Norwegian counties of Sør-Trøndelag (west of river Gaula), Hedmark (west of river Glomma), Møre & Romsdal, Oppland and further southwest. 
2 Norwegian counties of Sør-Trøndelag (east of river Gaula), Hedmark (east of river Glomma), Nord-Trøndelag, Nordland and Swedish counties of 

Jämtland, Dalarna, Norrbotten and Västerbotten 
3 Norwegian counties of Troms and Finnmark and northwestern and northern parts of the Finnish county of Lappland. 
4 Russian oblasts of Murmansk & Karelia 
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Table 4. Overview of the population structure of wolves 
(Canis lupus) in Europe. 
 
Region Population EU countries Non-EU 

countries 
Population 
segments 

Size 

Iberia Northwestern Spain1, 
Portugal 

 • North of Duero, 
• South of Duero 
in Portugal,  

• South of Duero 
in Spain 

2400 
(at least 
325 
packs) 

 Sierra Morena Spain   50 
Alpine / Italian Western Alps France, Italy2 Switzerland  100-

120 
 Italian peninsula Italy3   500-

800 
Dinaric – 
Balkan6 

Dinaric Balkan Slovenia, 
Greece, 
Bulgaria 

Croatia, Bosnia 
& Herzegovina, 
Serbia, 
Montenegro, 
FYR 
Macedonia, 
Albania 

 5,000 

Carpathian Carpathian Mts Czech 
Republic, 
Slovakia, 
Poland, 
Romania, 
Hungary 

Ukraine, Serbia  4,000 

Scandinavia Scandinavia Sweden Norway  130-
150 

Northeastern 
Europe 

Karelian Finland Russia4  750 

 Baltic Estonia, Latvia, 
Lithuania, 
Poland 

Russia5, 
Belarus, 
Ukraine 

 3,600 

Central 
Europe 

Germany / 
Western Poland 

Germany / 
Poland 

  <50 

 
1 The distribution area covers 8 autonomous regions – Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Castilla-La Mancha. 
2 The distribution area covers 3 regions: Val d'Aosta, Piemonte, western Liguria. In Lombardia the presence is not confirmed. 
3 The distribution area covers 11 regions: Lombardia, central-eastern Liguria,  Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, 

Basilicata, Puglia, Calabria. 
4 Russian oblasts of Murmansk, and Karelia. The southern and eastern borders coincide with the natural geographic structures of Lakes Onega and Ladoga 

and the White Sea. This division has been made mainly to achieve units of manageable size with a common biogeographic and ecological context. The 
distribution of carnivores is continuous across this division. 

5 Russian oblasts of Leningrad, Novgorod, Pskov, Tver, Smolensk, Bryansk, Moscow, Kaliningrad, Kaluzh, Tula, Kursk, Belgorod & Orel. This division has 
been made mainly to achieve units of manageable size with a common biogeographic and ecological context. The distribution of carnivores is continuous 
across this division. 

6 There is highly likely to be high degree of segmentation within this massive population, however, existing distribution data are too coarse grained to 
recognise these discontinuities in distribution. 
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Table 5. Overview of the international conventions and treaties that 
the various countries of continental Europe have signed, with 
details of any species-specific exceptions. 
 
 

Country Habitats 
Directive1 

Bern12 Bonn CBD 

Albania   Y Y Y 
Andorra   Y   
Austria  Y Y Y Y 
Belarus   Y Y 
Belgium  Y Y Y Y 
Bosnia and 
Herzegovina  

   Y 

Bulgaria  Y2 Y13 Y Y 
Croatia  A Y14 Y Y 
Czech Republic  Y Y15 Y Y 
Denmark  Y Y Y Y 
Estonia  Y3 Y  Y 
Finland  Y4 Y16 Y Y 
France  Y Y Y Y 
Germany  Y Y Y Y 
Greece  Y5 Y Y Y 
Hungary  Y Y Y Y 
Italy  Y Y Y Y 
Latvia  Y6 Y17 Y Y 
Liechtenstein   Y Y Y 
Lithuania  Y7 Y18 Y Y 
Luxembourg  Y Y Y Y 
Moldova   Y Y Y 
Montenegro    Y 
Netherlands  Y Y Y Y 
Norway   Y Y Y 
Poland  Y8 Y19 Y Y 
Portugal  Y Y Y Y 
Romania  Y Y Y Y 
Russian Federation    MoU Y 
San Marino     Y 
Serbia  Y Y Y 
Slovakia  Y9 Y20 Y Y 
Slovenia  Y Y21 Y Y 
Spain  Y10 Y22 Y Y 
Sweden  Y11 Y Y Y 
Switzerland  Y Y Y 
The former Yugoslav 
Republic of Macedonia  

 Y23 Y Y 

Turkey   Y24  Y 
Ukraine   Y25 Y Y 

Y = yes, A = accession country that will soon be member, MoU = has not ratified but takes part in some specific agreements 
through a memorandum of understanding. 
 
Footnotes 

1. By default wolf, bear, lynx and wolverine are on annex II and annex IV under the Habitats Directive. 
2. Bulgaria: wolf both in annex II and annex V, but no exception. 
3. Estonia: exception for wolf, bear and lynx from annex II; wolf and lynx are on annex V.  
4. Finland: exception for wolf, bear and lynx from annex II; wolf in reindeer husbandry area are on annex V. 
5. Greece: exception for wolf north of the 39th parallel from annex II; wolf north of 39th parallel are on annex V. 
6. Latvia: exception for wolf and lynx from annex II; wolf on annex V. 
7. Lithuania: exception for wolf from annex II; wolf on annex V. 
8. Poland: exception so that wolf is placed on annex V. 
9. Slovakia: exception so that wolf is placed on annex V. 
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10. Spain: exception north of river Duero so that wolves are placed on annex V. 
11. Sweden: exception for bears from annex II. 
12. By default wolves, bears and wolverines are on appendix II, lynx are on appendix III under the Bern Convention. 
13. Bulgaria: wolves excluded from appendix II. 
14. Croatia: bears will be treated as appendix III. 
15. Czech Republic: wolves and bears excluded from appendix II. 
16. Finland: wolves and bears excluded from appendix II. 
17. Latvia: wolves excluded from appendix II. 
18. Lithuania: wolves will be treated as appendix III. 
19. Poland: wolves excluded from appendix II. 
20. Slovakia: wolves and bears excluded from appendix II. 
21. Slovenia: wolves and bears excluded from appendix II 
22. Spain: wolves will be treated as appendix III. 
23. Macedonia: wolves excluded from appendix II. 
24. Turkey: wolves and bears excluded from appendix II. 
25. Ukraine: wolves and bears remain on appendix II, but Ukraine reserves the right to exercise population control to limit damage. 
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Appendix 1. Large carnivore populations in Europe 
 
The following tables report on the description of each population for the four species 
including its naming, the geographical description, the genetic structure, the 
connectivity with other populations, the current management, the pressures and 
responses and the IUCN red listing assessment. It should be noted that the borders 
have been mainly drawn on the basis of continuity of distribution, although in some 
cases we have made pragmatic decisions to separate areas with very different 
social, political and ecological situations. Distributions will constantly change and 
need to be reassessed as carnivore populations expand and contract and more fine 
scaled data become available. As such, these are simply a working proposal based 
on existing knowledge that can serve as the basis for future discussions. 
 
 
Brown Bear (Ursus arctos) 
 
Eurasian Lynx (Lynx lynx) 
 
Wolf (Canis lupus) 
 
Wolverine (Gulo gulo) 
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BROWN BEAR (Ursus arctos) 
Name Geographical description Genetic and demographic structure Connectivity with 

other populations 

Current management Pressures and 

Responses 

IUCN red 

listing 

Scandinavia 

(2,600 

bears) 

The population is shared between 
Sweden and Norway, but more than 
95% of the individuals are in Sweden. 
In Norway, the bears are found mostly 
along the Swedish border. The northern 
limit is at approximately 60°N where 
Norway, Sweden and Finland meet. 
Bears in Norway north and east of this 
line (in Finnmark county) are in the 
North-eastern Europe population. The 
area between the Scandinavian and 
North-eastern Europe populations is 
very sparsely inhabited by bears. 
 

After heavy persecution in both countries, the once numerous 
brown bear population in Scandinavia was reduced to about 130 
individuals in four areas where they have survived since 1930. 
The population has increased to about 2,550 in Sweden, with 
approximately 50 bears in Norway. This breeding portion of the 
population consists of four relatively discrete population 
segments. Males move between these segments, but female 
movement is currently limited. In Sweden, the distribution of 
bears now resembles that of 1800, with bears occurring in 50% 
or more of the country. The population is one of the most 
productive in the world and is increasing at a rate of about 5.5% 
annually. This population is considered to be viable, both 
genetically and demographically, but low gene flow has been 
identified between the southernmost population segment and 
the other segments In Norway, the distribution of bears 
corresponds to the western edges of these four population 
segments. As a result most bears in Norway are young 
dispersing males with only 1.6-2.4 females with cubs being 
reported each year, which means that there are about 2-6 adult 
females in the country.   
 

The population is potentially 
connected with the North-
eastern European population 
through dispersing males, but 
probably not by dispersing 
females. 

There is a quota hunting regime 
in Sweden. The harvest rate has 
slowed, but not halted, the 
population’s growth. Norway kills 
a number of bears each year in 
connection with damage 
prevention. The kill in Norway is 
probably only sustained because 
of the influx of bears from 
Sweden.  

The major pressure in 
Norway is related to 
damages on unguarded 
free-ranging sheep. 
 
Although conflicts have 
been low in Sweden, 
new conflicts are 
appearing as bears 
expand into more 
densely populated 
areas. 

Although there 
is controlled 
harvesting, the 
population is 
growing at a 
steady and 
relatively rapid 
rate. As there 
is no ongoing 
decline, this 
population 
cannot qualify 
as threatened 
under 
Criterion C. It 
is classed as 
“Least 
Concern”. 
 

North-
eastern 
European 
populations 
(11,100 
bears) 
 
Karelian 
population 
(4300 bears) 
& Baltic 
population 
(6800 bears) 

The North-eastern European 
populations constitute a part of the 
largest continuous brown bear 
population in the world. In its full extent 
it joins with other bear populations to 
form a more or less continuous 
population stretching from the Baltic 
Sea to the Pacific Ocean. However, we 
have limited this evaluation to the area 
west of 35°E. This includes the eastern 
parts of Finnmark county in Norway, 
Finland, western Russia, Estonia, 
Belarus and Latvia. For the purposes of 
management we propose splitting this 
large population into two 
administrational populations. In the 
Karelian population we include bears 
from Norway, Finland and the Russian 
oblasts of Murmansk and Karelia. In the 
Baltic population we include bears 
from Estonia, Latvia, Belarus and the 

Densities are generally low, with the highest densities in the 
south-eastern part of the population and the lowest densities in 
the north and southwest. The distribution of bears is more or 
less continuous, although at the western and southern edges it 
becomes somewhat fragmented. In Norway the distribution of 
bears in the Karelian population is restricted to the Sør-
Varanger Municipality (especially the Pasvik Valley) and in the 
eastern part of the Finnmark Plateau, both in Finnmark County. 
In the Norwegian portion, an average of 2 litters of cubs are 
produced per year, which corresponds to about 3-5 adult 
females. Thirty to fifty bears have been estimated from DNA in 
feces in a small area in north-eastern Norway, between Russia 
and Finland, but most of these are probably transients. Finland 
has about 810-860 bears (2005 estimate) distributed throughout 
the mainland of the country. The number of bears is increasing 
at about 10% annually in the south and is stable in the north. 
The distribution of bears throughout western Russia is fairly 
continuous, although the connections to Estonia and Belarus 
are somewhat fragmented (in Pskov and Smolensk oblasts). 
The number of bears in western Russia appears to be relatively 
stable. Estonia has a large number of bears (440-600) at 

The Karelian population 
probably has some level of 
genetic exchange with the 
Scandinavian population to 
the south and west. Both the 
Karelian and Baltic 
populations are connected to 
the main distribution area of 
Russian bears to the east and 
with each other. The 
separation between the two 
populations is made here only 
as an administrative decision 
to produce units of practical 
size and with more 
homogenous internal 
conditions. 

Bears are managed either as 
game animals, or treated as de 
facto game animals in most of 
this area, hunted under various 
quota systems. The exception is 
Latvia and Belarus where bears 
are protected. Although bears 
are protected in Norway, several 
are killed each year following 
depredation on livestock, and a 
form of licensed hunting was 
started intended to regulate 
population size. 
 

Due to a large total size 
and large area the 
population is in 
favorable conservation 
status. The main 
conflicts are associated 
with depredation on 
livestock in Norway. 

The red list 
status is 
“Least 
Concern”. 
However, due 
to low 
densities in 
peripheral 
areas, bears 
may be locally 
vulnerable, 
and in some 
places even 
endangered. 
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Name Geographical description Genetic and demographic structure Connectivity with 

other populations 

Current management Pressures and 

Responses 

IUCN red 

listing 

Russian oblasts of Lenningrad, 
Novgorod, Pskov, Tver, Smolensk, 
Bryansk, Moscow, Kalinigrad, Kaluzh, 
Tula, Kursk, Belgorod & Orel. The 
border between these two populations 
falls along the Lakes Onega and 
Ladoga along with the White Sea. To 
the east these populations are 
continuous with other bear populations.  
 

relatively high densities, whereas Latvia has only a few bears at 
the eastern edge of the country. Belarus has 100-200 bears, 
mainly in the northeastern part of the country.  

Carpathian 
Mountains 
(8,100 
bears) 
 
 

The Carpathian mountains stretch from 
the eastern part of the Czech Republic 
through Slovakia, Poland, Ukraine and 
Romania to Serbia. Bears can be found 
throughout this mountain range. 
However, it appears that the distribution 
of females is not continuous. Therefore 
we recognize 3 population segments 
within this population. A Western 
segment on the border between north 
central Slovakia and south central 
Poland, the Main Carpathian chain 
segment stretching from southeastern 
Poland and eastern Slovakia, through 
Ukraine and Romania to eastern 
Serbia, and the Apuseni Mountains to 
the west of the main Carpathian chain 
in Romania 
 

The total number of bears in the Carpathian Mountains is 
estimated to about 8,100 bears making it the second largest in 
Europe. Apart from an apparent gap in breeding females in 
eastern Slovakia and from the Apuseni Mountains in the 
western part of Romania the distribution is more or less 
continuous. Recent estimations of the Romanian population 
indicate that in Romania occur about 6,000 bears, population 
trend being stable. During the last 50 years, the Romanian bear 
population recovered from less than 1,000 individuals to about 
6000 individuals. This recovery process was influenced by both 
habitat conditions and wildlife management.  
 

The closest population is in 
northern Bulgaria and 
southeastern Serbia, but the 
movement of individual bears 
may be very restricted due to 
the Danube which acts as a 
physical barrier. The fact that 
in the area bears occur 
sporadically led to the 
conclusion that bears 
migration is very uncertain. 

In Romania and Slovakia bears 
are a hunted species, while in 
other countries they are under 
various regimes, mostly related 
to the damage control system. 
Annually, in Romania up to 250 
bears are shot that represents 
about 4% of the estimated 
population. Since 2005 there is a 
national bear  management plan 
approved by the authorities, its 
implementation being started by 
the Ministry of Environment and 
Water Management together with 
the Ministry of Agriculture, 
Forests and Rural Development. 
One of the first initiated actions is 
related to population estimations 
on larger areas (geographical 
criteria) and setting up hunting 
quotas based on the analysis at 
national level. Compensations for 
damages caused by bears are 
paid by the game administrators, 
being foreseen that in areas 
where bears are not hunted, 
these compensations to be paid 
by the Ministry of Environment 
and Water Management (the 
authority for protected species). 
 

The socio-economic 
developments in 
Romania have a certain 
influence on bear 
population on medium 
and long term and it is 
considered that 
Romanian bear 
population is 
vulnerable. The new 
developments have a 
certain negative impact 
on bears, starting from 
behavior changes 
(habituated bears) to 
habitat fragmentation 
and reproductive 
isolation. Several areas 
(corridor between 
Apuseni Mountains and 
the main ridge of 
Carpathians, Prahova 
Valley, southern part of 
Carpathians – close to 
Danube) started to be 
affected by isolation 
processes but there is 
still connectivity within 
the entire Romanian 
Carpathian population. 

Generally the 
whole 
population is 
“Vulnerable”, 
with some 
local portions 
endangered. 

Dinaric -
Pindos 
(2100 - 2500 
bears) 
 

This population extends from central 
and southern Slovenia, Croatia, Bosnia 
& Herzegovina, eastern Serbia, 
Montenegro, Albania, FYR Macedonia 
and northern Greece. There are some 

The population as a whole is recently stable with steady growth 
in Slovenia and Croatia, a marked drop in Bosnia & 
Herzegovina in 1990s due to war situation, and probably stable 
or slight decrease in the south of the Dinaric Alps. In the Pindos 
range it is characterized as stable (150-200) with locally positive 

In Slovenia in the north this 
population is close to the one 
of the Alps and to bears in 
central Austria. There is not a 
continuous distribution of 

In the largest part of the 
population range (Slovenia, 
Croatia, Bosnia & Herzegovina, 
Serbia and Macedonia) bears 
are a game species. 

Political instability and 
the lack of financial 
resource represent a 
pressure in the central 
part of the range. The 

It has a 
structure such 
that each 
subpopulation 
contains fewer 
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Name Geographical description Genetic and demographic structure Connectivity with 

other populations 

Current management Pressures and 

Responses 

IUCN red 

listing 

small areas where our information 
indicates that gaps may be appearing in 
Albania, Montenegro, western Serbia 
and Kosovo such that we recognize 2-3 
segments.  

trends and recolonisation of former range. Low rates of genetic 
variability have been detected in the NE Pindos. The quality of 
population estimates vary widely between countries. The 
forested areas in these countries are less contiguous than in the 
Carpathian area, separating to some degree the functional 
habitat into more or less isolated sub areas, although there are 
corridors. Currently our fine scale knowledge is not sufficient to 
determine definitively whether this population should be divided 
into smaller units. The northern block consisting of southern 
Slovenia, Croatia and Bosnia & Herzegovina is continuous, as is 
the southern block consisting of the Greek Pindos mountains, 
western and central FYR Macedonia and eastern Albania. 
However, the distribution in northern Albania, Montenegro, 
western Serbia and Kosovo may be fragmented. 

female bears with the Alps, 
but there is movement of 
male bears. In Greece the 
nearest population is the Rila-
Rhodope population segment 
along the border of Greece 
and Bulgaria, but there is no 
evidence of connection. 

Management plan for bear exist 
in Croatia (developed in 2005, 
revised in 2007).Brown bears in 
Slovenia are hunted under 
protected status. In Albania and 
Greece bears are under a total 
protection status.  

lack of recent data from 
the central portion of 
the range – 
Montenegro, Kosovo 
province of Serbia and 
Albania – means it is 
hard to assess the 
internal connectivity. 
There is a need to 
standardize census 
methods. 

than 1,000 
individuals. 
Population 
trends are 
poorly known, 
and although 
the population 
seems more 
or less stable, 
it is possible 
that there is a 
slight 
continuing 
decline. 
Consequently 
it is classed as 
“Vulnerable”  

Alps (35-40 
bears) 
 
 

Presently bears are found in three 
regions of the Alps. The Central Austria 
segment is a small nucleus originated 
from three bears released in 1989-
1993, into an area with a naturally 
occurring male bear.  
The Southern Alps segment is located 
in the Central Italian Alps, centered in 
the province of Trento. This nucleus 
(20-25 individuals, originated from the 
animals translocated in the 1999-2003 
period) occupies an area of about 1500 
km2, of which only 240 km2 is used 
regularly. Finally, there is the southern 
Austrian / Slovenian Alps segment. 
 

The Alpine population covers a large area with very few bears. 
The bears are clustered into 3 segments that are separated by 
large areas with no permanent bear presence, although 
individuals have shown their ability to freely move between 
these segments. As such it is not a homogenous population, 
however we have chosen to designate it as a population 
because its future viability is totally dependent on improving the 
connectivity between these segments. The Central Austrian 
population now consists of <10 bears. After the initial increase 
following reintroduction and local reproductions, the recent 
years have seen the numbers decline. 
No more than 4 bears survived in north-eastern Italy until 10 
were reintroduced from Slovenia in 1999-2003. With subsequent 
reproduction the population now exceeds 20 bears, and 
continues to grow; in 2006 there was a population of about 6-7 
adults and 16-17 sub-adults and cubs. The original bears in the 
Italian Alps were genetically like the ones from the Dinaric Alps, 
and after recent reintroductions they are now identical. Both the 
Central Austrian and Southern Alps population segments are 
dependent on the arrival of fresh individuals to boost their 
genetic variability. A question remains if there will be enough 
natural immigration or if more individuals will need to be 
translocated. 
 

At least three individuals from 
the Trentino nuclei have 
dispersed in the direction of 
Austria, Switzerland and 
Germany. None established a 
new home range but their 
movements have 
demonstrated the connectivity 
of habitat within the Alps and 
the potential for 
recolonisation. Occasionally 
individuals dispersing from 
the Eastern Alpine nucleus 
have reached the Central 
Italian Alps, confirming a 
potential connectivity among 
all the alpine nuclei. 

The Italian and Austrian bear 
nuclei are under strict protection. 
The removal of the bear in 
Germany caused a great public 
outcry and a controversy 
between different national and 
international Governmental 
Organisations and Non-
Governmental Organisations. 
Fortunately the case also raised 
awareness for the need of a bear 
management on the population 
level. Initiatives to coordinate and 
harmonize bear management 
between Italy, Switzerland, 
Austria and Germany are 
currently under way. 

Damages caused by 
bears have the potential 
to reduce the public 
acceptance, especially 
by the problem making 
individuals. Intensive 
management of all bear 
related problems is 
under way. 
Loss of more than 15 
bears of the central 
Austrian bear 
population and 2 
dispersers from Italy 
suggest an unnatural 
high mortality rate 
among bears in the 
Alps. Unfortunately, 
illegal removals seem 
to be the most likely 
explanation. One bear 
was legally shot in 
Germany in July 2006 
because of the potential 
threat it posed to 
human safety (the bear 
repeatedly entered 
villages and broke into 
barns), whereas the 

Despite the 
constant 
increase of the 
Central Italian 
nucleus, the 
limited 
numbers of 
individuals 
characterizing 
all the alpine 
range show 
that these 
bears are  
“Critically 
Endangered”. 
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Name Geographical description Genetic and demographic structure Connectivity with 

other populations 

Current management Pressures and 

Responses 

IUCN red 

listing 

other two bears 
disappeared without 
leaving any tracks. 

Eastern 
Balkans 
(720 bears) 
 
 

We recognize three population 
segments in the Eastern Balkans 
populations. Firstly is the Rila Rhodope 
segment that includes the Bulgarian 
Rila Mountains and Pirin Mountains and 
the western Rhodope Mountains on 
both sides of the national border. Of the 
total of about 520 bears, only 25-30 are 
found in Greece. The connection 
between the bears in Greece and 
Bulgaria is likely to consist of dispersing 
males from Bulgaria, as well as of 
family groups seasonally dispersing 
from Greece into Bulgaria. 
The Stara Planina segment is located 
from the Kotlenska mountains in the 
east to Zlatitsa-Teteven in  the West, 
along 120 km of the Stara Planina 
mountain range (Balkan Range). The 
western end stretches into Serbia and a 
few bears are shared over the border, 
forming a small segment.  
 

Little is known about genetic structure. The connections 
between segments were only recently proven, and may be a 
sign of recent recolonisation. In the early 1980’s Carpathian 
bears were released in the Rhodope and Stara Planina 
Mountains. The numbers are not known since there is restricted 
access to this data. The Stara Planina population was believed 
to be totally isolated from the populations to the south and west 
but there is recent evidence of bears in the corridors to the 
south towards Rila-Rhodopean Mountains, including family 
groups. This is why the Stara Planina and Rila Rhodope 
segments have lost their identity as independent populations as 
used in earlier reports. 

The Greek part of the Rila-
Rhodope segment is near the 
Dinaric – Pindos population 
but there is no demonstrated 
connection between these 
two populations To the north 
of the Stara-Planina 
population there is a potential, 
but unproven, connection to 
the Carpathian population.  

Bears in Bulgaria are under 
protected status that allows the 
removal of problem individuals. 
The Greek portion is strictly 
protected, as well as the few 
specimens in Serbia. Bulgaria is 
currently developing a new 
management plan. 

Presently in Bulgaria 
there is liberal (not well 
functioning) system of 
declaring the problem 
individuals assigned for 
removal, as well as 
poorly controlled 
poaching. The 
forecoming 
developments may 
cause a significant 
loss/fragmentation of 
natural habitat. 

The 
population is 
“Vulnerable”, 
but the 
connections 
are very 
fragile and 
their disruption 
may turn/list 
the species to 
“Endangered”. 

Apennine 
Mountains 
(40-50 
bears) 

The population is located mainly in the 
Abruzzo National Park and the 
surrounding areas of the Apennine 
Mountains in central Italy. 

A survey yielded a population estimate of 70-80 bears in 1985. 
However, since then there has probably been a population 
decrease and 40-50 bears may be a more realistic estimate. 
Some expect this population to increase as poaching has been 
reduced in recent years, and areas surrounding Abruzzo 
National Park have been protected to secure suitable habitats. 
However, this population exists within a densely populated area 
and there are potential conflicts between bear conservation and 
development and recreation activities. 
 

It has been totally isolated for 
over a century. There is no 
possibility of reestablishing 
connectivity in the short term. 

It is strictly protected but 
occasional losses due to 
poaching or other human related 
accidents do occur. 

The main pressure is 
the loss of adult 
individuals due to 
human interference.  

The 
population is 
“Critically 
Endangered”. 

Cantabrian 
(130 bears) 

Presently there are two bear nuclei in 
the Cantabrian Mountain population 
in northern Spain. They are defined as 
the western and eastern population 
segments. 

The population segments have apparently been separated since 
the beginning of the 20th century and now show genetic 
differences. Today, they are separated by 30-50 km of 
mountainous terrain and interchange between the population 
segments is thought to be difficult, mainly due to lower quality  
habitat and a transport corridor that includes a motorway. In 
spite of recorded movements of individuals from Western to 
Eastern segments, no reproduction events were recorded 
between individuals from the 2 segments. Nevertheless, we 
regard them as one population because their future is totally 

It has been totally isolated for 
over a century. There is no 
possibility of reestablishing 
connectivity in the short term. 

It is strictly protected but losses 
due to poaching or other human 
related accidents do occur. 

The main pressure is 
the loss of adult 
individuals due to 
human-induced 
mortality. Potential 
habitat destruction both 
in western and eastern 
segments due to 
infrastructure and ski 
resort development 

The 
population is 
“Critically 
Endangered”. 
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dependent on restoring this connection, which requires a holistic 
management approach. The western population segment (100 
bears) seems to be increasing during the last decade and is 
distributed over an area of 2,600 km2. The last census with 
genetic methods (García-Garitagoitia et al. 2004, unpublished 
report) estimated 85-143 bears in the western nucleus, with an 
average of 107. 
The eastern population segment (25-30 bears) is showing less 
potential for recovery unless the corridor with the western 
segment is reestablished. 
 

plan. 

Cantabrian 
(130 bears) 

Presently there are two bear nuclei in 
the Cantabrian Mountain population 
in northern Spain. They are defined as 
the western and eastern population 
segments. 

The population segments have apparently been separated since 
the beginning of the 20th century and now show genetic 
differences. Today, they are separated by 30-50 km of 
mountainous terrain and interchange between the population 
segments is thought to be difficult, mainly due to lower quality  
habitat and a transport corridor that includes a motorway. In 
spite of recorded movements of individuals from Western to 
Eastern segments, no reproduction events were recorded 
between individuals from the 2 segments. Nevertheless, we 
regard them as one population because their future is totally 
dependent on restoring this connection, which requires a holistic 
management approach. The western population segment (100 
bears) seems to be increasing during the last decade and is 
distributed over an area of 2,600 km2. The last census with 
genetic methods (García-Garitagoitia et al. 2004, unpublished 
report) estimated 85-143 bears in the western nucleus, with an 
average of 107. 
The eastern population segment (25-30 bears) is showing less 
potential for recovery unless the corridor with the western 
segment is reestablished. 
 

It has been totally isolated for 
over a century. There is no 
possibility of reestablishing 
connectivity in the short term. 

It is strictly protected but losses 
due to poaching or other human 
related accidents do occur. 

The main pressure is 
the loss of adult 
individuals due to 
human-induced 
mortality. Potential 
habitat destruction both 
in western and eastern 
segments due to 
infrastructure and ski 
resort development 
plan. 

The 
population is 
“Critically 
Endangered”. 

Pyrenees 
(15-17 
bears) 

The Pyrenean bear population consists 
of two population segments. The 
Western Pyrenees segment (4 bears) is 
found in a 1000 km2 area located on 
both sides of the national border 
between France and Spain in the 
western portion of the Pyrenees 
Mountain Range. However, only one 
half of this area is used regularly. 
The Central Pyrenees segment (11-17 
bears) is on both sides of the national 
border between France and Spain in 
the central portion of the Pyrenees 
Mountain Range. 

The autochthonous western population was estimated to consist 
of 2 individuals. The last documented reproductions occurred in 
1995 and 1998.  
The autochthonous central population segment was extinct 
before the last decade of the 20th century. In 1996-1997 three 
bears and in 2006 five new bears were reintroduced from 
Slovenia. There was subsequent reproduction, including one 
male who dispersed to the Western Pyrenees segment. Until 
recently the Western and Central Pyrenees segments were 
treated as separate units. The dispersal of one male bear 
demonstrated the potential for connectivity. 

It has been totally isolated for 
over a century. There is no 
possibility of reestablishing 
connectivity in the short term. 

It is strictly protected but 
occasional losses due to 
poaching or other human related 
accidents do occur. 

The main pressure is 
the loss of adult 
individuals due to 
conflicts with humans. 
Bear conservation in 
the Pyrenees is 
extremely controversial, 
mainly due to 
depredation on 
extensive livestock. 

The 
population is 
“Critically 
Endangered”. 
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EURASIAN LYNX (Lynx lynx) 
Name Geographical 

description 

Genetic and demographic 

structure 

Connectivity with other 

populations 

Current management Pressures and 

Responses 

IUCN red 

listing 

Scandinavian 

population 

(2,000 lynx) 

Lynx occur throughout 
Norway and Sweden, with the 
exception of the south-
western coast of Norway. The 
population in southern 
Sweden is in a colonisation 
phase. 

On a population scale the size seems at 
present to be more or less stable with a 
number of around 2,000 individuals. The 
population in Norway has been fluctuating 
during the last 10 years as management has 
attempted to establish sustainable hunting 
quotas. Recent data indicate some degree 
of stabilisation. In northern Sweden, lynx 
numbers have significantly declined in 
recent years as a result of management 
actions, but there has been a clear 
expansion to the south. Within the 
Scandinavian peninsula recent genetic 
analysis show that there appears to be more 
crossborder connection in an east-west 
direction than in a within country north-south 
direction. However, both genetic data and 
dispersal data indicate that lynx movements 
are such that the whole peninsula can be 
considered as a single population unit. 
 
 

Although there is some connection to 
the Karelian population this is probably 
quite restricted because there are few 
lynx in the reindeer husbandry area of 
northern Finland. Genetic data confirm 
this pattern with Finnish lynx being 
more closely related to Baltic lynx than 
to Scandinavian lynx. 
 

In Norway, lynx are managed as game 
species for which an annual quota is 
determined within a fixed hunting 
season. In Sweden, lynx are protected 
under the Habitats Directive, but 
limited hunting quotas are issued in 
the centre and south under derogation. 
Inside the reindeer husbandry area of 
northern Sweden, lethal control is 
practiced to limit depredation. 
Livestock depredation is intense: Up to 
10’000 sheep in Norway, and 100-200 
in Sweden, and several thousand 
semi-domestic reindeer in both 
countries are killed annually. In both 
countries, the state pays for domestic 
animals killed. In Norway, semi-
domestic reindeer are compensated 
when killed, whereas in Sweden 
reindeer herders are paid for the 
presence of lynx, not for losses. 
Sweden has implemented a 
management plan in 2000, In Norway 
parliament has presented a white 
paper in 2004 which determines 
management goals. 
 

Threats: Illegal killing has 
been documented to be a 
significant cause of 
mortality throughout 
Scandinavia. Harvest rates 
have also been too high 
during some periods in 
Norway. 
 
Most important 
conservation measures 
needed: Changing sheep 
husbandry in Norway, set 
the hunting quotas at 
sustainable level. 

“Near 
Threatened”. 
Large, 
continuous and 
connected. PVA 
results indicate 
population size 
has low chance 
of extinction. 

Northeastern 
European 
populations 
(4900) lynx 
 
Karelian 
population 
(1,500 lynx) & 
Baltic 
population 
(3,400 lynx) 

The North-eastern European 
populations constitute a part 
of the largest continuous lynx 
population in the world. In its 
full extent it joins with other 
lynx populations to form a 
more or less continuous 
population stretching from the 
Baltic Sea to the Pacific 
Ocean. However, we have 
limited this evaluation to the 
area west of 35°E. For the 
purposes of management we 
propose splitting this large 

Karelian population: In Finland, there were 
no animals left by 1950, before 
recolonisation from Russia started. Since 
then, the population has been increasing 
and expanding, especially during the past 
two decades. The estimation in Finland was 
1,050-1,100 animals in 2004 with an 
increasing and expanding trend. The 2005 
estimate for Karelia oblast was 510 and 
appears to be stable. 
 
Baltic population: The population consists of 
around 3,400 lynx, or which 1,600 are found 
in the Russian portion. Although there was 

Karelian population: The Karelian 
population is genetically close to the 
Baltic population and their distributions 
are more or less continuous. 
Connection to the Scandinavian 
population is likely to be limited 
although dispersers have been 
documented using genetic tools. To 
the east the Karelian population 
connects to the continuous Siberian 
population. 
 
Baltic population: To the east the 
Baltic population connects to the 

Karelian population: Lynx are officially 
protected in Finland since 1995 under 
the EU’s Habitats Directive. Complete 
protection can however be derogated 
in accordance with article 16 of the EU 
Habitat Directive (resulting in a kind of 
quota hunting). As a matter of fact, the 
country has maintained the level of 
harvest at the end of the 1990s 
compared to the beginning of the 90s. 
The level (68 lynx annually in 2004-05) 
is sustainable. A new management 
plan is being developed. Lynx are a 
game species in Russia, but there has 

Karelian population: 
Threats: Potentially 
harvest, although current 
levels are low. 
Depredation on livestock 
is very low in this region, 
although depredation on 
semi-domestic reindeer 
excludes them from the 
northern areas. Finnish 
hunters perceive lynx as 
serious competitors for 
game, especially roe deer 
and white-tailed deer. 

Karelian 
population: 
“Least Concern”. 
Although the 
number of adult 
animals is below 
1000, our 
separation of this 
population is 
somewhat 
artificial as it 
connects to the 
wider Baltic and 
Siberian 



                                                                                        Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores in Europe 

 

58

Name Geographical 

description 

Genetic and demographic 

structure 

Connectivity with other 

populations 

Current management Pressures and 

Responses 

IUCN red 

listing 

population into two 
administrational populations.  
 
The Karelian population 
extends across Finland and 
the Russian oblasts of 
Murmansk and Karelia. In 
Finland, lynx are found 
throughout the whole country, 
with the highest densities in 
the southeast. Very few lynx 
occur in the reindeer 
husbandry area of northern 
Finland. Lynx are widespread 
in Karelia oblast, but only 
occasionally occur in the 
forested areas of Murmansk 
oblast.  
 
There is a more or less 
continuous distribution of lynx 
within the Baltic population 
across all Estonia (including 
the large islands), all Latvia, 
much of Belarus and the 
Russian oblasts of Leningrad, 
Novgorod, Pskov, Tver and 
Smolensk. However, the 
distribution becomes highly 
fragmented across Lithuania, 
northeastern Poland, 
Kaliningrad oblast and 
northern Ukraine. 

some reduction in numbers in Estonia and 
Latvia during the 1990’s, numbers appear to 
have stabilised following the adjustment of 
hunting quotas. The numbers in Russia 
appear to be stable. The highly fragmented 
distribution of animals throughout Lithuania, 
northern and western Belarus and 
northeastern Poland is a cause of concern. 

continuous Siberian populations, and 
to the north there is good connection 
to the Karelian population, with which 
it shares genetic similarity. The 
population is very fragmented in its 
southern part. It is very unlikely that 
any connection remains with the 
Carpathian population to the south. 
 
The separation between the two 
populations is made here only as an 
administrative decision to produce 
units of practical size and with more 
homogenous internal conditions. 

been no harvest in Karelia since 1995. 
 
Baltic population: Lynx are managed 
as a game species in Estonia and 
Latvia (reservation for including the 
lynx in Annex IV of the EU Habitats 
Directive), with 100 – 150 lynx being 
shot each year. They are also a game 
species in the neighbouring Russian 
oblasts – but annual harvest appears 
to be very limited (<50). In Poland, 
Belarus, Lithuania and Ukraine lynx 
are protected. Both Estonia and Latvia 
have prepared and implemented a 
lynx management plan. Regional 
coordination among researchers is 
good – and a regional assessment of 
lynx status and management was 
completed in 2006. 

Most important 
conservation measures 
needed: Establish a 
reliable monitoring system 
in Russia. Find solutions to 
mitigate human-livestock-
carnivore conflicts in 
Finland, set the annual 
quotas on the basis of 
good census data, 
establish co-operation 
between the countries 
 
Baltic population: Threats: 
Population fragmentation 
(especially in the south) 
enhanced by potentially 
illegal killing.  
Most important 
conservation measures 
needed: Restore 
connectivity between the 
fragments along its 
western and southern 
edge. Improve and 
coordinate the monitoring 
of the species, develop a 
comprehensive 
conservation strategy 
based on a metapopulation 
concept and considering 
habitat quality and 
connectivity. 
 

populations. 
 
Baltic population: 
“Least Concern”. 
The population is 
very large and 
connected. 

Carpathian 
population 
(2,500 lynx) 

The distribution area covers 
at present almost the entire 
area of the Carpathian 
mountains. This includes the 
eastern Czech Republic, 
southern Poland, Slovakia, 
western Ukraine, Romania 
and eastern Serbia. It is also 
possible that some individuals 
just extend into Bulgaria. 

The overall number for the population is 
about 2,500 lynx. However, it is likely that 
certain countries overestimate their 
numbers. Population trends are usually 
easier to assess than absolute size and 
densities. There are differing tendencies in 
the north-western and south-eastern part of 
the population. In Slovakia, Poland, and 
Ukraine a negative population trend was 
observed, whereas in Romania numbers 
were reported increasing and the range 
expanding further south. More than half of 

Although very large, the Carpathian 
population appears to be isolated from 
other populations. To the north the 
connection to the Baltic population 
appears to have been broken as lynx 
are absent from the lowlands of 
western Ukraine and in eastern Poland 
lynx occurrences are exceptionally 
fragmented. To the west there may be 
a potential to establish connection with 
the Bavarian – Bohemian population. 

In all countries but Romania, lynx is 
completely protected by law, though 
since only recently in Slovakia (2001). 
Until 2000, the annual legal harvest 
was almost 150 animals in Slovakia 
and considered a threat to the 
population. In Poland, lynx has 
received full protection in 1995. Of the 
Carpathian population, Romania is 
therefore the only country left where 
lynx are legally hunted. Yet the 
number of lynx shot has been very 

Threats: Potentially illegal 
killing and habitat 
fragmentation due to 
infrastructure 
developments and wood 
cutting. 
Most important 
conservation measures 
needed: Improve the 
monitoring and census 
systems, habitat 
conservation, public 

“Least Concern”. 
The population is 
large. 
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the Carpathian population is situated within 
Romania, followed by Slovakia. The 
distribution appears to be more or less 
continuous, although the range becomes 
rather narrow in the eastern part of the 
Polish / Slovak Carpathians. Furthermore, 
the quality of data from Ukraine is poor 
making it hard to assess the overall internal 
connectivity – however, the data that we do 
have indicate that lynx are present. 
 

 modest compared to the number of 
lynx estimated and the potential quota 
set per year. It is however assumed 
that there is no control over the real 
extent of hunting, as numbers differ in 
the literature found. 

 

education, conduct some 
field research in different 
parts of the Carpathians to 
find out more about the 
species biology in this 
region, develop a general 
strategy for the lynx in the 
entire Carpathians. Action 
plans are also needed. 

Bohemian-
Bavarian 
population 
(75 lynx) 

The population stretches in 
the triangle where the Czech 
republic, Germany and 
Austria meet, including the 
area of; in the western Czech 
Republic (Sumava Mts., NW-
part of the Cesky les Mts. = 
Oberpfälzerwald, the Sumava 
foothills, S-Novohradske Mts.; 
in the north more isolated, 
small but constant occurrence 
in the Brdy highlands in 
connection with the core 
population), eastern Germany 
(Bayerischer and Oberpfälzer 
Forest, Fichtelgebirge, 
Frankenwald), and northern 
Austria (Böhmerwald, 
Mühlviertel, Waldviertel). 

Although there may have been events of 
natural colonisation from the Carpathians, 
the origins of this population mainly stem 
from 5-9 lynx introduced into the German 
Bavarian forest in 1970-72 and 18 lynx 
introduced into the Czech Sumava 
Mountains in 1982-89. The source of the 
animals was the Slovak Carpathians. The 
current estimate is around 75 animals. 
Whereas the population was increasing and 
expanding until the mid 1990s, since 1999, a 
marked decrease has been recently noticed 
in all three countries, but particularly in the 
Czech Republic, which hosts around 60% of 
the entire population. 

In the northern part of the range, the 
distribution is less coherent than in the 
south. Therefore, internal 
fragmentation could become a 
problem, particularly in the north-west. 
This influences the viability of a 
potential link with the Carpathian 
population through the Laberiver 
Sandstone Mts. There seem to be 
suitable corridors at least as far east 
as the Laberiver Sandstone Mts. So 
far, there is no confirmed evidence of 
movements between the Bohemian-
Bavarian and the Alpine populations. 
In Austria, occupied areas are actually 
quite close, but the Danube River and 
a motorway separate them. On the 
German side, several motorways in 
the plain between the Bavarian forest 
and the Alps make it very unlikely for 
the lynx to expand to the south and 
south-west. To the west (towards the 
Black Forest) the infrastructure 
barriers are even stronger. 
 

Lynx of the Bohemian-Bavarian 
population are fully protected by law. 
Cooperation and exchange of 
information amongst scientists has 
started some years ago, and the 
establishment of a discussion platform 
for management issues was 
suggested (CELTIC – Conservation of 
the European Lynx: Management and 
International Cooperation). However, 
there is no common management 
approach yet. In Germany and Austria, 
wildlife management is in the 
responsibilities of the federal states 
(Bundesländer), and as there are no 
national management strategies for 
lynx, it is difficult to implement 
international cooperation.  

 

Threats: Illegal killing, 
habitat fragmentation due 
to road constructions. 
Most important 
conservation measures 
needed: Find solutions to 
the widespread illegal 
killing, improve 
connectivity first within the 
population, but then also 
to neighbouring 
occurrences, get a clear 
commitment and a more 
strenuous involvement of 
the authorities. 

“Critically 
Endangered”. 
The population is 
small and 
isolated and it 
has not shown 
signs of growth. 

Balkan 
population 
(<100 lynx) 

This population has a 
scattered distribution along 
the borders of Albania, FYR 
Macedonia, Serbia (especially 
Kosovo province), 
Montenegro, and potentially 
Greece. Lynx occur in the 
Albanian Alps & central-
central east Albania, in 
western FYR Macedonia 

The Balkan lynx population experienced a 
severe bottleneck in 1935-1940 with an 
estimated number of only 15-20 individuals 
left. After World War II the population started 
to recover, especially in Kosovo and the 
FYR Macedonia. In the 1960-70s, it also 
reappeared in Montenegro. The population 
estimate was some 280 lynx in 1974. 
Currently, the total size of the population is 
estimated to be about 100 individuals at 

The Dinaric population in Bosnia-
Herzegovina has recently spread 
south as has the Carpathian 
population in Serbia and Bulgaria, 
respectively. These could both 
potentially lead to a merging with the 
Balkan population. This would, on one 
hand, be welcome as a support for this 
Critically Endangered population; on 
the other hand, the assumed unique 

The species is fully protected by law in 
all range countries. No national 
management plans exist, however it is 
one of the aims of an ongoing cross-
border conservation project to develop 
a recovery strategy for the Balkan lynx 
from which national actions can be 
derived. 

Threats: Small population 
number, limited prey base 
and habitat degradation 
(especially in Albania), 
probably illegal killing, lack 
of knowledge about 
numbers, distribution and 
ecology. 
Most important 
conservation measures 

“Critically 
Endangered”. A 
very small 
number of 
animals that are 
isolated. There 
are no signs of 
population 
growth. 
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(mainly in the areas in and 
between Mavrovo, Galicica & 
Pelister National Parks, but 
most probably also in the 
Shar Planina Mts. bordering 
with Kosovo), as well as in 
Serbia (Kosovo and Metohija 
provinces) and Montenegro. 
From time to time single, 
unconfirmed observations in 
the border regions of Greece 
with FYR Macedonia and 
Albania are reported. 
 

best, distributed over different patches, 
indicating a strong internal fragmentation. It 
is impossible to assess the recent trend in 
population size or distribution, however local 
experts indicated a decrease for both 1990-
1995 and 1996-2001. 

taxonomic status of the Balkan lynx 
might be influenced through 
immigrating lynx from the north and/or 
west. Both of these potential 
connections are with lynx that are 
genetically of Carpathian origin. 

needed: Conduct a 
systematic field survey 
covering the whole 
potential distribution area, 
establish a standardised 
monitoring of lynx and 
prey species, research on 
the ecology and life history 
of the Balkan lynx, define 
taxonomic status, rise 
public awareness, law 
enforcement, habitat and 
prey base enhancement. 

Dinaric 
population 
(130 lynx) 

This population extends from 
Slovenia, through Croatia, to 
Bosnia-Herzegovina. From 
central-southern Slovenia (S 
and SE of the Jesenice-
Ljubljana-Triest highway) 
across Croatia (Gorski Kotar 
and Lika regions) to western 
Bosnia (no data available for 
sporadically present areas). 

This population is genetically based on 6 
individuals reintroduced to Slovenia from the 
Carpathians in 1973. Currently, the 
population seems to inhabit almost the 
whole range of the Dinaric mountain chain, 
although the situation in southern Croatia 
and south-east Bosnia-Herzegovina is not 
clear, i.e. information on sporadically 
occupied areas is missing. The size of the 
population is roughly estimated to be about 
130 animals. In Bosnia-Herzegovina, the 
population is thought to be stable at 
presence, in Croatia and Slovenia, a slight 
decrease was reported in 2001. The 
estimation for the entire population indicates 
a decrease compared to the beginning of the 
1990s. Since in the larger part of the range, 
sound monitoring has only been established 
recently, the long-term trend is difficult to 
assess. Earlier reports are likely to have 
overestimated the population size. 
 

According to the present information 
the population occupies a cohesive 
range, and is connected with the 
Slovenian part of the Alpine 
population, although it is not yet clear 
how well the connection between the 
two populations across the Jesenice-
Ljubljana-Triest highway actually is. 
There is a potential connection with 
the Balkan population to the south. 
Signs of lynx presence are 
sporadically reported just at the border 
between Serbia and Montenegro / 
Bosnia-Herzegovina.  

Lynx were granted legal protection in 
Croatia in 1995. By becoming a 
member state of the European Union 
in 2004, Slovenia has ratified the EU 
Habitats Directive and hence legally 
protected lynx. Their legal status in 
Bosnia-Herzegovina is unclear. 
Croatia is the only range country to 
have a management plan and an 
ongoing initiative is aiming at the 
development of transnational 
management plan for Croatia and 
Slovenia. 

Threats: Illegal shooting, 
collisions with 
vehicles/trains, inbreeding, 
limited prey base and 
general habitat loss. 
Most important 
conservation measures 
needed: Develop a cross-
border conservation 
strategy (including defining 
the legislation in Bosnia-
Herzegovina), improve 
and continue the 
monitoring of lynx and 
prey, increase prey base. 

“Endangered”. A 
small population, 
which is isolated 
from other 
populations. 

Western Alps 
population 
(80 lynx) 

This population is centred on 
the Swiss Alps (mainly in the 
cantons of Valais, Vaud, 
Fribourg and Berne) and the 
French Alps,  
Outside this area a more 
scattered distribution with no 
permanent lynx presence 
exists in France (south-east of 
the country, from Lake 

The lynx in the Alps became extinct during 
the 19th century, with the last specimens 
surviving in the western Alps of Italy and 
France until the 1930s. The taxonomic 
status of the original lynx of the Alps is a 
matter of discussion. The lynx brought back 
to the Alps after 1970 were all taken from 
the Carpathians, the nearest autochthonous 
population. Today, the Alpine population 
consists of several occurrences all 

The observed rate of development will 
most likely not allow for a natural 
fusion of the western and eastern 
Alpine populations within the next 
decades. The capacity for expansion 
is limited as a result of the strong 
habitat fragmentation in the Alps. 
Nevertheless, the Alps are the area in 
Western and Central Europe, which 
potentially hosts the most viable lynx 

Lynx are at present protected in all 
Alpine countries. In Switzerland, and 
France individual lynx causing too 
much damage on livestock, can be 
removed. National environmental 
agencies have the authority for lynx 
management. Except for Switzerland, 
national management plans are still 
lacking. 
In the early 1990s, scientists from all 

Threats: Illegal killing, 
infrastructure development 
(especially road 
constructions), vehicle and 
train collisions, limited 
dispersal, genetics. 
Most important 
conservation measures 
needed: Promote the 
expansion of the area 

“Endangered”. A 
small population, 
which is relatively 
isolated from 
other 
populations. 
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Geneva as far south as to the 
department of Hautes-Alpes 
and in the Italian Alps. 
 
 
 

originating from re-introductions in the 1970s 
(Switzerland 1970-76). Although lynx 
immigrated into neighbouring countries 
(France, Italy) during the 30 years following 
the first releases they have not yet 
established a continuous population 
throughout the Alps. The total lynx 
population size in the Alps has been 
estimated at about 120 (mature) individuals 
in 2001. The total number has been more or 
less stable for the past 10 years, however 
with strongly differing trends in the regions. 
There has been a slight expansion of the 
range in France, eastern Italy, and 
Switzerland (in the latter through 
translocations of animals from the western 
Alps and the Jura Mts. to the eastern Alps). 
 

population – habitat models predict a 
potential capacity of 960-1,800 lynx, 
depending on the density assumed. 
There is potential connection between 
the western Alpine population and the 
Jura population, which in turn has 
potential connections with the Vosges 
population. 

Alpine countries formed an expert 
group to survey the status of and co-
ordinate actions for the Alpine lynx 
population. The SCALP (Status and 
Conservation of the Alpine Lynx 
Population) defined common 
standards to interpret the monitoring 
data collected, and has developed a 
Pan-Alpine Conservation Strategy 
(PACS), which was adopted by the 
Standing Committee of the Bern 
Convention. 

occupied, improve law 
enforcement, continue 
monitoring of demographic 
and genetic parameters, 
and increase acceptance 
of local people. 
 

Eastern Alps 
population 
(30-40 lynx) 

This is a small and scattered 
population located in the 
north-western part of Slovenia 
(Slovenian Alps), stretching 
into the adjacent regions of 
Italy (Tarvisiano, Friuli VG, 
Veneto Bellunese) and 
Austria (Carinthia, northern 
Kalkalpen, Upper Carinthia, 
Niedere Tauern). 

This population is derived from animals 
reintroduced from the Carpathians to 
Slovenia in 1973 and Austria 1977-79 

The observed rate of development will 
most likely not allow for a natural 
fusion of the western and eastern 
Alpine populations within the next 
decades. The capacity for expansion 
is limited as a result of the strong 
habitat fragmentation in the Alps. 
Nevertheless, the Alps are the area in 
Western and Central Europe, which 
potentially hosts the most viable lynx 
population – habitat models predict a 
potential capacity of 960-1800 lynx, 
depending on the density assumed. 
There is good potential connectivity 
between the lynx in eastern Alps with 
the Dinaric Population. 

Lynx are protected in all Alpine 
counties, although individual lynx 
causing damage can be removed. In 
Austria, the owners of the hunting 
grounds are responsible for the 
management of the species, but are 
supervised by the individual states 
(Bundesländer), which have the legal 
power. National management plans 
are lacking. The population is covered 
by the SCALP cooperation (see 
above). 

Threats: Illegal killing, 
infrastructure development 
(especially road 
constructions), vehicle and 
train collisions, limited 
dispersal, genetics. 
Most important 
conservation measures 
needed: Promote the 
expansion of the area 
occupied, improve law 
enforcement, continue 
monitoring of demographic 
and genetic parameters, 
and increase acceptance 
of local people. 
 

“Critically 
Endangered”. A 
small population. 

Jura 
population 
(80 lynx) 
 

This population is distributed 
throughout the Jura 
mountains along the border 
between western Switzerland 
and France. 

The Jura population originated from re-
introductions in the Swiss Jura Mts. during 
the years 1974/75. Already the same years 
some first animals were observed in the 
French Jura Mts. and from then on they 
spread further along the chain. Currently, the 
population makes up around 80 animals, 
distributed over nearly the entire mountain 
chain. France hosts roughly two thirds of the 
population. From 1996-2001 the population 
was expanding, an ongoing tendency in the 

According to a habitat model, it is 
predicted that the Jura Mountains 
could host about 74-101 resident lynx. 
The total population size will hence be 
limited. Potential corridors to 
neighbouring lynx occurrences (Alps, 
Vosges-Palatinian and Black Forest) 
exist, but there are some barriers like 
highways and rivers that need to be 
crossed. Connections to the 
Chartreuse (French Alps) are the 

Lynx are legally protected in all these 
countries. Stock-raiding animals can 
however be removed. For this, similar 
criteria have been established in 
France and Switzerland. In practice, 
depredation is much more pronounced 
in the French than in the Swiss Jura. 
The Ministries of Environment are 
responsible for the management of the 
species. There is co-operation on 
scientific and administrative level, but 

Threats: Illegal killing, 
traffic accidents, limited 
dispersal. 
Most important 
conservation measures 
needed: Continuation and 
improvement of the 
monitoring, genetic 
surveillance of the 
population, law 
enforcement, improvement 

“Endangered”. A 
small population. 
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north-eastern Swiss Jura Mts. The numbers 
are presently more or less stable with some 
local fluctuations. 

easiest and may indeed have been 
used, as indicated by signs of lynx 
presence. For genetic reasons an 
exchange with other populations would 
be important as the Jura population 
turned out to have lost part of its 
original variability compared to the 
source population from the Slovak 
Carpathians. 
 

no systematic common monitoring and 
no common management plan for the 
entire population. 

of connectivity to other 
lynx populations or 
occurrences. 

Vosges-
Palatinian 
population 
(30-40 lynx) 

This population consists of 
two population segments, one 
in the south-central Vosges 
mountains of France, the 
second in the northern 
Vosges mountains and 
stretching into south-western 
Germany (Palatinian forest).  

Lynx in the Vosges Mts population segment 
are descended from 21 individuals released 
in 1983-93. The population now covers a 
more or less continuous area of 3,000 km2. 
The arrival of the lynx in the Palatinian 
Forest population segment differs according 
to the reference: 1980 or 1986. The origin of 
these animals is not known, but natural 
immigration seems to be unlikely. The 
northern Vosges Mts. are separated from 
the central Vosges Mts. by a main road and 
the canal de la Marne au Rhin in the district 
of Saverne, and it is not known how 
regularly animals actually cross. According 
to the current estimations, about 30 (at most 
40) animals exist in the area of the Vosges 
Mts.-Palatinian forest. Whereas the most 
recent tendencies indicate a slight 
expansion of the range in the south, it has 
been decreasing in the north. 
 

It might be still too optimistic to define 
the Vosges-Palatinian as a single 
population, as the connection of the 
south/central Vosges segment and the 
north Vosges/Palatinian segment is 
apparently not well established yet. An 
expansion to the east across the 
Rhine valley is unlikely, and to the 
west probably also limited due to lack 
of forest habitats. Along the left shore 
of the Rhine River, however, a chain of 
secondary mountain ranges offers the 
potential for a larger meta-population. 
There is an obvious connection to the 
Jura Mts., however with some barriers 
not easy to overcome. Nevertheless, 
since 1997 some indications were 
reported from the Haute-Saône, which 
lies in between the two massifs. 

Lynx are legally protected in all these 
countries. Stock-raiding animals can 
however be removed in France. The 
Ministries of Environment are 
responsible for the management of the 
species. There is co-operation on 
scientific and administrative level, but 
no systematic common monitoring and 
no common management plan for the 
entire population. 

Threats: Illegal killing, 
traffic accidents, limited 
dispersal. 
Most important 
conservation measures 
needed: Continuation and 
improvement of the 
monitoring, genetic 
surveillance of the 
population, law 
enforcement, improvement 
of connectivity to other 
lynx populations or 
occurrences. 

“Critically 
Endangered”. A 
small population. 
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WOLF (Canis lupus) 
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populations 
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Pressures and 

Responses 

IUCN red listing 

Iberia (2,500 
wolves) 
 
Northwestern 
population 
(2,400 
wolves) 
 
 

We recognize two populations on 
the Iberian peninsula. The largest 
population lies in the north-
western quadrant of Iberia (in 
both Spain and Portugal) 
including the western Basque 
country. Not in the Pyrenees, but 
south as far as Ávila. . The 
wolves south of Duero river in 
Portugal are a distinct segment 
(about 30 individuals) and there 
is no evidence of connection with 
wolves north of the river..  

The Iberian wolf (Canis lupus signatus) 
may be a distinct subspecies. After the 
population reduction up to the 60s’, it is 
currently increasing in numbers and 
expanding its range across central Spain. 
The northwestern population is 
expanding,. There are 2 distinct 
population segments within this 
population. The largest is that  north of the 
river Duero in both countries. South of the 
Duero in Portugal there is a small 
population segment of about 30 wolves 
which seems to be currently isolated from 
the main continuous NW population as 
suggested by field and genetic results and 
its conservation is dependent on re-
establishing connectivity with the main 
population, namely with Spanish  portion 
south of the Duero.  
 

The nearest wolf population is in the 
Western Alps and connections 
between the two are non existent. 
In Cataluña 6 individual wolves 
were recoded from 2000 to 2007. In 
the French Pyrenees, in the last 10 
years, 3 wolves different from those 
of Cataluña have been detected. 
So, 9 different wolves have been 
detected in the French and Spanish 
Pyrenees in the last decade. 
 
 

Wolves are fully protected 
in the whole of Portugal, 
and in Spain only south of 
the river Duero (although 
now subject to some 
control in response to 
depredation) (Habitats 
Directive Annex IV in both 
situations). North of the 
Duero in Spain, wolves are 
game species (Habitats 
Directive Annex V) under 
various management 
regimes depending on 
legislation of 8 
autonomous regional 
governments. Asturias and 
Castilla y León have a 
Wolf management Plan 
and Galicia is about to 
approve its plan. In 
Portugal compensation 
paid for wolf damages is 
among the highest in 
Europe. 

Illegal killing is still 
common and poison 
baits are used. The 
autonomous regions 
are gradually approving 
their action plans. 
However, management 
coordination among the 
regional governments 
and between Spain and 
Portugal is very limited. 
In some areas the 
persistence of the 
species seems to be 
highly dependent on 
human-related food 
sources, causing 
conflicts that are 
difficult to mitigate. 

Main population is “Near 
Threatened”. The Iberian 
population is large (about 2,500 
wolves , although may not be 
much larger than 1000 mature 
animals) and expanding toward 
south and east. Therefore, it 
does not qualify for the 
category “Vulnerable”. It is 
maintained in category “Near 
Threatened” because is close 
to the category Vulnerable due 
to the fragmentation in 
management regimes, the lack 
of a population level 
management plan, the 
occurrence of largely 
unpredictable events of human 
reaction against wolves 
(poison, shooting, etc.) that 
may threaten the population at 
local level.  
 
 

Sierra 
Morena 
population 
(50 wolves) 
 

A very small population of wolves 
is isolated in Southern Spain 
since the last 40-50 years on the 
Sierra Morena mountains of 
Andalucìa and Castilla-La 
Mancha. 

The isolated population in the Sierra 
Morena appears to be stable. 

The population is isolated from the 
North-western one by 270 
kilometers. 

Fully protected. These wolves are 
illegally persecuted 
because of the 
perceived damages 
they cause to the game 
species (mainly, red 
deer) which are the 
main income in the 
large, private, estates 
of Sierra Morena where 
they live. In addition, 
their isolation might 
being constraining the 
viability of this 
population. 

The small population of Sierra 
Morena is far from the main 
population in the North and 
should be classified as Critically 
Endangered. 

Western-
Central Alps 

The population occupies an area 
that includes most of the Western 

This population is of Italian origin and all 
wolves share the same Italian genetic 

The genetic continuity with the 
Apennine population has been 

The population is fully 
protected under French, 

Several cases of illegal 
killings have been 

“Endangered”. The Alpine 
population is the recent 
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population 
(100-120 
wolves) 

Alps in France and Italy, many 
wolf territories being 
transboundary along the French-
Italian border south of Valle 
d’Aosta. Individuals disperse 
regularly into Switzerland as far 
as Grisons but have failed, until 
now, to establish a permanent 
group. 

haplotype. Individual wolves dispersing 
from the Apennines first colonized the 
Alps in 1992 and succeeded in 
establishing a permanent and expanding 
population which shows a highly dynamic 
spatial pattern spreading towards the west 
and north. The total number is estimated 
to be 100-120 wolves, increasing on 
average by 10% per year. 

recently assessed at 2.5 individuals 
per generation, all of them moving 
from the Apennines to the Alpine 
population. In 2005, a young radio-
marked wolf dispersed more than 
1,000 km from Parma to Nice, 
providing evidence of the natural 
dispersal along the northern 
Apennines range. In spite of the 
continuity between the two 
populations, their ecological and 
socio-economic contexts are 
sufficiently different to justify a 
separation for management 
purposes. 

Italian and Swiss law. In 
France and Switzerland 
the national Action Plans 
include provisions for legal 
take of a few wolves under 
strict conditions following 
depredation on livestock. 
The three countries have 
recently (2006) signed a 
formal agreement of 
cooperation for the 
management of the entire 
population, marking an 
innovative procedure 
based on the recognition 
that the biological 
population needs to be 
managed through a 
common and accepted 
approach. 

reported in France and 
Italy, and the wolf 
presence is still far from 
being accepted by local 
farmers and livestock 
breeders. Conflicts with 
hunters are increasingly 
reported and remain 
unresolved. Both 
France and the 
Regional Gov. of 
Piemonte in Italy have 
carried out extensive 
and continuous 
research and 
monitoring of the 
population and the 
damages to livestock 
and excellent data are 
available for 
management purposes. 
 

outgrowth of the Italian wolf 
population and it is still 
numerically small. Though it is 
increasing fast, it is currently 
estimated to be 120-150 
animals, and it has limited 
genetic and demographic 
contacts with the adjacent 
population of the Apennines. Its 
small size justifies the 
assessment in category 
“Endangered”. 

Italian 
peninsula 
population 
(500 – 800 
wolves) 

This population occupies the 
whole Apennines range from 
Liguria to Calabria (Aspromonte) 
and extending into northern Lazio 
and central western Tuscany 
(provinces of Siena, Grosseto 
and Pisa). 

The population has been described in 
1921 (Altobello 1921) and confirmed in 
1999 (Nowak 1999) as a distinct 
subspecies (Canis lupus italicus). 
Genetically recognized by the presence of 
a unique mtDNA haplotype. After the 
population bottleneck of the 1960s’, when 
total numbers were estimated to be about 
100 animals, the population has steadily 
recovered and expanded into the western 
Alps. In 2006, the population was 
estimated to be 500-800 wolves. 

The nearest population (apart that 
in the Western Alps, see above) is 
in Slovenia (Dinaric-Balkan 
population). However, a large 
portion of the central Alps and the 
agricultural Po river valley 
effectively separate the Italian and 
the Dinaric populations 

The population is fully 
protected by national law, 
while different levels of 
damage compensation are 
provided by 14 different 
regional laws. 
Compensation paid per 
wolf has been estimated to 
be the highest among EU 
countries, but the 
effectiveness of 
compensation programs 
has never been assessed 
and it is increasingly 
questioned. Apart from 
formal protection the 
population is not actively 
managed. The species 
occurs in several protected 
areas throughout its range 
but the size of these areas 
is far too small to protect a 
viable population. In spite 
of formal protection, illegal 

The population is 
protected on paper but 
the law is poorly 
enforced and illegal 
killing is very common 
throughout the range. 
Poison baits are 
increasingly used 
against dogs, foxes and 
wolves. Hybridization 
with dogs has been 
found and it appears to 
account for at least 5% 
of the total wolf 
population. A national 
Action Plan sets the 
broad strategic ground 
for management but is 
not being implemented 
by the national and 
regional governments. 

“Vulnerable”. The Italian wolf 
population is estimated to be 
500-800 individuals distributed 
along the Apennines. The 
shape of the range is narrow 
and elongated, restricted to the 
Apennines. The population has 
limited exchanges with the 
population of the Western Alps 
and recent genetic evidence 
indicates a flow of genes only in 
the direction toward the Alps. In 
spite of the recent increase in 
numbers and range, the Italian 
wolf population is still highly 
vulnerable to local 
extermination from human 
pressures (poison, shooting, 
car accidents) and the 
stochastic nature of these 
events suggest to maintain a 
cautionary assessment. The 
population does not qualify for 
the category “Endangered”, but 
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killing is estimated to take 
a substantial portion of the 
population every year (up 
to 15-20%). 
 

it may easily reverse its current 
favourable status. 

Dinaric-
Balkan 
population 
(5,000 
wolves) 

This population covers a vast 
area from Slovenia to north-
central Greece and includes the 
whole Dinaric mountain range 
through Croatia, Bosnia-
Herzegovina, western Serbia 
(and Kosovo province), 
Montenegro, FYR Macedonia, 
Albania, western and southern 
Bulgaria. 

The population appears to be more less 
continuous throughout this region, 
although for some countries data are 
poor. The population is roughly estimated 
to exceed 5,000 individuals, though locally 
the densities may vary greatly and its 
overall demographic trend is largely 
unknown. In Croatia and Slovenia, the 
population has recovered significantly 
following active management started in 
the 1990s’. 
 
At present our knowledge of much of this 
massive population is too poor to divide it 
into segments or even accurately assess 
the whole distribution. It is possible that 
more fine-grained surveys will allow a 
finer scale classification. 

To the north, the population has no 
contact with the nearest population 
in Italy, although dispersing animals 
are reported in Austria and eastern 
Italy. To the east, the population 
may exchange individuals with the 
large wolf population of the 
Carpathians which extends into 
northern Bulgaria. 

Management is 
fragmented by several 
different national laws. It is 
a game species in almost 
all countries, except for 
Slovenia, Croatia and 
Greece south of 39° 
latitude where wolves are 
fully protected. In Croatia, 
an effective Action Plan is 
in place and implemented 
(revised in 2007), and this 
allows for some limited 
harvest. In most of the 
countries, law enforcement 
is weak or totally absent 
even in protected 
populations. 
 

Legal hunting and 
illegal killing are taking 
an unknown number of 
wolves throughout most 
of the range. Other 
pressures are 
commonly reported: 
habitat fragmentation 
due to construction of 
fenced highways, 
shortage of wild preys, 
widespread use of 
poison and conflicts 
with human interests. 

“Least Concern”. This large wolf 
population (more than 5,000 
animals) appears to be in 
favourable conservation status 
mainly due to the limited 
management caused by the 
recent political instability of 
large areas of the region. 
However, the more marginal 
parts of the range may be 
subject to excessive pressure 
from human disturbance 
(Slovenia, central Greece) and 
ad-hoc management actions 
should be implemented. 

Carpathian 
population  
3-4,000 
wolves) 

The central Carpathian 
mountains are home to one of 
the largest wolf population in 
Europe. This population extends 
across several countries, from 
northern Bulgaria to eastern 
Serbia, Romania, south-western 
Ukraine, Slovakia and southern 
Poland. A few wolves are 
occasionally reported in the east 
of the Czech Republic. 

This population is estimated to exceed 
5,000 animals, the majority of them living 
in Romania and Ukraine. Slovakia hosts 
about 4-500 wolves and southern Poland 
contributes with good wolf habitat in the 
areas along the south-eastern borders 

It is likely that some level of genetic 
exchange occurs with the Dinaric-
Balkan population in western 
Bulgaria, and with the Baltic 
population through eastern Poland, 
although this connection is 
fragmented.  

Wolves are fully protected 
in the Czech Republic, and 
Poland. They are 
managed as de facto 
game species Romania 
and Slovakia despite 
Annex IV status on the 
Habitats Directive. Wolves 
in Ukraine are game 
species and a bounty has 
been operational in recent 
years. Wolves are a game 
species in Serbia. 
 

In spite of its large size, 
fragmentation of the 
management regime is 
a potential threat in the 
marginal parts of the 
range and it should be 
addressed. The use  of 
poison baits and illegal 
killing is widespread 
throughout the range. 

“Least Concern”. This large wolf 
population (more than 5,000 
animals) appears to be viable 
mainly due to the conservation 
implemented in Romania. 
However, some of the marginal 
areas of the range may be 
subject to excessive pressure 
(southern Poland, Slovakia) 
and may require ad-hoc 
conservation measures. 

Northeastern 
European 
populations 
(4,350 
wolves) 
 
Karelian 
population 

The North-eastern European 
populations constitute a part of 
the largest continuous wolf 
population in the world. In its full 
extent it joins with other wolf 
populations to form a more or 
less continuous population 
stretching from the Baltic Sea to 

Karelian population: Following widespread 
control of the population in the first part of 
20th century, the population recovered 
after the 80s’ and 90s’. The current 
estimates are based on counts of family 
groups in Finland (about 200 wolves in 
Finland) and the population has been 
expanding. In Karelia wolf numbers 

The Karelian population is a portion 
of the large Russian population and 
it connects with Baltic population in 
the south. Some occasional 
exchange with the Scandinavian 
population occurs. 
 
Baltic population: This population is 

Karelian population: In 
Finland, wolves occurring 
in the reindeer herding 
area fall under Annex V of 
the Habitats Directive; 
those outside the reindeer 
herding area fall under 
Annex IV. Because of 

Karelian population: In 
Finland, wolves cause 
very limited damage to 
livestock; predation on 
domestic dogs is the 
most frequent damage 
that causes strong 
resentment from the 

Karelian population: “Near 
Threatened”. The number of 
wolves in Russian Karelia is 
poorly known but assumed to 
be high. In view of this 
uncertainty and the 
management in Finland where 
the species is kept at low 
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(750 wolves) 
& Baltic 
population 
(3,600 
wolves) 

the Pacific Ocean. However, we 
have limited this evaluation to the 
area west of 35°E. For the 
purposes of management we 
propose splitting this large 
population into two 
administrational populations. 
 
The Karelian population occurs in 
Finland and the Russian oblasts 
of Karelia and Murmansk. 
Wolves are widespread in 
Russian Karelia, but scattered in 
Murmansk. In Finland wolves 
occur at highest densities in the 
southeast, but breeding packs 
have appeared in recent years in 
the centre and west.  
 
The Baltic population covers 
eastern Poland, Lithuania, Latvia, 
Estonia, Belarus, northern 
Ukraine and the Russian oblasts 
of Kaliningrad, Lenningrad, 
Novgorod, Pskov, Tver, 
Smolensk, Bryansk, Moscow, 
Kursk, Belgorod and Orel. 
 

appear to be stable. 
 
Baltic population: The trend throughout 
the region appears to have been very 
consistent. At the start of the 20th century 
populations were reduced, but still widely 
present, these increased during and after 
World War I. In the period between the 
wars, populations were greatly reduced 
again, but recovered to peak levels during 
and after Word War II, only to be heavily 
persecuted in the 1950’s such that they 
again reached very low levels in the 
1960’s and early 1970’s. The populations 
appear to have then increased, peaking in 
the early 1990’s – before being shot down 
again in the late 1990’s. Trends appear to 
have stabilized now in the EU countries, 
but are still declining in western Russia. 
There are about 1,000 wolves in Poland 
and the Baltic States, about 1,000 in 
Belarus, and 1,600 in the neighboring 
Russian oblasts.  
 

the westernmost portion of the large 
Russian population and it connects 
with the Karelian population. In 
Poland, although the distribution is 
not continuous, dispersal might be 
still possible between the Baltic and 
Carpathian populations. 
 
The separation between the 
Karelian and Baltic populations is 
made here only as an 
administrative decision to produce 
units of practical size and with more 
homogenous internal conditions. 

conflicts with reindeer 
herding the presence of 
wolves in northern Finland 
will not be tolerated. 
However, wolves are also 
killed outside the reindeer 
herding area in order to 
reduce conflicts. Finland 
has recently approved a 
National Management 
Plan that includes removal 
of some wolves under 
controlled circumstances. 
In Russian Karelia, wolves 
are killed throughout the 
range and anytime. 
 
Baltic population: The 
standard management 
practice for most of the 
20th century was open 
harvest, often with bounty 
incentives, all with the view 
of exterminating wolves, or 
at least seriously reducing 
their numbers. This 
situation persisted until the 
1990’s, when restrictions 
on their harvest gradually 
came into place in all 
countries. They are 
currently protected in 
Poland, but harvested in 
the 3 Baltic States 
(Habitats Directive 
Appendix V) and in 
Belarus and Ukraine. 

public opinion. Finland 
has approved a plan to 
maintain the population 
at its current size. 
Continuous flow of 
dispersing wolves from 
Russia allows a 
reasonable positive 
forecast on the 
conservation of this 
population. 
 
Baltic population:  
Latvian wolves appear 
to be on the way to 
being divided into two – 
with the area south of 
Riga starting to appear 
as a carnivore free 
area. This development 
will greatly increase the 
vulnerability of 
carnivore populations in 
western Latvia. Wolves 
in Lithuania and 
northeastern Poland 
also occupy a highly 
fragmented landscape. 

numbers, it appears justified to 
assess the population in this 
category. Assuming that 
management will be 
implemented at population 
level, the category could be 
downgraded; however, in the 
event of no collaboration 
between Finland and Russia on 
the joint management of this 
population, the Finnish side of 
the population should be 
upgraded to “Vulnerable”. 
 
Baltic population: “Least 
Concern”. The number of 
wolves and the continuity of the 
range into Russia support its 
assessment in the category of 
“no concern”. However, the 
small portions of the population 
in Poland and some of the 
Baltic States may require 
conservation measures to 
ensure their long term 
persistence. 

Germany / 
Western 
Poland (<50 
wolves) 

This population consists of 
scattered packs living in eastern 
Germany (Saxony) and western 
Poland. 

Wolves were exterminated in Germany 
during the 19th century, but individuals that 
were dispersing from Poland were shot 
occasionally throughout the 20 th century. 
In the mid 1990’s a pack began breeding 
in Saxony, and there are currently (2008) 
four packs breeding. Wolves in western 
Poland have had a dynamic history, but 
presently there are only a few widely 

This population is extremely 
fragmented internally. Potential 
connections exist to both the Baltic 
and Carpathian populations, but the 
distances are in the order of several 
hundred kilometers. 

Wolves are protected in 
both countries, but the 
extent to which protection 
is enforced in western 
Poland is questionable. 

The main risk for this 
population is its very 
small size, highly 
fragmented internal 
structure, and long 
distance from any other 
source. Coordination 
between Germany and 
western Poland is 

“Critically Endangered”. The 
population is very small, 
fragmented and isolated. 
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scattered packs throughout the region. crucial. A single litter of 
wolf-dog hybrid pups 
was born in 2003. 
 

Scandinavian 
(130-150 
wolves) 

The distribution range of the 
population is in central Sweden 
and south-eastern Norway.  

The population derives from a pair that 
immigrated from Finland and first 
reproduced in Sweden in 1983. A third 
immigrant in 1991 boosted the 
reproduction and the population is now 
estimated to be about 130-150 wolves 
(about 15% in Norway), with as much as 
15 litters produced in 2006. The 
population has been steadily increasing 
from 1983-2001, then slightly decreased 
in 2002-3, and is currently increasing 
again. 

There is evidence of very limited 
genetic exchanges with the Karelian 
wolf population. Immigration from 
the Karelian population is the only 
possible mechanism to increase the 
genetic variability of the population. 
With the exception of an occasional 
route across the Baltic Ice, all 
immigrants must pass through the 
reindeer herding areas of northern 
Finland, Sweden and Norway 
where wolves are rarely tolerated. 

Formally, wolves are fully 
protected in Sweden and 
Norway. However, Norway 
applies a strict zoning 
system that includes 
culling of wolf numbers in 
the areas outside this zone 
where damages are 
considered unacceptable. 
Sweden has been more 
restrictive in issuing 
permits to kill wolves. 

The inbreeding 
coefficient is very high, 
in some cases higher 
than for full sibling 
mating. Depredation on 
domestic dogs, sheep 
in Norway and reindeer 
in Sweden are the most 
frequent damages that 
cause continuing 
debate on wolf 
conservation. Both 
Norway and Sweden 
provide full 
compensation of 
damages to livestock. 
Sweden applies a 
preventive 
compensation system 
to reindeer breeders 
that operate in areas 
where wolves live. 
 

“Endangered”. The number of 
mature individuals is estimated 
to be less than 250. The 
population has low genetic 
variability and its genetic 
exchanges with the Finnish 
population are estimated to be 
very limited. 
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WOLVERINE (Gulo gulo) 
Name Geographical description Genetic and demographic structure Relations with other 

populations 

Current management Pressures and 

Responses 

IUCN red 

listing 

Scandinavian 
(750 
wolverines) 

This population is distributed 
mainly along the border of 
Norway and Sweden, with 
extensions into the southern 
Norwegian mountains, and the 
northern Norwegian county of 
Finnmark and adjacent areas of 
northwest Finland (the region of 
Lappland). Within this range we 
recognise 4 population 
segments, the south Norwegian, 
the central Scandes population 
segment along the Norwegian / 
Swedish border, the northern 
Fennoscandian segement in the 
Norwegian counties of Troms 
and Finnmark, and Finnish 
Lappland, and few animals 
breeding in the boreal forest 
areas of eastern Sweden.  

Genetic surveys for the Scandinavian sub-
population has shown a low genetic variability 
and subdivision among sub-populations 
indicating that the wolverine in Scandinavia has 
potentially lost variation due to a previous 
bottleneck event and that the current 
populations are the result of a recent common 
genetic background. The southern part of the 
population seems to form a sink with a few 
individuals emigrating from the northern 
continuous population. The southern Norwegian 
population segment was naturally re-established 
during the late 1970-ties and was a result of 
protective legalisation. This population segment 
has recently increased in numbers and 
distribution, but seems to have stabilized at 
around 100 individuals. Genetic surveys have 
shown that the southern Norwegian population 
segment is genetically distinct from the northern 
population segments (about 220 individuals in 
Norway), but the geographic gap between the 
southern and the main population to the north 
and east has decreased from 100 -200 km by 
the early 1990s to virtually connectivity by 2006. 
There are an estimated 380 individuals 1 year 
and older in the Swedish portion of the central 
population segment. Recently, during the 1990s 
a small and distinct reproducing population 
became established in the southern boreal 
region of the country. Population data for the 
past 9 years (1996-2004) suggest a fairly stable 
over all population trend, with a slight increase 
during the past 5 years. The demographic 
consequence of these spatial and genetic 
discontinuities needs to be assessed. 

There is probably a 
connection to the Karelian 
population to the east, 
although better mapping is 
needed in northwestern 
Russia.  

Wolverines are subject to both de 
facto hunting and the Government 
Authorities organised lethal control 
activities in Norway. The Norwegian 
national goal is to control the total 
population within the limits of 39 
yearly active natal dens. Control 
measurements, killing of family 
groups in early spring and licensed 
harvest are used as management 
tools to restrict wolverine predation 
on unattended sheep during 
summer and domestic reindeer all 
year round.  
 
The national goal in Sweden is to 
reach a minimum of 90 annual 
reproductions which equals 
approximately 550 individuals. 
Wolverines in Sweden are 
protected, although there is some 
limited use of lethal control following 
acute depredation events. 
 
The Norwegian and Swedish 
population is monitored through 
annual den inventories and there is 
cooperation and data exchange 
between the two national 
programmes. In Finland the species 
is monitored through a national 
fauna monitoring programme based 
on tracks crossing fixed 4x4x4 km 
triangles. During the last decades, 
there has been an increase in 
population numbers and distribution 
of wolverines in the Fennoscandian 
countries, but decreasing trends in 
Russia. 
 

High levels of depredation 
on domestic sheep in 
Norway, and on semi-
domestic reindeer in 
Norway, Sweden and 
Finland, generate large 
conflicts. These lead to 
pressure for population 
reduction through both 
legal and illegal killing. 
Finding ways to reduce 
depredation on sheep are 
crucial. It is unclear 
whether the existing levels 
of harvest, especially in 
Norway, are sustainable. 
With respect to 
depredation on semi-
domestic reindeer, 
solutions are harder to find 
as wolverines depend 
heavily on semi-domestic 
reindeer for food. 

“Vulnerable”. 

Karelian 
population 

This population extends across 
southern and central Finland (all 

The western Finnish segment is the result of 
translocations of individuals from the northern 

There is potential connectivity 
with both the Scandinavian 

Wolverines are protected in Finland 
and Russian Karelia. 

The Russian economic 
depression during the 

“Endangered”. 
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Name Geographical description Genetic and demographic structure Relations with other 

populations 

Current management Pressures and 

Responses 

IUCN red 

listing 

(450 
individuals) 

Finland excluding Lappland) and 
the Russian oblasts of Murmansk 
and Karelia. The main distribution 
appears to be continuous, but 
there is a relatively isolated 
population segment in western 
Finland. 

reindeer husbandry area. The trend in the 
Finnish portion of this segment appears to be 
slowly increasing (60 individuals in 2004). The 
trend in Russia is poorly known (390 individuals 
in 1999), but is regarded as being in decline. 

population, and the 
continuous northern Russian 
population of wolverines that 
extends eastwards, although 
better mapping is needed in 
northwestern Russia. 

1990s is believed to have 
led to wide spread 
poaching of ungulate 
game species. 
Furthermore, there has 
been a reduction of the 
semi-domestic reindeer 
herding industry due to 
large calf/breeding losses. 
This is believed to have 
indirectly negatively 
affected wolverine 
populations western 
Russia. The wolverines 
main prey base (wild and 
domestic reindeer) 
became less abundant 
and the population has 
faced a decrease in 
numbers and distribution 
during the last decades. 
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Appendix 2. Policy Support Statements of the Large 
Carnivore Initiative for Europe (LCIE) 
 
These are policy guidelines prepared by the LCIE to help guide managers and decision 
makers when managing large carnivores. They are based on a combination of the latest 
research (both ecological and social sciences) and on the combined experience of 
researchers, conservationists and wildlife managers from across Europe. As such they 
constitute recommendations for “best practices” rather than any attempt at suggesting 
regulations. 
 

1.  Lethal control and hunting of large carnivores; 
2.  Forestry; 
3.  Translocation; 
4.  Wolf – dog hybridisation; 
5.  The release of captive-bred large carnivores 
6.  Compensation systems 
7.  Monitoring of large carnivore populations 
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LCIE Policy Support Statement 

Lethal control and hunting of large carnivores 
 
While large areas of Europe presently offer potentially suitable habitats for one or more of the 
large carnivore species beyond their present reduced distributions, there are no large 
wilderness areas left in Europe. Therefore, large carnivore conservation must often occur in 
multi-use landscapes. Within such landscapes a variety of real or perceived conflicts with 
humans can occur, including:  
 
(1) Depredation on livestock and other productive units,  
(2) Competition with hunters for wild ungulates,  
(3) Fear for personal safety (especially from bears and wolves) and other psycho-social 
conflicts.  
 
A pragmatic consequence of this is that in some situations coexistence may be more readily 
achieved if large carnivore populations were maintained at a lower density than that which an 
area could potentially support. There are a variety of non-lethal methods that can be used to 
remove individual large carnivores or limit their population growth rate (e.g. translocation). 
However, these are often impractical and too costly for large-scale application. In most 
situations lethal methods remain the most practical and effective in many parts of Europe.  
 
Hunting of large carnivores has long been, and still remains, a tradition in many parts of 
Europe. The motivations vary from limiting damage and other conflicts, through recreation, to 
the desire for a trophy. In addition, lethal control of individuals to limit damages is currently 
practised in many areas where recreational hunting is prohibited. Although we are aware that 
hunting / lethal control of large carnivores may be controversial, the LCIE believes that it may 
be compatible with their conservation in many, but clearly not all, regions and situations. It is 
important to remember that carnivore conservation does not necessarily imply strict 
protection.  
 
The potential benefits of large carnivore hunting / lethal control include: 
 
(1) Allow the continuation of long-standing traditions in the rural areas where large carnivores 
occur.  
(2) Increase the acceptance of large carnivore presence among hunters if they can regard 
them as rewarding game species or a source of income, rather than as competitors. 
(3) Increase the sense of empowerment among local people that have to live in the same 
areas as large carnivores. 
(4) Allow large carnivore populations to be maintained at densities where damage to 
livestock and predation on wild prey are kept at levels that can be tolerated. In addition, 
hunters may be able to assist in the lethal control of specific animals, for example those that 
become habitual livestock killers. 
(5) Help maintain shyness among large carnivore populations thus reducing potential 
conflicts. 
(6) Potentially provide an opportunity to sell trophy hunts, and thereby generate revenue in 
rural areas (thus giving an incentive to maintain healthy large carnivore populations). 
(7) In areas where large carnivore populations are recovering, it may increase long term 
acceptance if the rate of recovery is slowed down. 
(8) The LCIE strongly opposes poaching under any circumstances and realises it is a major 
threat to large carnivore population survival in many areas. However, the LCIE believes that 
allowing legal hunting of viable populations will help reduce poaching if the local people feel 
that they are involved in the management process. 
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(9) Reaching a population level that allows initiating hunting may provide a benchmark for the 
success of a conservation / restoration plan – this should also demonstrate the flexibility of a 
conservation plan to the various interest groups. 
 
However, there are also a number of potential costs to allowing harvesting and lethal control, 
including; 
 
(1) Some populations may not be able to tolerate additional human-caused mortality. 
(2) In some species the perturbation of social structure may be unforeseen consequences, 
such as increased infanticide. 
(3) Allowing the killing of carnivores may be very controversial with the wider public. 
(4) It may be harder to separate between legal and illegal killing. 
 
Therefore, there are a number of conditions that must be fulfilled to ensure that hunting / 
lethal control is compatible with large carnivore conservation. The LCIE accepts the hunting / 
lethal control of large carnivore populations only when the following circumstances are met: 

 
(1) Hunting and lethal control are part of a comprehensive conservation management plan 
for the whole population and its habitat. This plan should be written by the appropriate 
management agency in appropriate consultation with the local human population and 
acknowledged wildlife interest groups (both governmental and non-governmental). The plan 
should be acceptable to a majority of the affected groups and a majority of the local 
population. These management plans should be fully compatible with national and 
international laws and agreements. 
 
(2) In the conservation management plan, the large carnivore population must have been 
documented to be demographically viable and / or able to sustain the proposed level of 
hunting / lethal control without jeopardising its conservation status. 
 
(3) The social organisation of the species, and how removing individuals will affect it, must be 
taken into account. 
 
(4) Goals for the minimum size of carnivore populations must be stated in the plan. An 
adequate monitoring system must be implemented to ensure that the population is kept 
above the minimum level. In cases where population size cannot be estimated directly, 
monitoring could focus on indices that reflect distribution and population trend. 
 
(5) Important biological data (sex, age, condition, body mass, reproductive organs, genetic 
samples, etc.) should be collected from all harvested individuals for monitoring and 
management purposes. The results of the hunting and monitoring must be reported annually 
and compared with the goals of the conservation management plan. 
 
(6) The methods used must not contravene international, national or regional laws and killing 
should be carried out respecting the animal welfare principles. All those involved in the killing 
of large carnivores should be specifically trained unless highly experienced. 
 
(7) Sufficient limitations must be imposed on hunting to ensure its sustainability. In effect this 
will require some form of closed seasons, and in most cases some form of quotas. The use 
of a female sub-quota is also strongly recommended to prevent over-harvest. 
 
(8) All human-caused mortalities (including carnivores killed through hunting, depredation-
control or poaching, in self-defence, or in traffic collisions) should be taken into account when 
setting quotas. In addition, animals wounded, but not recovered, should be assumed to have 
been killed. 
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(9) Mitigation measures should have been evaluated and implemented where possible 
before lethal control or hunting is initiated mainly to limit damage to livestock. 
 
The LCIE also recognises that the acceptability of using state-employed personnel to lethally 
remove large carnivores as opposed to recreational hunters will vary from region to region. 
Therefore, the costs and coexistence benefits of this need to be carefully evaluated on a 
case by case basis.  
 
This position statement is only intended to provide a general framework, to what the LCIE 
feels are acceptable management instruments, while explicitly stating that local societal and 
ecological factors will need to be discussed in order to find which approach works best 
locally. This position statement is not intended to state that large carnivores should be 
hunted, or that they should be prevented from becoming too dense, or that lethal methods 
are the only appropriate way to control their numbers should this be required. However, the 
LCIE does believe that hunting large carnivores is acceptable under some circumstances, 
and that there may be some advantages to this, and that in some situations it will benefit 
(and be compatible with) their conservation. Likewise, the LCIE strongly recommends the 
use of non-lethal mitigation measures to reduce conflicts, but accepts that lethal control may 
be required in some situations. Given the complex social issues surrounding large carnivore 
conservation the LCIE strongly recommends that appropriate attention be paid to studies of 
both the human dimension and ecology when making management decisions. 
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LCIE Policy Support Statement 

Large carnivore conservation and forestry 
 
 
European large carnivores are strongly associated with forested habitats. Therefore, there is 
a great potential for commercial forestry to influence their populations. Fortunately for large 
carnivores, none of the species is a habitat specialist and they are generally far more tolerant 
of forestry practices than many other species that depend heavily on a single tree species or 
specific forest structure. The LCIE believes that carefully planned commercial forestry and 
other non-timber related activities are generally compatible with large carnivore conservation. 
However, there are a number of considerations that need to be taken into account. 
 
Large carnivore prey 
 
Large herbivores (primarily red deer, roe deer, moose, wild boar) are vital prey for wolves 
and Eurasian lynx (and wolverines through scavenging), and under some circumstances for 
bears. It is therefore vital that a commercially operated forest maintains a sufficient prey base 
for large carnivores. Most forms of sustainable forestry have a potentially positive effect on 
large herbivores by maintaining early successional habitats. However, the damage caused 
by herbivores browsing on regenerating trees often prompts foresters to control the numbers 
of large herbivores. While large carnivores are able to persist over a wide range of prey 
densities, there are lower limits. It is vital that forest-damage motivated control of large 
herbivore numbers does not reduce their population below a density which is sufficient to 
support the local large carnivore population. It is also important to bear in mind that the 
relative impact of large carnivores on large herbivore populations will increase with lower 
herbivore densities. If a forest’s wild herbivore population is being managed for hunter 
harvest this implies that competition between hunters and carnivores will increase at lower 
herbivore densities. Furthermore, greatly reduced wild herbivore densities may also lead to 
an increase in other conflicts such as livestock depredation. It is therefore desirable that 
other non-lethal forest-damage reduction measures be employed where possible. 
 
Bears feed extensively on a range of mast (e.g. acorns), berries and plants. In areas where 
these foods are important it is vital that forestry considers bear requirements when planning 
the species composition and cutting cycles of their forests. 
 
Iberian lynx depend heavily on rabbits for their food. Rabbits occur over a wide range of 
habitats but do not thrive in plantations of exotic species, such as eucalyptus. Given the 
critically endangered status of this felid, it is imperative that forestry in the region of southern 
Iberia adopts practices that are compatible with maintaining healthy rabbit populations. This 
requires that the area of Mediterranean forest be maintained or restored rather than being 
converted to farmland or eucalyptus plantations. In addition, Iberian lynx frequently use 
hollow trees with large dimensions as den sites. 
 
Livestock grazing 
 
Forests are used for grazing livestock in many countries. The important issues here relative 
for large carnivores are that grazing densities do not outcompete wild herbivores that are 
potential prey for large carnivores (rabbits for Iberian lynx), and that husbandry methods are 
adequate to protect livestock from depredation. A situation with low prey density and high 
livestock densities will automatically lead to high conflict levels. 
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Disturbance 
 
Forestry activities may be a source of disturbance for large carnivores. However, large 
carnivores are highly mobile and under most circumstances it is of little consequence for 
them to move away from a localised disturbance such as cutting or planting. The exception is 
during certain periods when they have limited mobility, such as when raising young at a den, 
or when bears are in winter hibernation. During these periods any disturbance within a 
kilometre of a den may have greater consequences. Although we realise the difficulties 
associated with avoiding disturbance we recommend that wherever possible forestry 
activities should try to avoid any activity within close proximity of known den sites during 
critical periods of the year. 
 
Access 
 
The most serious impact of forestry for large carnivores lies with the roads that are often 
constructed to facilitate access for forestry-related activities. Once constructed, roads also 
allow access for a wide range of other users, allowing people to reach parts of the forest that 
would normally have been too distant or inaccessible. This leads to an increase in 
disturbance, from both pedestrian and mechanised sources, an increase in mortality risk 
through vehicle collisions, and an increase in poaching by providing better access. The LCIE 
recommends forestry practices that do not lead to increased road construction and regards it 
as being desirable that forest roads be closed to other vehicle traffic whenever possible. 
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LCIE Policy Support Statement 

Translocation as a tool in large carnivore conservation. 
 
Translocation is defined as the “deliberate and mediated movement of wi ld individuals or 
populations from one part of their range to another”. There are many circumstances where 
translocation is a potentially important tool in the conservation and management of large 
carnivores. However, there are also many circumstances where translocation is not 
applicable.  
 
The circumstances where the LCIE regards translocation as an appropriate conservation tool 
include: 
 

- When assisting critically small populations by augmenting their genetic variation and / 
or numbers. 

- As part of a well planned reintroduction. 
- As a non-lethal way to locally and temporarily reduce high population density in 

occasional cases where popular opinion does not permit other methods.  
 
The LCIE regards it as being unacceptable to translocate large carnivores as: 
 

- A way to routinely deal with individuals involved in undesirable behaviour (such as 
livestock depredation by bears, wolverines, wolves or Eurasian lynx or with bears 
who become habituated to human foods). 

 
Exceptions to the above may exist if at least one of the following criteria is met: 

- A very large destination area is available where no similar sources of potential conflict 
exist (unlikely in most parts of Europe). 

- The individual is a member of a critically endangered species (eg, Iberian lynx) or a 
very small population where all individuals are important. 

- The individual is only moved within what can be regarded as its normal home range 
as a part of a structured aversive conditioning program.  

 
Whenever a translocation is attempted it is imperative that the guidelines from the IUCN 
Reintroduction Specialist Group are followed, especially with respect to the following issues: 
 

- The welfare of the animal and logistics involved with live capture and transportation of 
the animal. 

- The fact that many translocated individuals attempt to return to their point of capture. 
These movements can extend over several hundred kilometres. Restraining the 
individual in a holding facility for a period of several weeks at the release site will 
partially reduce this homing behaviour but in turn involves a range of other logistical 
and welfare aspects. 

- Careful evaluation of ecological suitability of the release site and consultation with the 
local population. 

 



                       Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores in Europe 
 

   
77

LCIE Policy Support Statement 

Response to hybridisation between wild wolves and domestic dogs 
 
Dogs were originally domesticated from wolves. Today the relationship between wolves and 
dogs is highly complex with at least five areas of interaction that are relevant for wolf 
conservation. Dogs are used to defend livestock from wolf depredation, wolves may kill dogs, 
dogs may transfer diseases to wolves, and feral dogs may compete with wolves for food. In 
addition, wild wolves and dogs (both domestic and feral) can interbreed and produce fertile 
offspring. 
 
Hybridisation has been well documented from many parts of Europe – from Spain to Russia, 
with recent cases in Germany, Norway, Finland, Italy and Latvia. The available data indicate 
that hybridisation is most likely to occur in (1) areas with very low wolf density where the 
availability of potential mates is low such as in areas where wolves are colonising, or (2) in 
areas where the wolf population is subject to heavy perturbation, for example from intensive 
hunting. These are also the circumstances where hybridisation can have the greatest 
negative effects as the hybrids will constitute a relatively large portion of the population. 
 
The potential negative effects of hybridisation are twofold: 
 
Genetics. During the millennia since dogs were domesticated from wolves they have been 
selectively bred for a wide range of traits that humans consider desirable. These include 
early sexual maturation, two breeding cycles per year (in most breeds), delayed behavioural 
maturation, a wide range of physical traits involving size, coat, and skeletal modifications, 
and tameness. All of these traits will reduce the fitness of an individual in the wild. 
 
Behaviour. We lack hard data on the behaviour of free-ranging wolf-dog hybrids, but there is 
reason to believe that they will show more undesirable behaviours than pure wolves because 
of their inferior adaptation. These behaviours could potentially include an even greater 
tendency than pure wolves to attack livestock and demonstrate bold behaviour.  
 
Response 
 
The LCIE acknowledges that it will probably be impossible to ensure that wolf populations 
are 100% free from domestic dog genes. In addition, it is likely that selection will remove 
these genes from the population. However, because of the high degree of public concern, 
the potential for even a few hybrid litters to swamp small recovering populations, and the 
general goals of conserving wild gene pools, the LCIE, supported by the IUCN Wolf 
Specialist Group’s “Wolf Manifesto”, recommend that: 
 
• Everything possible should be done to minimise the risk of hybridisation between wolves 
and dogs. This requires that the keeping of wolves and wolf-dog hybrids as pets be 
prohibited, discouraged, or at least carefully regulated, and that strong actions be taken to 
minimise the numbers of feral and stray dogs.  
 
• Everything practically possible should be done to remove obvious hybrids from the wild 
should such an event occur and be detected. In reality this will be most effectively achieved 
through lethal control, as the chances of selectively live capturing all the specific members of 
a hybrid pack are minimal. Furthermore, the welfare issues associated with keeping wild-
born hybrids in captivity must be considered - as it is almost inevitable that they will be 
captured after the period when they can potentially be socialised towards humans.  
 



                       Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores in Europe 
 

   
78

• It is important that management authorities clarify their legislation concerning the legal 
status of wild-born wolf-dog hybrids. Their management status should be such that they 
receive the same legal status as wolves from hunters and the public in order to close a 
potential loophole for the irregular killing of wolves – but such that they can be effectively 
removed under special license by carefully trained government appointed wardens when 
necessary. From the point of view of EU regulations there should be an automatic derogation 
from Habitats Directive protection, and that all effective methods, even those banned for 
normal hunting, should be allowed provided that they are selective and respectful of animal 
welfare principles. 
 
• When removing potential hybrids from the wild it is crucial that all staff are familiar with the 
physical characteristics of wolves and hybrids, and that great care be taken to not kill pure 
wolves by mistake. A clear set of criteria should be decided in advance. From experience F1 
hybrids can generally be recognised based on morphological criteria – but later generations 
may be difficult to detect – even with genetic methods. In cases where identity is unclear, it is 
possible to collect scats and have them DNA tested before making a management decision. 
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LCIE Policy Support Statement 

The release of captive-bred individuals as a tool in large carnivore 
conservation 

 
The reintroduction and population augmentation of threatened carnivores are potentially 
powerful tools in the conservation toolkit. These methods have been widely applied to a wide 
range of taxa on all continents. There are two potential sources of individuals – from larger 
wild populations and from captive breeding. Both sources have been used for carnivore 
conservation projects and there are successful and unsuccessful examples of both. 
Reintroduction and population augmentation projects should never be undertaken without 
careful consideration because they are very expensive, highly technical, very controversial 
with the public, and while there are many successful examples - overall there is a relatively 
low rate of success. As a result the LCIE cannot support any reintroduction or population 
augmentation projects that do not carefully follow the recommendations of the IUCN’s 
Captive Breeding Specialist Group. Any such activity should only be conducted after 
exhaustive research into the cause of population extinction or decline, careful analysis to 
determine that adding new animals to an area / population will significantly assist 
conservation, and detailed evaluation of both the release site and methodology. Furthermore, 
any such release should be carefully monitored. 
 
Additional concerns exist when the animals to be released are of captive origins. 
 

- Concern over genetics. Animals in captivity are often of uncertain origins as stud 
books have not always been kept. Where it is possible maintaining local genetic 
characteristics is regarded as being important in conservation, and should only be 
deliberately interfered with if there is evidence for inbreeding depression or virtually no 
chance of natural dispersal. 

 
- Welfare. Experience indicates that translocated wild born individuals have a higher 

survival than released captive born individuals. This implies that there may be some 
welfare concerns for captive born individuals if they are not able to adapt to the wild, 
and if there is no follow-up or support for released animals. 

 
- Public safety. Some large carnivores, such as wolves and bears, are potentially 

dangerous to humans. There is reason to believe that individuals that become 
habituated to, or loose their fear of, humans because of their experiences in captivity, 
may be more dangerous or may be more likely to develop problem behaviour if 
released. It is also possible that a lack of shyness could bring them into close contact 
with people and into more conflict situations that could negatively affect public opinion. 

 
Therefore, the LCIE does not ever recommend the release of captive-bred wolves or bears 
under any circumstances in the human-dominated environments that characterise Europe. 
For other large carnivore species living in Europe we advise against the use of captive-bred 
individuals in any situation where wild living individuals from a population that can support 
their removal and with a similar genetic background to the animals living in the release area 
are available. The release of captive bred individuals should only be contemplated in 
situations where (1) there exists a clear need for reintroduction or population augmentation in 
a context that can make a substantial contribution to their conservation , and (2) no other 
alternative sources of animals exists. It is difficult to imagine any such situations for Eurasian 
lynx or wolverine. However, one potential example that fulfils these criteria is the Iberian lynx 
for which there are no source populations and where their survival depends on the re-
establishment and augmentation of populations in the wild. 
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LCIE Policy Support Statement 

The use of compensation and economic incentive systems to alleviate 
economic losses caused by large carnivores 

 
Large carnivores often cause a range of conflicts with human interests. These conflicts 
include depredation on livestock, killing of domestic dogs, destruction of beehives, damage 
to crops and fruit trees, and in exceptional cases the risk of injury to humans. These conflicts 
are mainly economic (although there may be a range of non-material social conflicts too) and 
usually fall disproportionably on the rural communities within large carnivore range. In 
contrast, the benefits associated with large carnivores are often more aesthetic or ethical 
than material, and are experienced at national or international levels. 
 
There are several potential mechanisms for redistributing economic inequalities. The most 
commonly used is ex post compensation – where a cash payment is made to cover (in part 
or in total) the losses caused by large carnivores after the damage has occurred. Insurance 
systems also exist where farmers, for example, take out a policy to cover the eventual loss of 
animals. A few economic incentives (paying for risk) exist where funds are distributed to 
people potentially affected by large carnivores that the recipient can either use for mitigation 
or to cover losses. Finally, there are a number of assistance schemes where funds are 
provided to help mitigate damage by subsidising the introduction of effective damage 
prevention measures. 
 
Although large carnivores must be recognised as natural parts of the landscape and 
therefore as natural risk factors, the LCIE recognises that in some situations the conflicts 
caused by large carnivores can be severe and that the costs and benefits are not equally 
distributed. Furthermore, large carnivore conservation in Europe occurs within a human 
dominated environment where their acceptance by local people is crucial. Therefore, the 
LCIE feels, from both pragmatic and ethical standpoints, that it is important to consider 
issues of social justice along with conservation goals. This implies that it may often be 
desirable to more equably distribute both the costs and benefits associated with large 
carnivores. 
 
In principle the LCIE believes that a successful scheme should confer a sense of 
responsibility to the recipients and that conflict prevention is better than reaction. The LCIE 
also believes that economic schemes should primarily be considered for damage to private 
property (eg, livestock, dogs, beehives, crops and orchards) rather than for any economic 
loss felt by hunters who have reduced hunting bags of wild game due to competition with 
carnivores. Any financial incentive should be carefully monitored to guard against fraud. 
 
Of the potential mechanisms available the LCIE strongly supports the use of assistance 
schemes. The provision of grants or subsidised loans for technical support and materials (eg, 
electric fencing, livestock guarding dogs, secure pens for dogs, better night-time enclosures, 
and temporary accommodation for shepherds on pastures) can help cover most of the initial 
costs associated with adapting to carnivore-compatible husbandry systems. We do however 
recommend that recipients be required to make a significant own contribution in terms of 
labour or funds in order to provide a sense of ownership and increase the sense of 
responsibility towards maintenance. 
 
Financial incentives for the risks associated with large carnivore presence are a little 
explored option that the LCIE believe deserves further testing. The principle is that it is up to 
the recipient to determine how the funds should be used. There should be clear conditions 
attached to this form of scheme regarding the development of the large carnivore population, 
such that it is understood that if, for example, poaching continues at unacceptable levels then 
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the scheme will be stopped. It must also be understood that ex post compensation will not be 
paid for any damage that occurs. Financial incentives could potentially be in cash, or in kind 
– such as reducing any fees associated with grazing access on public land. 
 
The use of insurance schemes is also recommended as it confers a sense of responsibility to 
the policy holder. It may be acceptable for the State to operate such a scheme, or partially 
subsidise the system if it is operated by private companies. 
 
The LCIE believes that the payment of ex post compensation for damage should be 
considered the least desirable of all financial mechanisms. If ex post compensation is paid, 
then there should be clear requirements for a minimum level of effective mitigation measures 
within the husbandry system. The only situations where ex post compensation may be 
desirable are: (1) for rare and unpredictable events where mitigation is difficult or impossible 
(eg, loss of domestic dogs under hunting situations), (2) in situations where wild prey are 
scarce or absent such that large carnivore survival depends on their access to domestic 
animals, and (3) in areas where individual carnivores appear and cause damage far outside 
their normal range such that it was not realistic to expect effective mitigation measures to be 
in place. 
 
A final point concerns who should pay. The LCIE believes that those feeling the benefit of 
large carnivores should help pay the costs. In most cases this will imply the national, or 
super-national, level. However, in cases where large carnivore hunting opportunities are sold 
for trophy hunters or where large carnivores are used to promote eco-tourism, it would be 
reasonable for these operators to also make contributions. 
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LCIE Policy Support Statement 

Monitoring of large carnivores 
 
Monitoring of large carnivore populations is a crucial activity. It is needed to guarantee their 
survival, to adapt management practices to changing situations, and for EU countries to fulfil 
obligations to the Habitats Directive. It is also a very demanding exercise because of the 
large scales over which it must be conducted, often stretching across international borders, 
and because of the low densities and elusive behaviour of large carnivores. These species 
occur under a diversity of situations across Europe and their monitoring hence represents a 
variety of challenges – this statement therefore only outlines some of the general principles, 
although it mentions some of the species specific methods that have proven successful 
under different circumstances. 
 
Parameters and basic principles 
 
It is very important to realise that many different aspects of a population’s status can be 
monitored, and that different methods are needed for each. The most normal parameters 
are: 
 
Distribution: The area occupied by the species – the distribution area – is the most common 
parameter that is monitored. The repeated detection of sites occupied by a species is 
relevant to aspects such as habitat requirements, inter-specific relationships, range and 
metapopulation dynamics. For large carnivores, it is crucial to separate between areas of 
constant and occasional presence, and within the permanently occupied range, between 
areas of reproduction and areas without.  A variety of types of observations such as dead 
animals, camera trap pictures, tracks, excrements, prey animals killed, and sightings can be 
used to describe the distribution, but we recommend that all observations should be 
classified into (1) hard evidence (e.g. dead animals, pictures, genetic records), (2) confirmed 
observations of tracks and kills (approved by a trained person) and (3) unconfirmed records. 
To gain a more differentiated picture of distribution and habitat use, but still tolerating 
imperfect detection of these elusive species, we recommend using the recently developed 
occupancy analysis models. These methods allow fine-scale adjustment and can be used to 
estimate abundance, especially in combination with additional data sets.  
 
Population trend: Indices reflecting increases or decreases in population size are important 
to show the trend of the population. They can base on a variety of parameters (e.g. dead 
animals, wild and domestic kills, direct sightings per year, track counts per kilometre, etc.) 
and need not directly measure or estimate population size. It is imperative that these 
parameters must be collected in a consistent manner (same method, same area, same 
effort) over multiple years. Because of random fluctuations of parameters or sampling, 
population development can generally be seen only over several years, and are more 
reliable if several independent parameters indicate the same trends.  
 
Population size: To come up with a reliable measure of the number of individuals in a 
population is very demanding. Simple count methods provide some idea of a minimum 
number of individuals that are present without any statistical estimate of uncertainty. 
Trustworthy estimation methods calculate a mean and an error, giving some idea of the 
statistical precision in the measure. Such estimations are generally based on “capture-
recapture” statistics and require a method allowing individuals to be distinguished. For large 
carnivores, these can be genetic identification of hairs or excrements, or camera trapping for 
species such as the Eurasian lynx with their individual pelt pattern.  
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Health and population structure: Monitoring the disease situation, genetic health and 
demographic structure is especially important for small populations and populations that 
have passed through a historic bottleneck. Pathological and clinical examination requires 
handling of a (narcotised) animal or a carcass; we strongly recommend the establishment of 
programmes for the collection and examination of all animals killed or found dead. Tissue 
samples should always be stored for future study. Dead animals should be sexed and aged 
as information on trends in age and sex structure can provide some indications of population 
development and status. For genetic analyses, samples from live or dead animals are good, 
but some examinations can also be done using material taken from hairs or excrements. 
 
All parameters are important, and it is likely that a monitoring programme will include several 
different approaches and combinations of methods. It is very unlikely that many monitoring 
programmes will seek to repeatedly count or estimate the total number of animals in a 
population. Most programmes will involve some degree of extrapolation. This can be either 
from a more easily documented demographic segment of the population (such as 
reproductive units) to the whole population or from small representative sample areas to the 
wider area of distribution. 
 
Monitoring methods should be coordinated and standardised across the entire area of a 
population, or preferably the meta-population, to allow holistic assessment of the 
conservation status of the unit. This often requires coordination of monitoring efforts across 
international borders. If several independent institutions are involved in a monitoring 
programme, it is important to agree not only on the methods used and the analyses of data, 
but also on interpretation and reporting. Data from large carnivore monitoring are often used 
to take controversial management decisions, and it is therefore important to produce 
consistent and incontestable results. This includes professional training of all staff involved, 
from the person collecting data in the field to the statistician responsible for the analyses.  
 
The most important aspect of monitoring is that the activities are repeated over time in the 
same way. This implies that it is important to carefully plan the programme from the start, 
because making changes underway can make comparisons difficult. 
 
Data collection and storage 
 
It is crucial that field data is validated by trained and critical observers. This concerns all data 
whatever its nature. Raw observational data should also be stored in a manner such that 
irrespective of the manner in which it is analysed the underlying data can be easily accessed 
for reassessment. It is crucial to store raw, validated, data free from interpretation in addition 
to the processed results. It is a good idea to also record and store unvalidated data as it may 
help focus future sampling efforts. It is highly desirable that such databases should be as 
centralised as possible – at least on a national basis. Modern computer systems easily allow 
multiple users at dispersed locations to enter data into a central database. Regarding clinical 
and genetic research, it is not only important to store pathological or genetic information in 
databases, but to retain collections of original samples for future analyses.  
 
Examples of good practice 
 
The following list is not exhaustive, but refers to some monitoring programmes that may 
serve as good models. The increasing use of genetic methods should be noted. There are 
constant improvements in methods here, and they are increasingly being applied on very 
large spatial scales. 
 
Wolverines:  

• Annual monitoring of known natal denning localities (Norway and Sweden).  
• Collection of faeces for DNA-based capture-mark-recapture (Norway). 
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Bears: 

• Collection of faeces and hairs for DNA-based capture-mark-recapture (Sweden, Spain, 
Norway, Croatia, Slovenia). 

• Observations of females with cubs of the year (Spain, Norway, Sweden, Estonia). 
 
Eurasian lynx: 

• Camera trapping for small (500-1000 km2) reference areas (Switzerland). 
• Collection of faeces and hairs for DNA-based capture-mark-recapture (Poland, France) 
• Intensive snow-tracking (Norway, Sweden, Finland, Estonia, Latvia, Poland). 

 
Iberian lynx: 

•  Camera trapping (Spain). 
 
Wolf: 

•  Intensive snow-tracking (Norway, Sweden, Finland, Poland, Estonia, Latvia, Lithuania, 
Italian Alps, Croatia). 

•  Collection of faeces for DNA-based capture-mark-recapture (Italian Alps, France, 
Switzerland). 

•  Howling surveys to detect family groups (Spain, Italian Apennines) 
 
All species: 

•  Collection of any validated observations of presence = photographs, tracks, dead 
animals, kills of wild and domestic prey (Scandinavia, the Alps). 

•  Intensive radio-tracking studies (Mainly useful as a research and calibration method 
rather than a monitoring method). 

• Collection of all animals shot or found dead for age determination, sexing, monitoring of 
reproductive status and tissue storage (Norway, Sweden, Latvia, Estonia, Switzerland, 
Italy etc.) 
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Voorwoord 
 

In dit document wordt veel afgeweken van het directe onderwerp, de wetten en verdragen. 
Doel hiervoor is het toewerken naar de kern met begrip voor de wettelijke status van het 
diersoort wolf in Nederland. De wetten en verdragen worden onjuist gebruikt mede door 
interpretaties van verschillende bronnen, waaronder de Europese Commissie. 
 

Het beleid in Nederland is gericht op de wolf en niet op de wolf in de maatschappij. Er wordt 
beleid gevoerd op basis van rapporten waar onvoldoende rekening gehouden wordt met 
belangrijke factoren in de maatschappij. Soms zijn die belangrijke factoren wel benoemd 
maar gebagatelliseerd met voorbeelden die afwijken van het diersoort de wolf. Er worden 
mogelijk verkeerde conclusies getrokken door gebrek aan kennis over gedrag van dieren in 
het algemeen. Juist het gedrag heeft grote invloed in de maatschappij met daarbij het 
sociale en gezondheidsaspect in gebieden waar wolven gesignaleerd worden.  
Tijdens het uitzoeken van de voor Nederland geldende wet en het verdrag van Bern volgde 
steeds weer nieuwe vraagstukken.  
 

Eén van deze vraagstukken blijft in stand.  
Waarom blijven de Europese Unie en de Nederlandse staat de beschermde status zo 
hardvochtig vasthouden en waarom grijpen de provincies niet de mogelijkheden binnen de 
huidige status, toegevoegd de website van het ministerie van LNV na 2021, aan om de rust 
terug te laten keren op het platteland en de overgangsgebieden van Nederland, wat het 
grootste deel uitmaakt van de Nederlandse maatschappij. Is er een dubbele agenda en 
wordt de wolf in Nederland gebruikt voor een ander doel? Heeft de Nederlandse staat het 
recht om dit middel te gebruiken voor een ander doel? 
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 1. Nederlandse periode afwezigheid en status 
 
Dit onderdeel heeft betrekking op de Nederlandse Habitatrichtlijnen II. Dit heeft de schrijver 
al eerder kunnen weerleggen en dit is in de juiste handen terecht gekomen.  
Het door Boerma & Van den Brink B.V en Element Advocaten met als titel Juridische status is 
gewijzigd in 2021 en heeft nu de titel “De Juridische Bescherming van de Wolf in Nederland 
en in een aantal andere Europese Landen”  
In dit nieuwe document van Boerma & Van den Brink B.V en Element Advocaten zijn 
voorbeelden verwerkt van afwijzing door de Europese Commissie in landen met voldoende 
beschikbaar oorspronkelijke habitat voor wolven en waar wolven meer dan 10 jaar heeft 
voortgeplant. Een andere situatie dan in Nederland. Hier een link naar het betreffende 
document.  
https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2021/10/Rapport-Juridische-analyse-De-
juridische-bescherming-van-de-wolf-door-Boerema-VdBrink-en-Element-advocaten-
2021.pdf 
 
Een soort wat sinds het jaar 1900 niet meer heeft voortgeplant en geheel in het wild afwezig 
is geweest zoals de wolf in Nederland wordt niet meer als ingeburgerd, regelmatig 
voortplantend (onder)soort beschouwd in Nederland.  
Wanneer het soort na afwezigheid van 10 jaar en na het jaar 1900 zelfstandig zonder hulp in 
Nederland aanwezig is en in het wild zonder hulp voortplant geldt er een regel van 10 jaar 
van reguliere voortplanting voor het soort weer officieel als Nederlands soort kan worden 
beschouwd volgens de Nederlandse en IUCN-Criteria.  
Dit geldt niet voor exoten, dieren die met behulp van mensen naar Nederland komen. Voor 
exoten geldt een termijn van 100 jaar leven en voortplanten in de vrije natuur.  
Deze 10 jaar wordt door de Zoogdiervereniging, het Nederlandse adviesorgaan van de 
Nederlandse overheid, als harde eis betitelt. De Zoogdiervereniging heeft de wolf de titel 
“Nieuwkomer” gegeven en is daarom als “niet beschouwd” geregistreerd voor alle 
Nederlandse wetten en verdragen. Om deze rede kon de wolf niet toegevoegd worden aan 
de habitatrichtlijnen II in de Nederlandse wet. De huidige minister noemt nu 
habitatrichtlijnen IV en verdrag van Bern en niet meer als eerder habitatrichtlijnen II, IV en 
het verdrag van Bern. 
 
In het rapport van 2020 voor het vaststellen soorten op rode lijst van de zoogdiervereniging 
in opdracht van het LNV zijn de criteria terug te lezen: 
https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/2020-
11/Basisrapport%20RL%20Zoogdieren%2001102020%20def.pdf 
(Bij het niet meer werken van de link is het pdf-bestand eventueel na te zenden)  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2021/10/Rapport-Juridische-analyse-De-juridische-bescherming-van-de-wolf-door-Boerema-VdBrink-en-Element-advocaten-2021.pdf
https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2021/10/Rapport-Juridische-analyse-De-juridische-bescherming-van-de-wolf-door-Boerema-VdBrink-en-Element-advocaten-2021.pdf
https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2021/10/Rapport-Juridische-analyse-De-juridische-bescherming-van-de-wolf-door-Boerema-VdBrink-en-Element-advocaten-2021.pdf
https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/2020-11/Basisrapport%20RL%20Zoogdieren%2001102020%20def.pdf
https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/2020-11/Basisrapport%20RL%20Zoogdieren%2001102020%20def.pdf
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2. Ten tijde van de eerste gevestigde wolf 
 
De eerste wolf heeft zich in Nederland gevestigd in juli 2018* (zie afbeelding). 
https://www.destentor.nl/veluwe/dit-is-de-eerste-foto-van-het-wolvenpaar-op-de-veluwe-
controleurs-jagen-extra-op-
wolvenzoekers~af094d8c/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

 
* Afbeelding  
 
In februari 2019 werd de vestiging van een wolf in Nederland officieel, daar het dier langer 
dan 6 maanden in het territorium verbleef* (zie afbeelding ). 
https://www.wur.nl/nl/nieuws/wolf-officieel-gevestigd-in-nederland-hoe-weten-we-dat.htm 
 

 
* Afbeelding WUR 
Bron: https://www.wur.nl/nl/nieuws/wolf-officieel-gevestigd-in-nederland-hoe-weten-we-
dat.htm 
 
De Europese Unie erkent de IUCN en de rode lijst volgens het IUCN. 
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/ 
 
De grijze wolf is sinds 15 mei 2018 niet meer bedreigd en staat als minste zorg voor enige 
bedreiging “Least Concern” (LC) in Europa. Met andere woorden, de wolf is veilig verklaard 
door de experts van de IUCN met daarin grote namen als, onder andere de grootste 

https://www.destentor.nl/veluwe/dit-is-de-eerste-foto-van-het-wolvenpaar-op-de-veluwe-controleurs-jagen-extra-op-wolvenzoekers~af094d8c/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.destentor.nl/veluwe/dit-is-de-eerste-foto-van-het-wolvenpaar-op-de-veluwe-controleurs-jagen-extra-op-wolvenzoekers~af094d8c/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.destentor.nl/veluwe/dit-is-de-eerste-foto-van-het-wolvenpaar-op-de-veluwe-controleurs-jagen-extra-op-wolvenzoekers~af094d8c/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.wur.nl/nl/nieuws/wolf-officieel-gevestigd-in-nederland-hoe-weten-we-dat.htm
https://www.wur.nl/nl/nieuws/wolf-officieel-gevestigd-in-nederland-hoe-weten-we-dat.htm
https://www.wur.nl/nl/nieuws/wolf-officieel-gevestigd-in-nederland-hoe-weten-we-dat.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/
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specialist in Europa op het gebied van wolven en de populatie, Luigi Boitani.  
De Grijze wolf staat hiermee niet op kritisch bedreigd “Critically Endangered” (CR), bedreigd 
“Endangered” (EN), of kwetsbaar “Vulnerable” (VU) en zelfs niet bijna bedreigd “Near 
Treatened” (NT)* (zie afbeelding). 
 

 
* Afbeelding UICN bron: https://www.iucnredlist.org/species/3746/144226239 
 
Daar de wolf pas voor het eerst weer is gevestigd en heeft voortgeplant in Nederland nadat 
deze als minste zorg “LC” door de Europese Unie en Nederlandse erkende IUCN is verklaard, 
kan de wolf niet als op grond van het verdrag van Bern en de overige richtlijnen van de 
Europese Unie in Nederland als bedreigd en door de Europese Unie bedreigd en beschermd 
diersoort worden beschouwd. De wolf werd in de Nederlandse wet op grond van de 
verdragen “niet beschouwd”.  
 
Minister Schouten van het LNV noemde de wolf wel als zijnde in Habitatrichtlijnen II, IV en 
het Verdrag van Bern beschermd bij beantwoording en in de media, maar heeft de wolf 
nooit officieel deze status gegeven* (afbeeldingen). De wolf stond zoals de 
Zoogdiervereniging heeft aangegeven als “niet beschouwd”.  
De schrijvers van de rapporten als het Interprovinciale Wolvenplan 2019 en de Juridische 
status van de wolf (2019) door Boerma & Van der Brink B.V en Element Advocaten, hebben 
de wolf geheel onterecht deze status gegeven op grond van een door Staatsecretaris 
Dijksma (2014) toegevoegde regelgeving. Deze actie van Staatsecretaris Dijksma was geheel 
buiten de toen geldende wet en regelgeving zonder rekening te houden met de criteria die 
hiervoor gelden volgens de Zoogdiervereniging. Daarmee was dit een onwettige toevoeging 

https://www.iucnredlist.org/species/3746/144226239
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van de wolf als bedreigd en beschermd diersoort in de bijlagen van de wet 
Natuurbescherming in Habitatrichtlijn II. Dit werd min of meer als een mogelijke overweging 
genoemd in Wolvenplan 2013 WUR Alterra.  
Bij de herziening van de wet in 2017 is de wolf terecht niet meer genoemd in de bijlage van 
Habitatrichtlijnen II, IV of de verdragen waar Nederland voor heeft getekend, daar deze niet 
voldeed aan de door de Zoogdiervereniging genoemde harde criteria en die gesteld zijn voor 
het toevoegen van een soort op de rode lijst van bedreigde en beschermde diersoorten, de 
lijst in bijlage Habitatrichtlijn II.* (Afbeeldingen 

 
* Afbeelding bron Zoogdiervereniging: https://www.zoogdiervereniging.nl/wat-we-
doen/bijzondere-themas/wettelijke-bescherming-van-zoogdieren/rode-lijst-zoogdieren-
2020 
(opgeslagen als PDF) 
 

 
* Afbeelding  

https://www.zoogdiervereniging.nl/wat-we-doen/bijzondere-themas/wettelijke-bescherming-van-zoogdieren/rode-lijst-zoogdieren-2020
https://www.zoogdiervereniging.nl/wat-we-doen/bijzondere-themas/wettelijke-bescherming-van-zoogdieren/rode-lijst-zoogdieren-2020
https://www.zoogdiervereniging.nl/wat-we-doen/bijzondere-themas/wettelijke-bescherming-van-zoogdieren/rode-lijst-zoogdieren-2020
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* Afbeelding  Basis rapport 2020 Rode Lijst Zoogdiervereniging 2020 (definitief): 
https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/2020-
11/Basisrapport%20RL%20Zoogdieren%2001102020%20def.pdf 
 
Minister Schouten heeft ook nooit enige officiële publicatie voor bescherming van de wolf 
gepubliceerd in de Staatscourant, ondanks deze bij de herziening in 2017 niet meer 
genoemd werd in de bijlage van Habitatrichtlijnen II op de website van het LNV* (zie 
afbeeldingen) 
 

  
* Afbeelding  

https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/2020-11/Basisrapport%20RL%20Zoogdieren%2001102020%20def.pdf
https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/2020-11/Basisrapport%20RL%20Zoogdieren%2001102020%20def.pdf
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* Afbeelding  
 
Onder leiding van Minister van der Wal is de wolf ná 2021 alsnog toegevoegd in 
Habitatrichtlijnen IV en het Verdrag van Bern op de website van het LNV zonder een 
publicatie voor een beschermd diersoort in de Staatscourant. * (zie afbeelding) 
 

  
* Afbeelding Bron: https://minlnv.nederlandsesoorten.nl/content/wolf-canis-lupus 
 
Daar de wolf geen status van bedreigd diersoort heeft vanaf het moment van vestiging en 
voortplanting in Nederland kan het soort niet beschermd worden volgens de verdragen van 
de Europese Unie als bedreigd en daarvoor beschermd diersoort volgens bijlage II van het 
verdrag van Bern.  
 
 

https://minlnv.nederlandsesoorten.nl/content/wolf-canis-lupus
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3. Gunstige staat van instandhouding 
 
Volgens het Interprovinciale Wolvenplan 2019 punt 4.2 (en andere rapporten) is een 
gunstige staat van instandhouding niet mogelijk in Nederland en is dit door de Europese 
Commissie onderkent, waarbij is aanbevolen, en daarmee zonder opgelegde verplichting, 
dat lidstaten tot gezamenlijke managementplannen komen op het niveau van 
grensoverschrijdende deelpopulaties.  
https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2019/01/Interprovinciaal-wolvenplan.pdf 
(Bij het niet meer werken van de link is het pdf-bestand eventueel na te zenden) 
De gunstige staat van instandhouding waar Nederland betreffende het diersoort wolf niet 
aan kan voldoen is het doel voor een beschermd soort in de Europese verdragen, waar de 
Nederlandse wet van is afgeleid.  
 
In verhouding valt Nederland in het niet tegenover alleen al het Duitse aantal wolven wat na 
de telling van 2020/2021 met 159 roedels, 29 paren en 19 solitaire territoriale wolven 
exclusief zwervers en de nog steeds groeiende populatie. Dit is alleen de telling van 
territoriale wolven in Duitsland en zonder de wolven die tot dezelfde Centrale 
laaglandpopulatie behoren in Polen. In 2019 is een deel van deze Poolse wolven, 881 
individuen, bemonsterd voor onderzoek.  
https://www.nature.com/articles/s41598-019-55273-w 
Er zou nog steeds uitwisseling van genen zijn met Poolse deel van deze Poolse-Duitse 
populatie daar er geen geografische of door mensen aangelegde barrières zouden kunnen 
zijn, gezien de Duitse wolven direct afstammen van de wolven in Polen er telkens letterlijk in 
alle talen beweerd wordt dat wolven in de Europese lidstaten niet door mensen geholpen 
zijn in hun populatiegroei. Ook in de Duitse monitoring blijken telkens Poolse wolven met 
Duitse wolven in Duitsland een nieuw paar of roedel te vormen.  
 
Polen heeft in overleg met internationale wetenschappers aangegeven dat het land een 
gunstige staat van instandhouding wolven heeft bereikt. Dit is terug te vinden in een rapport 
van de Europese Unie van 9-12-2021 wat nog aan bod komt in dit document.  
 
Wanneer een populaties de gunstige staat van intandhouding heeft bereikt wordt door 
wetenschappers en ecologen de populatie verder opgedeeld waardoor per populatie nooit 
voldaan kan worden aan de gunstige staat van instandhouding.  
 

https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2019/01/Interprovinciaal-wolvenplan.pdf
https://www.nature.com/articles/s41598-019-55273-w
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Deze afbeelding is van een onderzoeksrapport uit 2013: 
https://www.researchgate.net/figure/Map-of-European-wolf-distribution-showing-wolf-
samples-n-177-and-population-clusters_fig1_257729488 
 
 
 

https://www.researchgate.net/figure/Map-of-European-wolf-distribution-showing-wolf-samples-n-177-and-population-clusters_fig1_257729488
https://www.researchgate.net/figure/Map-of-European-wolf-distribution-showing-wolf-samples-n-177-and-population-clusters_fig1_257729488
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Deze afbeelding is uit een onderzoeksrapport van 2015 met verwerkte data tot 2013 
https://www.researchgate.net/figure/Wolf-distribution-and-populations-in-and-around-
central-Europe-Dark-cells-permanent_fig1_275654871 

https://www.researchgate.net/figure/Wolf-distribution-and-populations-in-and-around-central-Europe-Dark-cells-permanent_fig1_275654871
https://www.researchgate.net/figure/Wolf-distribution-and-populations-in-and-around-central-Europe-Dark-cells-permanent_fig1_275654871
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Bron afbeelding: https://www.researchgate.net/figure/The-10-wolf-populations-of-
Europe_fig2_272095609 
 

https://www.researchgate.net/figure/The-10-wolf-populations-of-Europe_fig2_272095609
https://www.researchgate.net/figure/The-10-wolf-populations-of-Europe_fig2_272095609
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Tekst rapport Vaanderen 2018: https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/27970 
 
De Northcentral cluster is opgedeeld in de Baltic en Central European Lowlands populatie.  
De voorheen Italiaanse populatie werd Italiaanse-Franse populatie genoemd en is nu vaak 
afzonderlijk als opgedeeld in de Alpine en nu ook Apanijnen populatie genoemd. Het 
Haplotype wijkt af van het type van de Northcentral populatie Haplotype HW01 en 5-6% 
HW02. De zuidelijke wolven uit de Italiaans-Franse populatie hebben haplotype HW22.  
Er werd er in publiekelijk gepubliceerd onderzoek, wat niet meer te vinden is, gesproken 
over het afscheiden van de Duitse en Poolse populatie. Toch zijn hier nog wel aanwijzingen 
voor te vinden zoals op de website van het WUR.  

 
Bron afbeelding WUR 6 oktober 2021: https://www.wur.nl/en/research-results/research-
institutes/environmental-research/show-wenr/we-must-learn-to-live-alongside-wolves.htm 

https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/27970
https://www.wur.nl/en/research-results/research-institutes/environmental-research/show-wenr/we-must-learn-to-live-alongside-wolves.htm
https://www.wur.nl/en/research-results/research-institutes/environmental-research/show-wenr/we-must-learn-to-live-alongside-wolves.htm
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In het rapport “De Wolf is Terug in Nederland, Factfinding Study 2021”  
https://edepot.wur.nl/553564 blijkt dat men niet meer spreekt van minimaal 1.000 
individuen maar van 1.000 roedels (wel 7 x genoemd onder punt 5,10 en 5.11) wat ongeveer 
neer komt op zo een 4.000 tot 10.000  jagende individuen met een gemiddelde van 7.000 
individuen daar een roedel gemiddeld ongeveer uit 5 tot 7 dieren per roedel leeft als 
jagende wolven. Er zijn kleinere en grotere roedels jagende wolven. Dit aantal is exclusief de 
paren en de solitaire territoriale en zwervende wolven van een populatie. Dit ligt ver buiten 
de range van de criteria eerder gegeven in het eerste Wolvenplan (2013)* (zie afbeeldingen),  
ver buiten de gestelde criteria van het IUCN en nog verder buiten de criteria die in vrijwel 
alle landen, staten of grensoverschrijdende populaties wordt gehanteerd. Dit varieert van 
400-1.000 individuen om aan de regels voor een gezonde populatie te kunnen voldoen 
volgens wetenschappers, natuurorganisatie en instanties. In enkele staten in Canada en 
Amerika wordt een populatiegrootte van ongeveer 500 tot 1.250 individuen aangehouden 
voor beheer van de populatie. Er wordt daarbij niets geschreven of de zwervende of 
territoriale individuen al dan niet deel uit maken van een roedel.  

 
* Afbeelding Bron Wolvenplan 2013  
https://edepot.wur.nl/298578 
 

 

https://edepot.wur.nl/553564
https://edepot.wur.nl/298578
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* Afbeelding Bron: voorgaande link naar Rapport 2020 voor de rode lijst in Nederland van de 
Zoogdiervereniging 
 

Een wolvenrapport voor Polen en Duitsland beschrijft een gunstige staat van instandhouding 
criteria in punt 2.3.1 en 2.3.3 >1000 volwassen dieren 
http://www1.nina.no/lcie_new/pdf/635678468489223445_2015%20Joint%20Wolf%20Moni
toring%20Standards%20DEPL_BfNSkript398.pdf 

De beschrijving: 

 

Favourable Reference Population (FRP): in order to qualify for a favourable 

conservation status the population size has to ensure the long‐term viability of the 

species (same unit as population size). A FRP must fulfill the following criteria:  

1 – The population must be at least as large as it was at the time the Habitats Directive 

came into force. AND  

2 – The population must be at least as large as (preferably, considerably larger than) the 

minimum viable population (MVP) as defined by the IUCN viability criteria D (>1000 

mature animals) or E (extinction risk based on a quantitative PVA – population viability 

anylysis – <10 % within a period of 100 years). AND  

3 – The population is being continually monitored via a robust monitoring programme.  

In Polen zelf zijn in 2021 bloedmonsters genomen van 3000 individuele wolven.  
In de periode daarvoor waren dat meer dan 880 individuele wolven.  
 
Volwassen wordt relatief gezien. Vruchtbaar zijn wolven vanaf ongeveer 3 jaar volgens 
diverse bronnen. Echter, wolven die vertrekken uit een roedel worden als jongvolwassen 
wolven beschouwd en worden als volwassen dieren geteld in verschillende landen. Deze 
dieren kunnen zelfstandig jagen. Sommige wolven vertrekken rond het eerste levensjaar uit 
de roedel. Roedels bestaan over het algemeen uit meerdere leeftijdsgroepen wolven 
namelijk; ouders, jagende en opvoedende jongvolwassen en welpen. Bij voldoende voedsel 
kan een roedel uit 10 of meer dieren bestaan van ouderpaar en jonge geboren in 
verschillende jaren. 

De schrijvers van het rapport “De Wolf is Terug in Nederland, Factfinding Study 2021” 
hebben de benaming “roedels” gegeven waar andere onderzoeken en landen over 
“individuen” spreken. Van 11x “1000 roedels” schrijven in een enkel rapport in plaats van 
individuen, wordt het nog geen wetenschappelijk onderbouwd argument. Het is niet te 
rechtvaardigen gezien de wetenschappelijke criteria eerder gegeven in de Nederlandse 
rapportages voor het LNV op basis van de wetenschappelijke criteria van het alom erkende 
IUCN.  
Dit is niet de eerste onjuistheid die geconstateerd is in een rapport geschreven door 
meerdere van deze instanties specifiek voor het ministerie van het LNV.  

 

http://www1.nina.no/lcie_new/pdf/635678468489223445_2015%20Joint%20Wolf%20Monitoring%20Standards%20DEPL_BfNSkript398.pdf
http://www1.nina.no/lcie_new/pdf/635678468489223445_2015%20Joint%20Wolf%20Monitoring%20Standards%20DEPL_BfNSkript398.pdf
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4. Verdrag van Bern en de doelstelling 
 
Verdrag van Bern tekst waar Nederland voor heeft getekend na goedkeuring van het 
verdrag. “was signed in Bern in September 1979”  
 
https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/bern-convention.html 
 
Letterlijke tekst en letterlijke vertaling naar het Nederlands 

WHAT IS THE AIM OF THE CONVENTION AND OF THE DECISION? 

The convention, adopted at Bern on 19 September 1979, aims to promote 
cooperation between the signatory countries in order to conserve wild flora 
and fauna and their natural habitats and to protect endangered migratory 
species. 
 
The decision concludes the agreement on behalf of the European Economic 
Community (now the EU). 

 

Letterlijke vertaling: http://publications.europa.eu/resource/cellar/bb0072a6-5a5d-4eae-
97b9-e9c629b31577.0017.02/DOC_1 

WAT IS HET DOEL VAN HET VERDRAG EN HET BESLUIT? 

Het verdrag, dat op 19 september 1979 in Bern is gesloten, is bedoeld om 
samenwerking tussen de verdragsluitende landen te bevorderen 
om wilde flora en fauna en hun natuurlijke omgeving in stand te 
houden en om bedreigde trekkende diersoorten te beschermen. 

Met het besluit wordt de overeenkomst namens de Europese 
Economische Gemeenschap (thans de EU) gesloten. 

 

In ecologische termen is migratie van een soort een trekkende beweging met terugkomst 
naar de startplaats. Echter wordt er ook wel verwezen naar migratie door verplaatsen van 
een leefgebied. Bij wolven is in deze vorm geen sprake van migratie, daar het geen trekkend 
soort is (het soort vestigt zich in een leefgebied van waar uit de jongen zich verspreiden), 
wat terug keert naar de startplaats en het leefgebied niet wordt verplaatst. In de gegeven 
beschrijving wordt duidelijkheid verschaft door de woorden: “in stand te houden”.   
Bij wolven is Kolonisatie aan de orde. Het betreft uitbreiding van de populatie met behoud 
van de gevestigde populatie wat in dezelfde zin voor “in stand te houding” niet overeenkomt 
migratie in de vorm van kolonisatie.  
 
In de doelstelling van het Verdrag van Bern wordt protect endangered migratory species 

genoemd, wat hiermee alleen te vertalen is naar migrerende soorten die terug gaan 
naar de startplaats. Zo ook beschreven in de publicatie van de overheid (zie 

https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/bern-convention.html
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/eu_union.html
http://publications.europa.eu/resource/cellar/bb0072a6-5a5d-4eae-97b9-e9c629b31577.0017.02/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/bb0072a6-5a5d-4eae-97b9-e9c629b31577.0017.02/DOC_1
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/eu_union.html
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afbeelding). 

 
* Afbeelding bron: https://wetten.overheid.nl/BWBV0003485/2018-03-08#Verdrag_2 
geldend vanaf 3-3-2018 tot heden 
Het is een soort wat volgens de wetenschap in elk soort landschap kan overleven en 
voortplanten behoord niet in bijlage II van het verdrag van Bern.   
 
Het soort was niet meer bedreigd in 2018 binnen Europa waardoor ook bijlage IV in 
Nederland en bijlage IV van het verdrag van Bern niet van toepassing is of zou moeten zijn.  
Echter in tegenstelling tot de EU-lidstaten waar de wolf zich 10 jaar vóór de status van “LC” 
regulier heeft voortgeplant terwijl het soort bedreigd was met uitsterven zou mogelijk voor 
andere lidstaten andere eisen en regels kunnen gelden.  
 
1. Concreet is er van het doel “behouden” in stand te houden geen sprake, daar de wolf 
volgens Nederlandse en internationale richtlijnen en criteria als nieuwkomer wordt 
beschouwd. Tevens is Nederland ongeschikt bevonden voor een gunstige staat van 
instandhouding van een populatie.   
2. De wolf is een vestigend diersoort en voldoet niet aan de criteria van trekkende soorten. 
De wolf daardoor niet in de genoemde categorie “bedreigde trekkende diersoorten”.  
 
Punt 2 lijkt later gewijzigd naar alle bedreigde en kwetsbare soorten en extra bescherming 
voor trekkende soorten. Mogelijk heeft Nederland hiervoor getekend. Dan nog valt de wolf 
buiten beschouwing in Nederland.  
Nederland kan in geen enkel opzicht de doelen bereiken volgens het Verdrag van Bern.  
Op die basis hoeft Nederland zich niet aan dit verdrag te houden wat betreft bescherming 
binnen Nederland. Pas na 2029 is er de mogelijkheid om de wolf te beschermen en te 
kunnen voldoen aan het gestelde doel van het Verdrag van Bern. Tot die tijd is de wolf 
officieel “nieuwkomer” met de daarvoor gestelde criteria.   
 
 Overgenomen tekst website overheid wet Natuurbescherming: 
 
Kernpunten: 

Ook moeten er toereikende wettelijke en administratieve maatregelen worden 
getroffen om de soorten wilde fauna uit Bijlage II (Hiermee wordt in deze 
context beschreven Appendix II van het Verdrag van Bern en niet te verwarren de 
vergelijkbare tekst voor bijlage II van de Nederlandse Habitatrichtlijnen) (Streng 
beschermde soorten fauna) in stand te houden. Het volgende is verboden: 
alle vormen van vangen, in bezit hebben en opzettelijk doden; 

 opzettelijke beschadiging of vernieling van de voortplantings- of rustplaatsen; 

 het opzettelijk verstoren van wilde dieren, vooral tijdens de perioden van 
voortplanting, afhankelijkheid van de jongen, overwintering en trek; 

https://wetten.overheid.nl/BWBV0003485/2018-03-08#Verdrag_2
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 het opzettelijk vernielen of rapen van eieren in de natuur of deze in bezit 
hebben; 

 het bezit van en de interne handel in deze dieren, levend of dood, met inbegrip 
van opgezette dieren, en elk deel of derivaat van deze dieren. 

Einde citaat.  
 

De wolf voldeed in juli 2018 of de officieel bevestigde vestiging in februari 2018 en voldoet 
niet meer aan de criteria van beschermde soorten volgens de Europese richtlijnen. De 
Europese Unie verwijst in zake beschermde soorten op de website naar de website van de 
IUCN en niet naar de bijlage van Het Verdrag van Bern. De laatste update van de lijst van 
beschermde diersoorten in het Verdrag van Bern was in maart 2018. In mei 2018 was de wolf 
volgens de IUCN niet meer bedreigd en niet meer in de rode lijst voor Europa. De grijze wolf 
voldoet volgens het IUCN, op enkele ondersoorten na waaronder de Centraal Europese 
Laagland Populatie (Polen en Duitsland) niet valt, aan de criteria voor een gezonde 
levensvatbare populatie.  
 

De Europese Unie verwijst in zake beschermde soorten op de website niet naar de lijst van 
beschermde diersoorten in de bijlage van het Verdrag van Bern, maar naar de website van 
het IUCN.  
 

Letterlijke vertalen van tekst op de website voor het comité voor het Verdrag van Bern 
https://www.coe.int/en/web/bern-convention/documents 
 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId
=0900001680479eb9 
 
Alle landen die het Verdrag van Bern hebben ondertekend, moeten actie ondernemen om: 
- nationale beleidsmaatregelen voor het behoud van wilde flora en fauna en hun natuurlijke 
habitats te bevorderen; 
Voldaan middels de Habitatrichtlijnen 
- rekening houden met het behoud van de wilde flora en fauna in hun plannings- en 
ontwikkelingsbeleid en in hun 
maatregelen tegen vervuiling; 
Voldaan in de Omgevingswet en Wet voor Natuurbescherming 
- voorlichting te bevorderen en algemene informatie te verspreiden over de noodzaak om 
soorten in het wild in stand te houden en fauna en hun leefgebieden; 
- aanmoedigen en coördineren van onderzoek dat verband houdt met de doeleinden van dit 
Verdrag. 
Voldaan 
 

Hier wordt zeer duidelijk de aangegeven “doeleinde van het Verdrag van Bern” wat 
beschreven staat als: 
om wilde flora en fauna en hun natuurlijke omgeving in stand te houden en om bedreigde 
trekkende diersoorten te beschermen. 
…en ook samenwerken om de doeltreffendheid van deze maatregelen te verbeteren door: 
- coördinatie van de inspanningen om trekkende soorten (waartoe de wolf niet behoord) te 
beschermen; en 

https://www.coe.int/en/web/bern-convention/documents
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680479eb9
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680479eb9
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- het uitwisselen van informatie en het delen van ervaring en expertise. 
 
Het comité heeft in 2006 een toevoeging gedaan.  
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId
=0900001680479eb9 

 
Vertaling: 
 
Risicosoorten: van ongewervelde dieren tot grote carnivoren 
 
De Conventie van Bern richt zich op bedreigde en kwetsbare soorten wilde fauna in Europa, 
waaronder migrerende soorten. Twee goede voorbeelden zijn de bescherming van 
ongewervelde dieren en de instandhouding van grote carnivoren, waarvoor specifieke 
aanbevelingen voor hun instandhouding zijn aangenomen, waaronder een aantal 
actieplannen en strategieën zoals de Europese strategie voor de instandhouding van 
ongewervelde diersoort, aangenomen in 2006. Het werk van de deskundigengroepen is ook 
van cruciaal belang bij het aanpakken van informatie- en beleidsbehoeften om de staat van 
instandhouding van wilde soorten in Europa te verbeteren. 
 
Migrerende soorten is ecologische vertaalt als trekkende soorten, waar de wolf niet toe 
behoord. Wolven keren niet terug naar hetzelfde gebied, de definitie voor “trekkende 
soorten” of “migratory spieces”.  
Ongewervelde diersoorten behoort de wolf niet toe 
Aanbeveling zijn geen eis 
Instandhouding op zich is geen uitbreiding 
 
Deze toevoeging voor grote carnivoren is bijzonder te noemen. Er zijn in Europa geen grote 
carnivoren die voldoen aan deze beschrijving.  
 

 
https://www.biologicaldiversity.org/species/mammals/Great_Lakes_gray_wolf/natural_hist
ory.html 
De Council, het comité, gaat verder dan het gestelde doel van het Verdrag van Bern 
ondertekend door de lidstaten in 1979 en 1982.  

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680479eb9
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680479eb9
https://www.biologicaldiversity.org/species/mammals/Great_Lakes_gray_wolf/natural_history.html
https://www.biologicaldiversity.org/species/mammals/Great_Lakes_gray_wolf/natural_history.html
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De Nederlandse overheid verwijst naar eur-lex.europa.eu. Hier is geen verandering 
aangekondigde in de tekst of de interpretatie op de tekst na 1982. De doelstelling staat op 
de eur-lex.europa.eu nog steeds als boven geschreven. Er zijn alleen dieren in de bijlage van 
het Verdrag van Bern toegevoegd in 1998. Mogelijk zijn er nieuwere veranderingen in de 
loop der jaren ondertekend. Dit zal zo nodig alsnog uitgezocht moeten worden. Beter goed 
voorbereid en alle facetten belicht.  
https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/bern-convention.html# 
 
In 1992 is er een versie gepubliceerd. Hierin is tekst verwijderd of gewijzigd en wordt het 
doel niet meer als zodanig vernoemd.  De Nederlandse website van de overheid vermeld 
echter nog steeds naar de website van eur-lex.europa.eu die in 15.05.2020 het laatst is 
bijgewerkt. Hier wordt het document van 1992 “RICHTLIJN 92/43/EEG VAN DE RAAD van 21 
mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna” 
niet vermeld ondanks dit op dezelfde website te vinden is.   
Link naar het document uit 1992: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=NL 
 
 
5. Document EC 9-12-2021 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52021XC1209(02)&from=NL&fbclid=IwAR3A-
2tbMEtynELjjIgBnqN2nGzqKIxC-gHpkzBFlmCnNwOvgDs88XPch6c 
Bijlage III vanaf pagina C 496/87 is specifiek voor de wolf 
 
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE 
EUROPESE UNIE  
EUROPESE COMMISSIE  
MEDEDELING VAN DE COMMISSIE  
Richtsnoeren inzake de strikte bescherming van diersoorten van communautair belang uit 
hoofde van de habitatrichtlijn  
(2021C 496/01)  
 

Nederland kan niet voldoen aan het gestelde doel volgens wetenschappelijk 
onderzoek vastgesteld, waardoor het diersoort wolf niet valt onder 
“diersoorten van communautair belang” in Nederland. 
Minister Van der Wal gebruikte dit argument wel om de beschermde status in 
Nederland te benadrukken. 
De Europese Commissie op verzoek een aanbeveling gedaan wat geen 
verplichting is.  
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/bern-convention.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52021XC1209(02)&from=NL&fbclid=IwAR3A-2tbMEtynELjjIgBnqN2nGzqKIxC-gHpkzBFlmCnNwOvgDs88XPch6c
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52021XC1209(02)&from=NL&fbclid=IwAR3A-2tbMEtynELjjIgBnqN2nGzqKIxC-gHpkzBFlmCnNwOvgDs88XPch6c
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52021XC1209(02)&from=NL&fbclid=IwAR3A-2tbMEtynELjjIgBnqN2nGzqKIxC-gHpkzBFlmCnNwOvgDs88XPch6c
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Opmerkelijk! 
In dit document worden richtsnoeren als zijnde bindende verplichting verwoord en 
omschreven, met name in Bijlage III met als titel “Uitvoering van artikel 12 van de 
habitatrichtlijn: Het voorbeeld van de wolf”. Deze richtsnoeren zijn een interpretatie van 
letterlijke tekst op het wettelijke geldende door lidstaten ondertekende Verdrag van Bern. 
Deze richtsnoeren zijn geen bindende EU-richtlijnen of bindende protocollen. Er kunnen 
geen rechten aan ontleend worden en er zijn geen. De Nederlandse wetgeving voldoet aan 
de richtlijnen. Bij het Verdrag van Bern, waarvoor getekend is, waren geen protocollen 
bijgevoegd.  
De Europese Commissie heeft niet het recht om het recht in eigen handen te nemen. Er 
kunnen geen juridische consequenties verbonden worden aan het niet opvolgen van 
richtsnoeren.  
 

 
 
 

 
 
Afbeelding titel van de bijlage 3 van het document.  
 
Ook in dit document van de Europese Unie staan wederom onwaarheden: 

 
(Blauw gearceerd) Het is reeds 150 jaar bewezen dat er zonder wolven geen predatie door 
wolven plaats vindt. Daar is geen studie voor nodig om dit te kunnen constateren.  
 
 
In dit document van 9-12-2021 is beschreven dat in Polen de wolf in bijlage V staat van het 
Verdrag van Bern. Gezien “alle” eerdere rapporten en documenten voor zowel het 
ministerie van LNV als de Europese Unie verwijzen naar de Centraal-Europese 
laaglandpopulatie (Polen-Duitsland). Ook wolven in Nederland, op aanraden, niet als eis 
(interprovinciaal Wolvenplan 2019), van de EC zouden tot deze populatie behoren, waarmee 
wolven in Nederland, België, Denemarken en Duitsland eveneens in bijlage V zouden 
moeten staan daar de gunstige staat van instandhouding hoger is dan noodzakelijk voor 
deze populatie. Het kan niet dat wolven behorende tot een bepaalde populatie in het ene 
land wel veilig zou zijn en in andere landen niet. De populatie is veilig of de populatie is 
bedreigd of kwetsbaar in het gebied waar de populatie over verspreid is.  
 
Er zijn aanwijzingen dat Duitsland de populatie wil opdelen naar een Duitse populatie, los 
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van de Poolse populatie. Dit gaat echter geheel in tegen alle voorgaande rapporten die zeker 
tot 2020 zijn gepubliceerd en verstuurd aan de Nederlandse Staat.  
Helaas is het wetenschappelijke rapport wat hiernaar heeft verwees niet meer vindbaar 
online. Dit is helaas het geval met meerdere rapporten betreffende wolven. 
 
In de beantwoording van vragen staat een link naar een verslag wat weer een link bevat naar 
een webtool betreffende de staat van beschermde diersoorten.  
Link naar de webtool: 
https://nature-
art17.eionet.europa.eu/article17/species/summary/?period=5&group=Mammals&subject=C
anis+lupus&region 
Deze gaat tot 2018. Hierin staat geen enkele informatie voor Nederland. Geen informatie 
betreffende geschikt leefgebied of enige vorm van omvang van geschiktheid voor wolven in 
Nederland. (Zie de links onder de afbeelding). 
 
Wat voor Duitsland is ingevuld waardoor deze toen niet in gunstige staat van 
instandhouding zou zijn geweest lijkt gebaseerd op roedels en niet op individuen.  
Zoals al eerder aangegeven telt het rapport “Factfinding Study” eveneens roedels om de 
gunstige staat te bereiken wat niet correct is volgens de IUCN. Het lijkt hierbij of de 
wetenschappers die graag wolven willen behouden gericht zijn om de beschermde status in 
Nederland en Duitsland te behouden met onjuiste berekeningen en redeneringen.  
 
Polen in bijlage V van het verdrag dan is de rest van de populatie ook bijlage V anders zou 
Polen alsnog in bijlage IV moeten vallen voor de grensoverschrijdende populaties die nog 
niet zouden voldoen in de verschillende delen van het land. Door beheer in Polen zouden de 
grensoverschrijdende populaties in andere landen niet de doelstelling voor dezelfde 
populatie kunnen behalen. Ditzelfde geld voor het telkens splitsen van populaties.  
Dit gaat verder dan waar het verdrag voor is opgesteld. Zou Polen in bijlage IV blijven voor 
enkele afgesplitste populaties dan zou Polen dit ten koste van de maatschappij en economie.  
 
Het systeem wat de Europese Commissie hanteert is niet correct. Polen in bijlage V kan niet 
anders beteken dat alle deelpopulaties in het geheel in bijlage V moeten staan om landen 
niet te belasten met onmogelijke doelstellingen ingegeven door de Europese Commissie.  
De IUCN zou als leidraad moeten gelden als erkent orgaan op alle fronten voor de Europese 
Unie.   
 
 

https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/species/summary/?period=5&group=Mammals&subject=Canis+lupus&region
https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/species/summary/?period=5&group=Mammals&subject=Canis+lupus&region
https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/species/summary/?period=5&group=Mammals&subject=Canis+lupus&region
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Bijlage II pagina C 496/69 en C 496/70 Link webtool op de website van de EU: https://nature-
art17.eionet.europa.eu/article17/species/summary/?period=5&group=Mammals&subject=C
anis+lupus&region 
 
In Polen zijn wolven opgedeeld in verschillende populatie. De Balkan in het oosten, de 
Centraal-Europese laaglandpopulatie in het westen en in het zuiden dat Karpatische 
populatie. Hiermee wordt duidelijk dat het opsplitsen van populaties geen eis kan zijn voor 
bescherming tot een gunstige staat van instandhouding wordt bereikt per gebied in een 
grensoverschrijdende populatie zoals eerder beschreven. Ook het afscheiden van populaties 
kan niet blijven doorgaan. Dit lijkt momenteel al deels het geval te zijn in delen van de 
Centraal Europese laaglandpopulatie, mede door een andere interpretatie van geschreven 
teksten.  
 
 
 
   

https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/species/summary/?period=5&group=Mammals&subject=Canis+lupus&region
https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/species/summary/?period=5&group=Mammals&subject=Canis+lupus&region
https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/species/summary/?period=5&group=Mammals&subject=Canis+lupus&region
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Op 17-2-2022 zijn vragen beantwoord door Mr Sinkevičius als spreker voor de Europese 
Commissie. Hierin staan de links naar de verouderde documenten en onderzoeken zo ook de 
link naar de webtool die niet verder gaat dan 2018.  
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2022-000135-ASW_EN.html 
 
Ook in de documenten van de verwezen links staan weer links die verwijzen naar andere 
documenten of verouderde onderzoeken.  
 
Nog steeds ter herinnering,  
- In Nederland zijn wolven sinds het jaar 1900 nooit een officieel bedreigd diersoort geweest, 
daar de vestiging en eerste voortplanting pas plaats heeft gevonden nadat de status van de 
IUCN voor Europa als niet bedreigd of niet kwetsbaar maar als veilig en toenemend is 
geregistreerd.  
- Nederland kan niet voldoen aan het doel van het verdrag van Bern betreffende wolven.  
- Het is door de EC niet als eis gesteld dat Nederland moet samenwerken, maar een 
aanbeveling op een vraag aan de commissie.  
- Nederland staat niet geregistreerd als land met, of geschikt voor, wolven binnen de EU.  
- De EU houdt zich niet aan de erkende IUCN status, maar lijkt nu te verwachten dat 
lidstaten afzonderlijk een eigen veilige populatie herbergen. Dit gaat verder dan waarvoor 
het verdrag van Bern is opgesteld, behoud en instandhouding van soorten. 
 
Het gevaar van liefhebbers die beleid maken of adviseren zonder de maatschappelijke en 
sociale aspecten in oogschouw te nemen! 
De Nederlandse overheid werkt op gebied van natuur en klimaat veelvuldig met het WUR 
Wageningen. Zo zijn tevens natuurorganisaties en de een lid van de Eerste Kamer der Staten 
Generaal grote voorstanders van wolven in Nederland, goede klanten van dit 
onderzoeksinstituut. Rapporten van deze universiteit en verschillende commissies zijn niet 
objectief geschreven, zo ook het Provinciale Wolvenplan 2019 en Factfinding Study niet.  
Onlangs, juli 2022, is de voorzitter van de Raad van Wageningen Universiteit opgestapt. Deze 
voorzitter, met een hoge opleiding in de Landbouw, was de enige die tegenwicht kon geven 
aan deze instelling. De rede van het verlaten van haar post is onbekend.  
Alle commissie die werken aan protocollen en rapporten bestaan vrijwel volledig uit mensen 
die liefhebbers zijn van het diersoort en mensen die onderzoeken willen verrichten naar de 
ontwikkelingen wolven in Nederland.  
 
Hier schuilt tevens een gevaar. Wanneer de populatie groeit en later weer af neemt, wat 
normaal is voor een wolvenpopulatie, kan de wolf zelfs zonder de Europese bescherming 
volgens het verdrag van Bern in Nederland na 2029 (10 jaar reguliere voorplanting) alsnog 
beschermd worden in de Nederlandse habitatrichtlijn II waarna Nederland verplicht is 
strenge en tevens kostbare maatregelen toe te passen op basis van rapporten van 
wetenschappers en ecologen en commissieleden die net als nu de beschermde status hoog 
willen houden en de populatie wil laten groeien, niet zonder rede. 
 
 
 
 
 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2022-000135-ASW_EN.html
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6. Onwaarneembare risico factoren onbelicht in de rapporten 
 
Een dier heeft een rede voor gedrag. De rede is nooit met 100% zekerheid te stellen. De 
rede kan per individu verschillen, afhankelijk van meerdere factoren. 
  
Het betreft hier enkele recente voorbeelden uit de praktijk van de snelle ontwikkelingen die 
wolven in Nederland doormaken en de interpretatie van het gedrag door deskundigen. 
Interpretatie van gedrag is zo goed als onmogelijk bij een wild dier, omdat er onvoldoende 
kennis is van het betreffende dier en er rekening gehouden moet worden met onzichtbare 
factoren wat wetenschappers en deskundigen in rapporten hebben nagelaten.   
 
Om de deskundigheid van deskundigen en wetenschappers die rapporten schijven voor het 
ministerie van LNV in twijfel te trekken is de Border Collie een mooi voorbeeld. In dit ras zijn 
verschillende eigenschappen behouden vanaf de oorsprong en behouden middels selectief 
fokken van deze eigenschappen, voornamelijk bij de werklijnen. Het is voor een Border Collie 
net zomin een spel als voor de wolf. Het teamwork is belangrijk bij de training, maar ook bij 
een roedel wolven. Het sluipen is vaak nog te zien, maar vooral het omcirkelen van een 
kudde en het opdrijven, zoals ook wordt beschreven op door de schaapsherder die zijn 
kudde hoedde tijdens een aanval of de dame op de Ermelose Heide met haar honden. Dit 
zijn nog maar 2 voorbeelden in Nederland, maar er zijn er velen in andere landen. 
Een enkele wolf was zichtbaar, maar andere wolven waren in de buurt en de enige zichtbare 
wolf drijft een prooi richting de afwachtende wolven. Wanneer het dier niet zelfstandig de 
prooi kan vangen. Bij de schaapsherder was het verhaal dat hij de wolf pas opmerkte toen 
deze de kudde al van dichtbij had benaderd, maar het was al te laat. De wolf greep een 
schaap en ineens waren er meerdere wolven als uit het niets verschenen.  
Bij de dame met haar honden op de heide was de wolf zichtbaar en deze rende mee met 
haar honden.  
Zonder omhaal, zonder kennis van de gehele situatie noemde wolvendeskundigen dit direct 
speels gedrag van een jonge wolf.  
 
Beschik je echter over kynologische kennis en ervaring door werken met diverse rassen en 
rasloze honden en heb je daarbij ook nog tientallen jaren ervaring met de Border Collie uit 
werklijnen dan is dit zeer herkenbaar gedrag en weet je dat dit vrijwel zeker geen simpel 
doelloos spel was, doch waarschijnlijk wel een jonge wolf, wat redelijk klopt met de 
beschrijving van de grootte van het dier (formaat Duitse Herder). Een wolf gaat al vanaf de 
leeftijd van ongeveer 6 maanden mee om te leren samenwerken als deelgenoot van de 
jacht. De jonge wolf leert daarbij tevens onzichtbaar te zijn door het sluipen. Wordt het dier 
gezien of is het te enthousiast of mogelijk zelf verrast op zijn zoektocht naar een prooi en 
daardoor opgemerkt dan drijft een wolf de prooi in de richting de afwachtende 
roedelgenoten.  
 
Het sluipen is in sommige werklijnen, voornamelijk wedstrijdlijnen, van de Border Collie ook 
nog deels terug te zien. Dit zijn specifieke eigenschappen die ook in het jachtgedrag van de 
wolven te zien is. Echter niet bij alle wolven. Een ander voorbeeld van opdrijven of opjagen 
in ander soort gebied met een ander prooidiersoort is bijvoorbeeld na het sluipend naderen 
het opdrijven van grote prooidieren naar een steile helling of afgrond of een kloof. Een 
techniek die de prehistorische mensen waarschijnlijk hebben afgekeken van wolven. Deze 
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techniek is soms ook terug te zien in lijnen van Border Collie uit werklijnen. De jonge Border 
Collies drijven eerder het vee naar een hoek of kraal dan naar een handler. Voorheen dacht 
men dat dit met de band van de handler met de jonge hond te maken had, maar er zijn zelfs 
jonge Border Collies die bij wildvreemden naar de mens drijven terwijl anderen naar een 
hok, kraal of hoek van de afrastering drijven. Het is een deel van de eigenschappen van het 
gedrag of instinct wat dit ras nog heeft behouden van zijn verre voorouders. Mogelijk 
gebruiken wolven uit het alpengebied die Nederland aandoen deze zelfde techniek van 
opdrijven in een hoek van een wei. Op de beelden uit Nieuw Vossemeer is te zien hoe een 
wolf de schapen opdrijft. Dit was een wolf uit de alpiene populatie.  
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3996748/unieke-beelden-van-de-wolf-die-op-
schapen-jaagt 
Het is afhankelijk van de beschikbare prooisoorten in het leefgebied hoe jonge wolven door 
hun familie leren jagen. Dit is per leefgebied verschillend. Ze leren daarnaast ook nog door 
ervaringen die ze in hun hele leven opdoen. Wolven in Drenthe hebben de afgelopen weken 
meerdere grote landbouwdieren verwond of gedood. Ze leren van hun ervaringen. Zijn ze 
erg hongerig, dan zullen kleinere tegenslagen, zoals een mislukte poging, minder effect 
hebben dan wanneer ze alleen trek beginnen te krijgen. De roedel in Drenthe heeft duidelijk 
mogelijk onvoldoende beschikbaar wild. De nulstand voor andere prooidiersoorten opheffen 
is geen garantie voor minder predatie op klein- en grootvee, mede omdat de wolven in de 
Centraal-Europese laaglandpopulatie, en mogelijk andere populaties, hebben geleerd van 
hun ouders en familie en door eigen ervaringen.  
 
Dit maakt het diersoort de wolf zo uniek en fascinerend. Dit maakt tevens de wolf een 
studieobject voor de wetenschap in door mensen gedomineerd geografisch beperkt 
cultuurlandschap om de ontwikkelen die het soort doormaken te kunnen volgen. De nieuwe 
ontwikkelingen zijn dusdanig groot en gaan zo snel dat dit maatschappelijk in dit door 
mensen gedomineerde beperkte landje onhoudbaar wordt. Deskundigen en 
wetenschappers blijven voortdurend, met alle middelen, grenzeloos zoeken naar een manier 
van samenleven. In verdragen en de wet worden geen grenzen gesteld. 
 
Deskundigen en wetenschappers, geldverdieners (verdienmodel door bijvoorbeeld 
aangepaste wolf werende afrastering), liefhebbers en mensen met een dubbele agenda 
willen wolven in Nederland ten koste van alles. Een deel van deze mensen zijn diegene die 
rapporten en uitvoeringsplannen voor beleid schrijven, maar er niet mee samen hoeven te 
leven en niet de angst en stress zullen ervaren. Deze mensen zijn allerminst objectief 
betreffende de wolf en de maatschappij in Nederland. 
 
Hieronder de afbeeldingen van de tabellen van deskundigen en wetenschappers waar geen 
rekening is gehouden met de onwaarneembare meetellende factoren op het gebied van 
gedrag van het soort in een andere setting dan wildernis zonder veel menselijke activiteiten 
of gevangenschap. De situatie is uniek en maakt het daardoor risicovol en onacceptabel voor 
de maatschappij die er volgens kenners mee moet “samenleven”. De kenners, deskundigen, 
wetenschappers en meeste liefhebbers hoeven dat niet.  
 
Hieronder de afbeelding uit het Interprovinciale Wolvenplan 2019 
 
 

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3996748/unieke-beelden-van-de-wolf-die-op-schapen-jaagt
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3996748/unieke-beelden-van-de-wolf-die-op-schapen-jaagt
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Tabellen Interprovinciaal Wolvenplan 2019 
 
Bij het opstellen van de tabellen is onvoldoende aandacht besteed aan: 
De Black box - prikkels, context, motivatie gedrag, motivationele factoren 
Het Rugzak- ervaringen uit het verleden 
Het Leervermogen - Het leven lang leren door ervaring zowel positief als negatief 
De Nieuwsgierigheid - Natuurlijk onderzoekgedrag behorende bij het leerproces van 
overleven. Observatie van een mogelijk nieuw soort prooi. 
 
Gedrag van een dier heeft een doel.  
 
De tabel beschrijft maar een greep uit mogelijke situaties van mogelijk “gedrag” met een 
minimum aan mogelijke “oorzaken”, waardoor de “inschattingen” op basis van het 
voorgaande lijstje onmogelijk is en daardoor de “maatregel” verre van afdoende kan zijn.  
 
Zelfs hier wordt het diersoort onderschat. Het genoemde “ongevaarlijk” of “kritisch” 
beschreven is mogelijk gevaarlijk, omdat de Black Box en het Rugzakje niet verwerkt zijn in 
de tabel. Wanneer een wolf gebouwen benaderd is er een verhoogd risico door 
onverwachtse omstandigheden, de Black Box en het Rugzakje van de betreffende wolf. 
Wolven die in Nederland of net over de grens zijn geboren hebben geen slechte ervaringen 
met mensen en zien andere dieren als bron van voedsel wanneer de situatie zich voor doet.  
Wanneer een wolf geen afstand neemt maar observeert is er een risico. Het is afwijkend 
gedrag ten opzichte van het normale gedrag van wolven in de wildernis. Er zijn onvoldoende 
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ervaringen met wolven in het wild die gewennen aan mensen in een door mensen 
gedomineerd gebied als Nederland. Een wolf observeert soms een nieuw prooisoort voor 
het dier een poging doet. (Bron: O&O en diverse symposia) 
Wetenschappers met naam hebben aanvallen op mensen onderzocht. Er wordt verteld in 
het document dat men niet bang hoeft te zijn. Toch zijn er aanvallen op mensen niet 
uitgesloten. De kans is klein gezien het aantal slachtoffers maar niet afwezig. In de eeuwen 
waar nog geen goede vuurwapens beschikbaar waren zijn de aantallen hoger. Ook nu 
worden geen vuurwapens tegen wolven gebruikt. Ondanks de toenamen van wolven in 
dichtbevolkte gebieden zijn de aanvallen in Europa niet veel. Echter leefde tot voor kort 
wolven teruggetrokken in grote gebieden met weinig menselijke activiteiten. Het document 
is van het jaar 2002. Wolven hadden toen nog niet de door mensen gedomineerde gebieden 
gekolonialiseerd. Dat is nu anders door de toename van wolven in minder geschikte 
gebieden waar wolven geen teruggetrokken leefstijl kunnen aanhouden. Het risico neemt 
hierdoor toe naarmate de tijd verstrijkt.  
https://www.nina.no/archive/nina/pppbasepdf/oppdragsmelding/731.pdf 
 

Dan nog even heel duidelijk iets recht zetten.  
Een wolf vertoont géén agressief gedrag naar een prooi! 
Een wolf kan zelfs onderdanig kwispelen als een vrolijke 
vriendelijke hond voor hij aanvalt (video bewakingscamera 
dodelijke aanval op een Border Collie)!  

(Niet voor gevoelige kijkers) https://www.youtube.com/watch?v=JwpvJ3a7qmg 
 
Het bijna vriendschappelijk benaderen van mensen wordt verward met gedrag van honden 
en er wordt te veel gedacht aan een vriendelijk ongevaarlijk gedrag ingegeven door 
nieuwsgierigheid of voergerichtheid. Er wordt geen enkele rekening gehouden met de 
onvoorspelbaarheid van een dier in welk soort dan ook, wild of gedomesticeerd. Door het 
publiek onvoldoende voor te bereiden op mogelijke gevaren, wordt het risico groter.  
 
Een wolf op minder dan 30 meter van mensen is onveilig! Wetenschappers wereldwijd 
benoemen deze afstand niet zonder rede en adviseren maatregelen wanneer wolven 
dichterbij komen, maar niet de wetenschappers in Nederland of omringende landen. Zij 
denken beter te weten of willen zien wat er gebeurt. De voorlichting en deze tabel is op 
zichzelf al een gevaar in onze drukke door mensen gedomineerde samenleving! Menselijk 
gedrag en dierlijk gedrag in een afwijkende situatie is nooit te voorspellen. Zeker niet 
wanneer keer op keer “Roodkapjes syndroom” door wetenschappers en deskundigen 
wordt geroepen, zelfs op televisie. Het wordt daardoor onmogelijk gemaakt, voor de 
mensen die bekend zijn met het fenomeen van de onwaarneembare factoren, om te 
reageren of serieus genomen te worden. Dit is ingegeven door wetenschappers en 
deskundige in landen waar de wolf lange tijd afwezig is geweest. Ieder mens en ieder dier 
reageert anders op een afwijkende situatie. Komt een wolf overdag rond gebouwen dan 
zijn de risico’s nog grotere, zeker wanneer er een kind buiten speelt wat vaak gebeurt op 
eigen terrein. Zou de wolf honger of pijn hebben of zou de wolf ziek zijn…? Weten de 
schrijvers van het wolvenplan 100% zeker dat dit ongevaarlijk is? Een wolf komt met een 
rede naar gebouwen en gezien de aard van het soort is het niet aannemelijk dat dit is om 
een rustplek te vinden. Gedrag van dieren is nooit zonder doel. Mogelijk gaat het vaak 

https://www.nina.no/archive/nina/pppbasepdf/oppdragsmelding/731.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JwpvJ3a7qmg
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meestal goed, tot er iets uit de Black Box of het rugzakje komt. Is het dan de schuld van de 
ouders of van het kind?  
Deskundigen en liefhebbers zijn heel goed in het bagatelliseren door andere gevaren te 
benoemen, zoals aanvallen door honden of het verkeer, maar dit doet niks af aan een 
reële kans op gevaar van wolven. Het zijn er nog niet veel, maar wanneer het aan de 
ecologen ligt komen er nog veel meer. De meeste zullen afwijkend gedrag gaan vertonen 
tegenover wolven in de wildernis. Hier kunnen deze dieren niet terugtrekken van 
menselijke activiteiten en treedt er gewenning op. Juist die gewenning brengt risico’s met 
zich mee.  
 
Link tubana.nl https://www.tubantia.nl/enschede/duitse-deelstaat-noordrijn-westfalen-wil-
wolven-die-dichter-dan-30-meter-bij-mensen-zijn-geweest-
afschieten~aeb453e1/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
 
Met deze tabellen voor wolven in Nederland wordt er geen enkele rekening gehouden met 
de ontwikkelingen die wolven in dit unieke dichtbevolkt geografisch begrenst 
cultuurlandschap met onvoldoende wild doormaken. Wolven passen hun gedrag aan om te 
kunnen overleven en wennen daardoor aan menselijke aanwezigheid. Hierbij vertonen ze 
afwijkend gedrag ten opzichte van wolven in de wildernis zonder veel menselijke activiteiten 
en vee. Voorbeelden hiervoor zijn te vinden op internet, zoals de wolf die op dit moment op 
de Veluwe een favoriet onderwerp is voor fotografen, omdat het dier van dichtbij 
gefotografeerd kan worden. Bedenk daarbij dat er in andere landen 30 meter afstand van 
mensen wordt aangehouden als veilig en wanneer een wolf mensen dichterbij nadert of 
accepteert deze situatie als onveilig, zo niet gevaarlijk wordt beschouwd. Dit betrof een 
jonge wolf, maar de fotografen waren in de meerderheid ten opzichte van het aantal 
wolven. De oppassers van de welp konden niks doen.  
 
In Nederland noemt men vrijwel alles “normaal” of “natuurlijk wolvengedrag” en 
“ongevaarlijk” en is het daarmee afgedaan. Dat het natuurlijk gedrag is klopt inderdaad. Een 
wild diersoort vertoont zelden onnatuurlijk gedrag. Het diersoort leeft in een door mensen 
gedomineerd land in kleine gebieden waar het dier zich niet, zoals de wildernis, kan 
terugtrekken van menselijke aanwezigheid. Welpen in Nederland en heel een deel van west 
centraal Europa worden geboren met de geur van mensen in hun neus. De schuwheid waar 
diverse rapporten over schrijven neemt in onze lage landen snel af en gewenning treedt op. 
Wetenschappers wachten af. Een teken van ondeskundigheid van de Nederlandse 
wetenschappers of ze zijn zo benieuwd naar de ontwikkeling tot de escalatie dat ze 
voorbijgaan aan het maatschappelijke en sociale aspect? De regering laat dit toe, mede door 
de opgestelde rapporten door de wetenschappers?  Het volk en hun dieren zijn onderdeel 
van een wetenschappelijk onderzoek waar ze nooit mee in hebben gestemd.  
 
7. Wolvenplan en gebrek aan bescherming 
 
Het Interprovinciale wolvenplan is afgeleid van een interpretatie op de tekst van het Verdrag 
van Bern en tevens gelijk op de Wet Natuurbescherming. Ook de tabel van wanneer wat 
moet en kan gedaan worden is een interpretatie waarbij in mogelijke risicovolle situaties 
geen rekening wordt gehouden met alle meetellende factoren waardoor “ongevaarlijk” 
wordt beschreven. In het verdrag van Bern en de wet Natuurbescherming staat niets 

https://www.tubantia.nl/enschede/duitse-deelstaat-noordrijn-westfalen-wil-wolven-die-dichter-dan-30-meter-bij-mensen-zijn-geweest-afschieten~aeb453e1/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.tubantia.nl/enschede/duitse-deelstaat-noordrijn-westfalen-wil-wolven-die-dichter-dan-30-meter-bij-mensen-zijn-geweest-afschieten~aeb453e1/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.tubantia.nl/enschede/duitse-deelstaat-noordrijn-westfalen-wil-wolven-die-dichter-dan-30-meter-bij-mensen-zijn-geweest-afschieten~aeb453e1/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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beschreven betreffende wanneer en hoe te handelen bij situaties.  
Een interpretatie volgens een wolvenplan kan niet als bindend worden beschouwd, zeker 
daar dit is opgesteld door wetenschappers die, zoals aangegeven betreffende biodiversiteit 
in het Interprovinciale Wolvenplan 2019, over onvoldoende kennis beschikken omdat het 
een nieuwe unieke situatie betreft in Nederland. Wel zou het plan dusdanig moeten passen 
binnen verdragen en wetgeving die, zoals nu, aangehouden worden voor het beleid. In geval 
van het betreffende rapport wordt voorbijgegaan aan de beschreven “belangen” en 
“voorkoming” zoals beschreven in Artikel 3.8 van de wet Natuurbescherming. Diverse 
wolven in Nederland zouden al tot deze groep behoren. Er staat in het verdrag geen eis of 
grens beschreven over enige vorm van beschermen van vee. Aanpassing van een hoger 
hekwerk is ook preventie. In gemeentes in Nederland zijn zelfs bepaalde vormen van 
preventie met een rede verboden. Ook de wijze van schapenhouden is niet vergelijkbaar 
met landen waar wolven al langer in gebieden aanwezig zijn en weides kunnen niet altijd 
omheind worden met wolf werende afrastering, soms om maatschappelijke redenen. Denk 
daarbij aan kinderen en honden die de hoge dosis stoom kunnen krijgen door aanraking van 
een draad tegen aanvallen van wolven. De spanning is vele malen hoger dan een draad om 
vee binnen te houden. Het betreffende plan beschrijft een voortdurende afwachtende 
houding en daarna handelingen die schade of belangen die in het gedrang komen niet 
verhinderen, daar er geen managementbeheer wordt uitgevoerd, wat tegenstrijdig is aan 
artikel 3.8. Artikel 3.8 is niet zomaar als zodanig beschreven in de wet, ondanks het woord 
“kunnen” is geschreven. Op dit moment is er duidelijk sprake van ernstige schade, maar ook 
maatschappelijke sociale belangen worden niet behartigd. Preventie wordt genoemd maar 
wordt nergens in het verdrag of de wet beschreven. Ook wanneer er ingegrepen mag 
worden, om hoeveel schade het gaat en welke sociale aspecten het gaat, staat niet 
beschreven in het verdrag of de wet. Er zijn preventiematregelen uitgetest en toegepast en 
men bedenkt steeds meer preventieve maatregelen zonder enige grens en zonder dat deze 
geheel effectief zijn. Vorige week is er weer een aanval geweest waarbij dieren zijn gedood 
die in een afrastering stonden van Wolf-Fencing Nederland wat twee jaar eerder zou zijn 
geplaatst. Doet dat ertoe? De dieren zijn aangevallen terwijl de eigenaar het goed dacht te 
doen. Nog wordt de eigenaar nagewezen. Het DNA moet nog uitsluitsel geven of het een 
wolf was, maar de veearts was er zeker van. Dit duurt ongeveer een kwartaal, zo niet langer 
voor er uitslag is of het een wolf was. Het vaststellen van de identiteit duurt mogelijk nog 
langer, mits deze al wordt vastgesteld of gepubliseerd.  
Er wordt onvoldoende beleid gevoerd “ter voorkoming” van schade door het terugkerende 
verleggen van grenzen. Koppels schapen worden telkens weer met meerdere dieren tegelijk 
in een weide aangevallen tot er geen schapen meer over zijn of de schapenhouder het niet 
meer aan kan zien en zijn veehouderij stopzet. Dan stoppen de aanvallen op schapen als die 
er niet meer zijn om te doden of te verwonden. Het vervolg is nu zichtbaar. Nu is het 
grootvee aan de beurt. Bij de rapporten en in de publiciteit in Nederland en België zijn 
herhaaldelijk onjuistheden genoemd om draagvlak in de maatschappij te creëren. Wolven 
zouden geen schapen aanvallen maar alleen natuurlijke prooidieren eten (Leo Linnartz).   
 
De tolerantie in Nederland is enorm groot. Groter dan andere delen van Europa of de 
wereld. Niemand die enige inspraak heeft lijkt dit vreemd of bijzonder te vinden dat dieren 
met bosjes ernstig verwond in de weides liggen te creperen van de pijn. Nederland heeft 
juist om dieren te beschermen tegen leed de dierenwelzijnswet, maar de uitvoering lijkt 
alleen van toepassing op straffe van mensen. Er wordt veelvuldig gewezen naar de 
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veehouders als schuldigen voor het niet beschermen. Er wordt daarbij gewezen op de 
dierenwelzijnswet en er wordt gedreigd met aangifte tegen de veehouder omdat deze zijn 
dieren niet zou beschermen.  
 
Telkens blijken wolven de beschermende maatregelen te overwinnen, zelfs wanneer andere 
soorten dieren gebruikt worden als middel weerhoudt dit wolven niet van een brute surplus 
aanval op weidedieren. Er is geopperd een hond bij de schapen te zetten want die schrikt af. 
In Drenthe stonden schapen in een kudde in een nachtkraal met elektronische wolf werende 
afrastering met een kuddebewakingshond tijdens een aanval van wolven op de kudde. Het 
heeft de wolven niet weerhouden. Ook in een weitje waar ter bescherming een ezel bij is 
gezet zijn schapen gedood. In België zijn overigens 28 september 2022 zelfs meerdere ezels 
aangevallen in het territorium van een roedel. DNA zal uitsluitsel moeten geven. 
Het beleid is dat eerst aangetoond moet worden dat dieren beschermd stonden voor er na 
meerdere aanvallen op beschermd vee enige vorm van enige actie komt. Het aantonen is 
niet mogelijk door de veehouder zelf, daar de afwikkeling van het DNA geheel bij BIJ12 ligt 
en daar zijn vragen over. Het vertrouwen is weg.     
In Nederland en België is momenteel een flinke stap gezet in de ontwikkeling van de wolven.  
Grootvee is nu ook aan de beurt, een ontwikkeling die experts hebben verontrust, en wolven 
komen dichterbij of vluchten niet bij naderende mensen.  
 
Om eerlijk te zijn, in dierentuinen en wolvenknuffelstations zijn de maatregelen die 
getroffen zijn ook nooit geheel effectief gebleken daar wolven in verschillende landen 
ontsnapt zijn en zeer hoog en zwaar beschermende maatregelen.  
Wolven worden enorm onderschat. In dierentuinen zijn de hekken van enkele meters hoog, 
hebben een hoeking aan de bovenzijde, zijn ondergraven en van stroom voorzien.  Zoals in 
meerdere wetenschappelijke rapporten vermeld staat is geen enkele maatregel volledig 
effectief gebleken.  
 
Door het aanhouden van het wolvenplan geschreven door mensen die graag wolven zien, 
maar ook de nadelige tot ernstige gevolgen hier niet van ondervinden, worden aanvallen 
niet “voorkomen” maar moeten eerst herhaaldelijk plaatvinden bij dieren die zogezegd 
beschermd zouden zijn met de middelen die aanvallen niet geheel voorkomen, voor er enige 
vorm van actie in de minimale vorm wordt ondernomen, beginnend bij overleg. Vervolgens 
moeten beschermende middelen veelvuldig worden aangepast, waarbij men telkens een 
afwachtende en geen voorkomende houding aan neemt. Uitvoering van artikel 3.8 wordt 
geheel voorkomen door de opstelling van het wolvenplan.  
 
Ook belangen en sociale aspecten van bewoners worden niet behartigd. Mensen voelen zich 
niet veilig in hun eigen leefomgeving, maar volgens het wolvenplan is alles “normaal” en 
ongevaarlijk. Wanneer dit aangepaste gedrag voor de wolf “normaal” is hoort het soort dan 
in een druk bevolkt, geografisch beperkt land?  
 
Deskundigen verleggen hun grenzen wanneer wolven zich aanpassen aan het leven in dit 
dichtbevolkte cultuurlandschap, want dat is ook normaal wolven gedrag.  
Bewijs hiervoor is de tabel in het wolvenplan.  
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8. Agrarische sector, de verdragen en Nederlandse wet 
 
Zelfs al zou Nederland wel betreffende de wolf onder het verdrag van Bern vallen, dan nog is 
de agrarische sector beschermd middels artikel 2 en 9 in het Verdrag van Bern en 
overgenomen als artikel 3.8 b-2° en b-3° in de Wet Natuurbescherming. 
Wet Natuurbescherming: https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2021-07-
01#Hoofdstuk3 
Ondanks de wolf na 1900 niet voldeed aan de bedreigde status in Nederland worden tot op 
dit moment veehouders niet beschermd middels deze door de wet gegeven uitzonderingen 
voor bescherming van de sector in de verdragen en de Nederlandse wet.  
Verdrag van Bern: https://wetten.overheid.nl/BWBV0003485/2018-03-08#Verdrag_2 
 
De huidige aangehouden status heeft grote gevolgen voor deze sector in de vorm van de 
veehouders, maar tevens voor particulieren (sociale aspect in 3.8 b-3° in de Wet 
Natuurbescherming en artikel 9 van het verdrag van Bern). De verdragen zijn niet bedoelt 
om de veesector te verkleinen wat in een toespraak door Virginijus Sinkevičius lid van de 
Europese Commissie werd benadrukt.  
Verdrag van Bern Artikel 9: https://wetten.overheid.nl/BWBV0003485/2018-03-08 
Op beide artikelen wordt teruggekomen in hoofdstuk: Bescherming en afwijking volgens de 
huidige wet 
Hier wordt op terug gekomen in het hoofdstuk Document van 9-12-2021 EC.   
 
De wolf treft de agrarische sector, samen met hobbymatige dierhouders en inwoners van 
dorpen waar de wolf zich in cultuurlandschap met onvoldoende ecologische draagkracht 
heeft gevestigd. De genoemde rapporten beschrijven de voedselvoorkeur van het soort in 
geschikte leefgebieden met voldoende aanbod van wild. Hoe realistisch het beeld van dit 
onderzoek is weergegeven betreffende de jacht van dit diersoort in de onderzochte 
gebieden kan alleen geraden worden, daar natuur- en terreinbeheerders aangereden wild in 
wolventerritoria leggen in de lage landen.  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2021-07-01#Hoofdstuk3
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2021-07-01#Hoofdstuk3
https://wetten.overheid.nl/BWBV0003485/2018-03-08#Verdrag_2
https://wetten.overheid.nl/BWBV0003485/2018-03-08
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Bron: Facebookpagina Buitengewoon 7 oktober 2022.  
 
Er wordt ook onderzoek gedaan naar mogelijke andere factoren die invloed hebben op de 
voedselvoorkeur van wolven, zoals het leren van predatie op vee door de ouderdieren aan 
de jonge wolven. https://encyclopedia.pub/entry/history/show/27182 
De Nederlandse regering had ten tijde van het verzoek van 17 landen, waarbij ook België, 
aan de EU om de status van de wolf te verlagen geen opvolger voor minister Staghouwer van 
Landbouw, wat zeer ongebruikelijk is. Normaal gesproken wordt een minister direct 
vervangen. Nederland is niet bezig met enige vorm van bescherming van de agrarische 
sector. 
 
De beschermde status voor bedreigde diersoorten wordt voor wolf gebruikt in Nederland 
maar lijkt hiermee volgens en binnen de geldende wet onrechtmatig gegeven door: 
- Staatsecretaris Dijksma 2014 (zonder te voldoen aan de eisen die daarvoor gesteld zijn); 
- Minister Schouten (alleen mondeling); 
- Minister van der Wal 2021/2022 (toevoeging in de lijst van richtlijnen en verdragen op de 
website van het LNV) 
 

https://encyclopedia.pub/entry/history/show/27182
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Het Verdrag van Bern voor behoud geldt niet in Nederland op basis van de Nederlandse wet 
voor de nieuwkomer de wolf, daar deze niet op de “Red List” staat en stond “waar de 
website van de Europese Unie naar verwijst” en het soort nog niet voldoet aan de criteria 
van 10 jaar reguliere voorplanting. De regels voor bedreigde diersoorten middels 
Habitatrichtlijnen IV op grond van het Verdrag van Bern kunnen niet gelden voor wolven in 
Nederland. 
 
De opgerichte commissie die zich bezighouden met de wolf behartigen niet de agrarische 
sector of de economische of sociale factoren. Er wordt wel over beschreven maar puur op 
grond van draagvlak. 
 
 
Opmerking betreffenden het verdrag van Bern bijlage II 
1. Het is een soort wat volgens wetenschappelijk onderzoek in elk soort landschap kan 
overleven en voortplanten, wat tegenstrijdig is aan de omschrijving van bijlage II voor 
diersoorten waarvoor de habitat beschermd zouden moeten worden. Het soort is niet 
afhankelijk van een bepaald type habitat om voort te planten, maar toch wordt dit wel 
beschouwd op de webtool voor diersoorten van de Europese Unie.    
2. Het soort was niet meer bedreigd in 2018 binnen Europa waardoor ook bijlage IV in 
Nederland en bijlage IV van het verdrag van Bern niet van toepassing is of zou moeten zijn.  
Dit is in tegenstelling tot de EU-lidstaten waar de wolf zich 10 jaar vóór de status van “LC” 
regulier heeft voortgeplant terwijl het soort bedreigd was met uitsterven.  
EU Webtool: https://nature-
art17.eionet.europa.eu/article17/species/summary/?period=5&group=Mammals&subject=C
anis+lupus&region 
 
 
9. Bescherming en afwijking volgens de huidige wet 
 
Letterlijke tekst wet Natuurbescherming  
website: https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2021-07-01#Hoofdstuk3 
 
Artikel 3.8 eerste lid:  
Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van een of meer van de 
verboden, bedoeld in de artikelen 3.5 en 3.6, tweede lid, ten aanzien van dieren of 
planten van daarbij aangewezen soorten, dan wel ten aanzien van de 
voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren van dieren van daarbij aangewezen 
soorten. 

 
Artikel 3.8 tweede lid: 
Provinciale staten kunnen bij verordening vrijstelling verlenen van een of meer van 
de verboden, bedoeld in de artikelen 3.5 en 3.6, tweede lid, ten aanzien van 
dieren of planten van daarbij aangewezen soorten, dan wel ten aanzien van de 
voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren van dieren van daarbij aangewezen 
soorten. 
Gedeputeerde staten kunnen de verordening geven:   
1) op alle onderdelen van artikel 3.5. Dit zijn lid 1 tot en met lid 5; 

https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/species/summary/?period=5&group=Mammals&subject=Canis+lupus&region
https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/species/summary/?period=5&group=Mammals&subject=Canis+lupus&region
https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/species/summary/?period=5&group=Mammals&subject=Canis+lupus&region
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2021-07-01#Hoofdstuk3
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2021-07-01#Hoofdstuk3_Paragraaf3.2_Artikel3.5
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2021-07-01#Hoofdstuk3_Paragraaf3.2_Artikel3.6
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2021-07-01#Hoofdstuk3_Paragraaf3.2_Artikel3.5
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2021-07-01#Hoofdstuk3_Paragraaf3.2_Artikel3.6
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Artikel 3.5 Eerste lid: 
Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, 
bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van 
Bonn, met uitzondering van de soorten, bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn, in hun 
natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen. 
 

Artikel 3.8 vijfde lid, onderdeel a, nummer 2 en 3 zijn van toepassing.  
Nummer 2 van onderdeel a, schade aan veehouderijen.  
Benoeming van aantallen veehouderijen die getroffen zijn, daarbij het percentages gedode 
en gewonden dieren bij elkaar per getroffen veehouderij kan veelzeggend zijn. 
 

Mocht het nodig zijn dan kunnen facturen van veeartsen met de aantallen gewonde 
behandelde schapen en de rekening overleggen voor het aantal dieren en de financiële 
schade die met de vergoeding niet is uitgekeerd, daarbij ook het aantal dieren dat niet 
drachtig is geworden verworpen hebben.  
 

Nummer 3 onderdeel a, heeft betrekking op de emotionele schade en “volksgezondheid” 
(langdurige stress is zeer ongezond blijkt uit wetenschappelijk onderzoek en mogelijk kan 
onderzoek bij huisartsen dit beamen) en met dringende openbare belangen van sociale aard 
gezien mensen bang zijn. Er is geen vergelijk met de situatie met Nederland. Angst is daarom 
niet onterecht gezien het karakter van de Nederlandse rapportages die geheel geschreven 
zijn in het teken van de wolf en niet in het teken van de maatschappij. 
 

 
Afbeelding van screenshot uit het rapport de Factfinding study 
 
Lid 2 tot en met 5 in artikel 3.5 verwijzen allemaal naar soorten en verdragen van het eerste 
lid van dit artikel. Canis Lupus, de wolf, staat volgens de website van het LNV in deze 
bijlages. 
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10. Status wolf Ministerie van het LNV op de website  
 

 
Link bij deze afbeelding: https://minlnv.nederlandsesoorten.nl/content/wolf-canis-lupus  
Het klikken op de eerste link is verhelderend en de andere links zijn niet meer nodig daar dit 
alles in deze link al aangegeven staat.  
De eerste link verwijst naar Paragraaf 3.2. Beschermingsregime soorten van de Habitatrichtlijn 

 
Hier staat ook gelijk de verwijzing naar de EU regelingen in zoals te zien op de volgende 
afbeelding.  
 

https://minlnv.nederlandsesoorten.nl/content/wolf-canis-lupus
https://minlnv.nederlandsesoorten.nl/content/wet-natuurbescherming-16-december-2015-paragraaf-32-beschermingsregime-soorten-van-de
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Link naar deze pagina op de website van het LNV: 
https://minlnv.nederlandsesoorten.nl/content/wet-natuurbescherming-16-december-2015-
paragraaf-32-beschermingsregime-soorten-van-de 

https://minlnv.nederlandsesoorten.nl/content/wet-natuurbescherming-16-december-2015-paragraaf-32-beschermingsregime-soorten-van-de
https://minlnv.nederlandsesoorten.nl/content/wet-natuurbescherming-16-december-2015-paragraaf-32-beschermingsregime-soorten-van-de
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11. Artikel 3.15 
 
Minister Van der Wal kan zelfs volgens artikel 3.15 tweede lid vrijstelling verlenen voor 
grondgebruikers. Er is geen lid genoemd bij wat met de schrijfwijze in de gehele wet op deze 
pagina gelijk staan aan alle onderdelen van artikel 3.5 waar de wolf tot de diersoorten 
behoord middels de omschrijving gelijk aan die van paragraaf 3.2 op de website van het 
ministerie van het LNV. 
 
Tekst artikel 3.15 tweede lid 
In zoverre in afwijking van de artikelen 3.3, tweede lid, 3.8, tweede lid, en 3.10, tweede lid, 
in samenhang met artikel 3.8, tweede lid, kan Onze Minister een vrijstelling van verboden als 
bedoeld in de artikelen 3.1, 3.2, tweede lid, 3.5, 3.6, tweede lid, en 3.10, eerste lid, verlenen 
voor de bestrijding door grondgebruikers van schadeveroorzakende vogels en dieren als 
bedoeld in het eerste lid.  
 
Letterlijke tekst wet Natuurbescherming 
website: https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2021-07-01#Hoofdstuk3 
 
12 Conclusie 
De tekst van een wet of verdrag is bindend. De interpretatie met richtsnoeren die aan 
letterlijke tekst gegeven wordt is dat niet. Het zijn geen bijgevoegde bindende protocollen 
bij het verdrag.  Richtsnoeren zijn niet ondertekend volgens de wetten, verdragen en 
protocollen.   
 
Nederland, minister Van der Wal en alle beleidsmakers en enthousiastelingen voor de wolf 
in Nederland kunnen NIET terugvallen op de status van de wolf binnen de Europese Unie 
volgens de Nederlandse wet en de invulling van de tool voor de wolf op de website van de 
Europese Unie. Nederland voldoet vooralsnog officieel niet aan de criteria. Nederland kan 
geen beleid voeren voor behoud tot 2029 en voor dit diersoort kan niet voldaan worden 
de staat van instandhouding wat ook door de Europese Commissie niet wordt geëist. Het 
diersoort wolf is daardoor officieel in Nederland niet beschermd onder de Europese Unie 
in bijlage II of IV van het verdrag van Bern in tegenstelling tot landen waar de wolf al 
langer dan 10 jaar voort heeft geplant.  Het diersoort de wolf valt niet onder “zwervende 
soorten” in Europa, waar specifieke bescherming voor geld in het verdrag van Bern. Alleen 
jonge dieren gaan zwerven op zoek naar een geschikt leefgebied.   
 
Ondanks de wolf niet beschermd is in Nederland zijn er wel wetten die voorwaarden 
verbonden aan beheer van wolven evenals veel voorkomende diersoorten, alleen niet in 
de paragraaf die aangegeven wordt in op de website van het LNV. 
 
Ook onder de onjuiste huidige bescherming die minister Van der Wal van Natuur aan het 
diersoort de wolf heeft gegeven als diersoort van “communautair belang” wat officieel 
niet geldt voor Nederland, is het aan de provincie om te handelen gelijk aan andere 
soorten die onder die onder paragraaf 3.2 vallen. Ook een wolf met een zeldzaam 
haplotype kan elders leven buiten Nederland waar het soort eveneens beschermd is. 
Volgens de Nederlandse wet hebben de provinciën de mogelijkheid om ontheffing of 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2021-07-01#Hoofdstuk3_Paragraaf3.1_Artikel3.3
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2021-07-01#Hoofdstuk3_Paragraaf3.2_Artikel3.8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2021-07-01#Hoofdstuk3_Paragraaf3.3_Artikel3.10
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2021-07-01#Hoofdstuk3_Paragraaf3.1_Artikel3.1
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2021-07-01#Hoofdstuk3_Paragraaf3.1_Artikel3.2
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2021-07-01#Hoofdstuk3_Paragraaf3.2_Artikel3.5
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2021-07-01#Hoofdstuk3_Paragraaf3.2_Artikel3.6
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2021-07-01#Hoofdstuk3_Paragraaf3.3_Artikel3.10
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2021-07-01#Hoofdstuk3
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vrijstelling te verlenen betreffende wolven genoemd in de link naar Paragraaf 3.2 op de 
website van het LNV. 
 

“Wet natuurbescherming (16 december 2015): Paragraaf 3.2. Beschermingsregime soorten 
van de Habitatrichtlijn 

De relevante artikelen voor het beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn 
staan in Hoofdstuk 3 in de artikelen 3.5 t/m 3.9 van de Wet natuurbescherming.” 
 

Link naar deze pagina op de website van het LNV: 
https://minlnv.nederlandsesoorten.nl/content/wet-natuurbescherming-16-december-2015-
paragraaf-32-beschermingsregime-soorten-van-de 
 
Toevoeging: Ultimatum voor zeldzaam haplotype van wolven 
 

Er zou een ultimatum gesteld kunnen worden met tijdsdruk om de wolven of hele roedels 
(om de populatie niet aan te tasten), die in Nederland leven en schade veroorzaken of de 
voor het sociale maatschappelijk aspect, en geboren zijn, of zelfs rond komen wandelen, te 
vangen en te plaatsen in een ander land in een gebied zonder vee gezien de dieren nu 
geconditioneerd zijn op klein- en zelfs grootvee, om de populatie elders te verbeteren en 
versterken met de genen van wolven in Nederland of het westelijke deel van de Centraal-
Europese laaglandpopulatie. Mogelijk vergroot dit draagvlak in de maatschappij en heel 
misschien kan dit ook voor de liefhebbers minder heftig zijn dan het beleid van afschot.  
 

De rede van de fanatieke liefhebbers om hard te willen vechten:  
HW02 wolven in Nederland, waaronder een onder andere wolvin in het Drents-Friese Wold, 
die dit haplotype kan vererven (kan alleen door een wolvin vererfd worden) zo ook de gele 
kleur. Echter, lijnteelt lijkt aannemelijk in ons beperkte land, maar voor nu lijken er geen 
aanwijzing te zijn dat er meer kans is op HW02 wolven door lijnteelt, waardoor deze nieuwe 
genen zeker andere populaties kunnen versterker, maar ver weg van vee waar deze roedel 
zich mogelijk in gespecialiseerd heeft of mogelijk door het verleden van deze wolvin.   
 

Bron informatie HW02 wolvin: Facebook Hans Hasper, vrijwilliger Zoogdiervereniging en 
zeer grote liefhebber van wolven in Nederland  
 
Op pagina 41 volgt nog wat laatste cijfers van de monitoring met toename van aanvallen en 
gedode of verwonde dieren. Bron BIJ12 
https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/diersoorten/wolf/schademeldingen/#overzi
cht 
Ook volgt er nog een lijst met links bij de hoofdstukken 
 
Alle genoemde links zijn bewaard als Pdf-bestand, daar er regelmatig links verwijderd 
worden. 
 
 
 
 
 

https://minlnv.nederlandsesoorten.nl/content/wet-natuurbescherming-16-december-2015-paragraaf-32-beschermingsregime-soorten-van-de
https://minlnv.nederlandsesoorten.nl/content/wet-natuurbescherming-16-december-2015-paragraaf-32-beschermingsregime-soorten-van-de
https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/diersoorten/wolf/schademeldingen/#overzicht
https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/diersoorten/wolf/schademeldingen/#overzicht
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Monitoring Nederland uit informatie van de BIJ12 website 
 
Landelijk 
Sinds het starten van de monitoring in 2015 tot 6 oktober 2022 zijn er 711 aanvallen op vee 
gemeld die mogelijk door een wolf veroorzaakt zouden kunnen zijn in Nederland.  
Niet alle schade aan vee is aangemeld en niet alle schade is beoordeeld middels DNA.   
Informatie hierover is te vinden op de website van BIJ12 in de uitleg en de periodieke 
rapportages. 
 
Er zijn minstens 1870 gehouden gedode dieren gemeld bij BIJ12 in vanaf 2015.  
Gewonde dieren. Later overleden of ingeslapen dieren en verworpen dieren na een aanval 
met gedode dieren zijn niet meegenomen  
Er zijn wel schademeldingen geweest van verwonde dieren waarbij geen dieren gedood 
waren.    
 
DNA-resultaten bij aangemelde gedode dieren van 01-01-2015 t/m 06-10-2022 bij BIJ12 dossier 
wolf 
 
Totaal aan dode dieren gemeld   1870 
Wolf-DNA gevonden    1469  78,56% 
Nog niet bekent     99 5,29% 
 
Diersoort onbekend/ander diersoort  260 13,90% 
Geen resultaat     42 2,25% 
 
DNA-resultaten 07-10-2021 t/m 06-10-2022 bij 295 gemelde aanvallen 
 
Totaal aan dode dieren gemeld   983 
Wolf-DNA gevonden    767  78,03% 
Nog niet bekent     99 10,07% 
 
Diersoort onbekend/ander diersoort  75 3,56% 
Geen resultaat     42 4,27% 
 
DNA-resultaten 07-10-2020 t/m 06-10-2021 bij 162 gemelde aanvallen 
 
Totaal aan dode dieren gemeld   180 
Wolf-DNA gevonden    128  71,11% 
Geen resultaat     0 0% 
Nog niet bekent     0 0% 
 
Diersoort onbekend/ander diersoort  52 9,44% 
 
Stijgingspercentage van het aantal gedode dieren waarbij na de aanval DNA van een wolf gevonden 
in de periode van 07-10-2021 t/m 06-10-2022 ten opzichte van 07-10-2020 t/m 06-10-2021 is 
499,22%. Hier zit de grote toename van zwervende wolven in Noord-Brabant in november en 
december bij van het vorige jaar en de nieuwe territoriale en zwervende wolven in Drenthe en de 
nieuwe zwervers elders in het land.   
Bij 10% van de gedode dieren in 2022 is het DNA nog in voortgang. Het percentage gemelde gedode 
dieren door wolven ligt in 2022 hoger dan de genoemde 78,03%.  
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Drenthe  
In Drenthe zijn sinds 2015 totaal 182 schademeldingen bij BIJ12 gepubliceerd met 566 gedode 
dieren. Bij 9 aanvallen betrof het geen gedode, maar gewonde dieren. Deze zijn niet opgenomen in 
de volgende telling.  
 
DNA-resultaten bij aangemelde gedode dieren van 01-01-2015 t/m 06-10-2022 bij BIJ12 dossier 
wolf 
 
Totaal dieren gedood    566 
Wolf-DNA gevonden    486  85,87% 
Nog niet bekent     43 7,60% 
 
Diersoort onbekend/ander diersoort  27 4,77% 
Geen resultaat     10 1,77% 
 
DNA-resultaten 07-10-2021 t/m 06-10-2022 bij 125 gemelde aanvallen 
 
Totaal dieren gedood    355 
Wolf-DNA gevonden    296  83,38% 
Nog niet bekent     43 12,11% 
 
Diersoort onbekend/ander diersoort  6 3,56% 
Geen resultaat     10 2,82% 
 
DNA-resultaten 07-10-2020 t/m 06-10-2021 bij 12 gemelde aanvallen 
 
Totaal dieren gedood    40 
Wolf-DNA gevonden    38  95% 
Nog niet bekent     0 0% 
 
Diersoort onbekend/ander diersoort  2 5% 
Geen resultaat     0 0% 
 
Toename gedode dieren met DNA van een wolf is 640% in de periode van 07-10-2021 t/m 06-10-
2022 ten opzichte van dezelfde periode in 2020/2021. Daar komen de resultaten van de afgelopen 
maanden die nog niet bekend zijn nog bij.  
 
Van de 83 aanvallen in de periode van 07-10-2021 t/m 06-10-2022 zijn er bij 42 aanvallen de 
identiteit van de wolven vastgesteld. Bij 15 aanvallen is de identiteit van de betrokken wolf in 
Drenthe onbekend en bij 26 aanvallen is het DNA voor de identiteit nog in voortgang.  
Tot 26 juli zijn zover bekend bij 25 aanvallen de wolven uit het Drents-Friese Wold betrokken 
geweest, met een piek van 13 gedode schapen die gevonden werden in een wei op 7 juni in Vledder. 
Bij 17 aanvallen betrof het zwervende wolven. De zwervende wolf GW2864 heeft met maar een 
enkele aanval in Geesburg ten minste 25 schapen gedood tijdens of direct na de aanval.  
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Links naar bronnen 
 
1. Nederlandse periode afwezigheid en status:  
Pagina 2 
 
In dit nieuwe document van Boerma & Van den Brink B.V en Element Advocaten zijn 
voorbeelden verwerkt van afwijzing door de Europese Commissie in landen met voldoende 
beschikbaar oorspronkelijke habitat voor wolven en waar wolven meer dan 10 jaar heeft 
voortgeplant. Hier een link naar het betreffende document.  
https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2021/10/Rapport-Juridische-analyse-De-
juridische-bescherming-van-de-wolf-door-Boerema-VdBrink-en-Element-advocaten-
2021.pdf 
 
In het rapport van 2020 voor het vaststellen soorten op rode lijst van de zoogdiervereniging 
in opdracht van het LNV zijn de criteria terug te lezen: 
https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/2020-
11/Basisrapport%20RL%20Zoogdieren%2001102020%20def.pdf 
 
2. Ten tijde van de eerste gevestigde wolf:  
Pagina 3 
Eerste wolf heeft zich in Nederland gevestigd in juli 2018* (zie afbeelding). 
https://www.destentor.nl/veluwe/dit-is-de-eerste-foto-van-het-wolvenpaar-op-de-veluwe-
controleurs-jagen-extra-op-
wolvenzoekers~af094d8c/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
 
In februari 2019 werd de vestiging van de wolf in Nederland officieel daar het dier langer 
dan 6 maanden in het territorium verbleef* (zie afbeelding ). 
https://www.wur.nl/nl/nieuws/wolf-officieel-gevestigd-in-nederland-hoe-weten-we-dat.htm 
 
* Afbeelding WUR 
Bron: https://www.wur.nl/nl/nieuws/wolf-officieel-gevestigd-in-nederland-hoe-weten-we-
dat.htm 
 
De Europese Unie erkent de IUCN en de rode lijst volgens het IUCN. 
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/ 
 
 
* Afbeelding UICN bron: https://www.iucnredlist.org/species/3746/144226239 
 
* Afbeelding bron Zoogdiervereniging: https://www.zoogdiervereniging.nl/wat-we-
doen/bijzondere-themas/wettelijke-bescherming-van-zoogdieren/rode-lijst-zoogdieren-2020 
 
* Afbeelding Bron: https://minlnv.nederlandsesoorten.nl/content/wolf-canis-lupus 
 
EU Webtool: https://nature-
art17.eionet.europa.eu/article17/species/summary/?period=5&group=Mammals&subject=C
anis+lupus&region 

https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2021/10/Rapport-Juridische-analyse-De-juridische-bescherming-van-de-wolf-door-Boerema-VdBrink-en-Element-advocaten-2021.pdf
https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2021/10/Rapport-Juridische-analyse-De-juridische-bescherming-van-de-wolf-door-Boerema-VdBrink-en-Element-advocaten-2021.pdf
https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2021/10/Rapport-Juridische-analyse-De-juridische-bescherming-van-de-wolf-door-Boerema-VdBrink-en-Element-advocaten-2021.pdf
https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/2020-11/Basisrapport%20RL%20Zoogdieren%2001102020%20def.pdf
https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/2020-11/Basisrapport%20RL%20Zoogdieren%2001102020%20def.pdf
https://www.destentor.nl/veluwe/dit-is-de-eerste-foto-van-het-wolvenpaar-op-de-veluwe-controleurs-jagen-extra-op-wolvenzoekers~af094d8c/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.destentor.nl/veluwe/dit-is-de-eerste-foto-van-het-wolvenpaar-op-de-veluwe-controleurs-jagen-extra-op-wolvenzoekers~af094d8c/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.destentor.nl/veluwe/dit-is-de-eerste-foto-van-het-wolvenpaar-op-de-veluwe-controleurs-jagen-extra-op-wolvenzoekers~af094d8c/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.wur.nl/nl/nieuws/wolf-officieel-gevestigd-in-nederland-hoe-weten-we-dat.htm
https://www.wur.nl/nl/nieuws/wolf-officieel-gevestigd-in-nederland-hoe-weten-we-dat.htm
https://www.wur.nl/nl/nieuws/wolf-officieel-gevestigd-in-nederland-hoe-weten-we-dat.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/
https://www.iucnredlist.org/species/3746/144226239
https://www.zoogdiervereniging.nl/wat-we-doen/bijzondere-themas/wettelijke-bescherming-van-zoogdieren/rode-lijst-zoogdieren-2020
https://www.zoogdiervereniging.nl/wat-we-doen/bijzondere-themas/wettelijke-bescherming-van-zoogdieren/rode-lijst-zoogdieren-2020
https://minlnv.nederlandsesoorten.nl/content/wolf-canis-lupus
https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/species/summary/?period=5&group=Mammals&subject=Canis+lupus&region
https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/species/summary/?period=5&group=Mammals&subject=Canis+lupus&region
https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/species/summary/?period=5&group=Mammals&subject=Canis+lupus&region
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3. Gunstige staat van instandhouding: 
Pagina 3 
Interprovinciale Wolvenplan 2019  
https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2019/01/Interprovinciaal-wolvenplan.pdf 
 
Nature.com Scientific reports betreffende 881 onderzochte wolven voor DNA in Polen 
https://www.nature.com/articles/s41598-019-55273-w 
 
Deze afbeelding is van een onderzoeksrapport uit 2013 over de populatie in Europa: 
https://www.researchgate.net/figure/Map-of-European-wolf-distribution-showing-wolf-
samples-n-177-and-population-clusters_fig1_257729488 
 
Deze afbeelding is uit een onderzoeksrapport van 2015 met verwerkte data tot 2013 
betreffende de opdeling van de populaties: 
https://www.researchgate.net/figure/Wolf-distribution-and-populations-in-and-around-
central-Europe-Dark-cells-permanent_fig1_275654871 
 
Afbeelding 10 populations 
Bron afbeelding: https://www.researchgate.net/figure/The-10-wolf-populations-of-
Europe_fig2_272095609 
 
Tekst rapport Vaanderen 2018: 
https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/27970 
 
Afbeelding Duitse Nederlandse Belgische en Deense Populatie 
Bron afbeelding WUR 6 oktober 2021: https://www.wur.nl/en/research-results/research-
institutes/environmental-research/show-wenr/we-must-learn-to-live-alongside-wolves.htm 
 
De Wolf is Terug in Nederland, Factfinding Study 2021:   
https://edepot.wur.nl/553564 
 
* Afbeelding Bron Wolvenplan 2013  
https://edepot.wur.nl/298578 

Wolvenrapport voor Polen en Duitsland beschrijft een gunstige staat van instandhouding 
criteria in punt 2.3.1 en 2.3.3 >1000 volwassen dieren 
http://www1.nina.no/lcie_new/pdf/635678468489223445_2015%20Joint%20Wolf%20Moni
toring%20Standards%20DEPL_BfNSkript398.pdf 

 
 
4. Verdrag van Bern en de doelstelling 
Pagina 15 
Verdrag van Bern tekst waar Nederland voor heeft getekend na goedkeuring van het 
verdrag. “was signed in Bern in September 1979”  
https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/bern-convention.html 

https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2019/01/Interprovinciaal-wolvenplan.pdf
https://www.nature.com/articles/s41598-019-55273-w
https://www.researchgate.net/figure/Map-of-European-wolf-distribution-showing-wolf-samples-n-177-and-population-clusters_fig1_257729488
https://www.researchgate.net/figure/Map-of-European-wolf-distribution-showing-wolf-samples-n-177-and-population-clusters_fig1_257729488
https://www.researchgate.net/figure/Wolf-distribution-and-populations-in-and-around-central-Europe-Dark-cells-permanent_fig1_275654871
https://www.researchgate.net/figure/Wolf-distribution-and-populations-in-and-around-central-Europe-Dark-cells-permanent_fig1_275654871
https://www.researchgate.net/figure/The-10-wolf-populations-of-Europe_fig2_272095609
https://www.researchgate.net/figure/The-10-wolf-populations-of-Europe_fig2_272095609
https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/27970
https://www.wur.nl/en/research-results/research-institutes/environmental-research/show-wenr/we-must-learn-to-live-alongside-wolves.htm
https://www.wur.nl/en/research-results/research-institutes/environmental-research/show-wenr/we-must-learn-to-live-alongside-wolves.htm
https://edepot.wur.nl/553564
https://edepot.wur.nl/298578
http://www1.nina.no/lcie_new/pdf/635678468489223445_2015%20Joint%20Wolf%20Monitoring%20Standards%20DEPL_BfNSkript398.pdf
http://www1.nina.no/lcie_new/pdf/635678468489223445_2015%20Joint%20Wolf%20Monitoring%20Standards%20DEPL_BfNSkript398.pdf
https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/bern-convention.html
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Letterlijke vertaling: http://publications.europa.eu/resource/cellar/bb0072a6-5a5d-4eae-
97b9-e9c629b31577.0017.02/DOC_1 
 
* Afbeelding bron: https://wetten.overheid.nl/BWBV0003485/2018-03-08#Verdrag_2 
 
Letterlijke vertalen van tekst op de website voor het comité voor het Verdrag van Bern 
https://www.coe.int/en/web/bern-convention/documents 
 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId
=0900001680479eb9 
 
Het comité heeft in 2006 een toevoeging gedaan.  
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId
=0900001680479eb9 
 
Afbeelding Google met een link naar: 
https://www.biologicaldiversity.org/species/mammals/Great_Lakes_gray_wolf/natural_hist
ory.html 
 
De Nederlandse overheid verwijst naar eur-lex.europa.eu. Hier is geen verandering 
aangekondigde in de tekst of de interpretatie op de tekst na 1982. Laatster update van de 
pagina was 15-05-2020 
https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/bern-convention.html# 
 
Link naar het document uit 1992 richtlijnen niet genoemd bij de vorige link: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=NL 
 
5. Document EC 9-12-2021 
Pagina 19 
Richtsnoeren document van de Europese Commissie met een bijlage over de bescherming 
van de wolf 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52021XC1209(02)&from=NL&fbclid=IwAR3A-
2tbMEtynELjjIgBnqN2nGzqKIxC-gHpkzBFlmCnNwOvgDs88XPch6c 
Bijlage III vanaf pagina C 496/87 is specifiek voor de wolf 
 
Bijlage II pagina C 496/69 en C 496/70 Link webtool mbt de wolf op de website van de EU 
Webtool : https://nature-
art17.eionet.europa.eu/article17/species/summary/?period=5&group=Mammals&subject=C
anis+lupus&region 
 
Op 17-2-2022 zijn vragen beantwoord door Mr Sinkevičius als spreker voor de Europese 
Commissie.  
vraag: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2022-000135_EN.html 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/bb0072a6-5a5d-4eae-97b9-e9c629b31577.0017.02/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/bb0072a6-5a5d-4eae-97b9-e9c629b31577.0017.02/DOC_1
https://wetten.overheid.nl/BWBV0003485/2018-03-08#Verdrag_2
https://www.coe.int/en/web/bern-convention/documents
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680479eb9
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680479eb9
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680479eb9
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680479eb9
https://www.biologicaldiversity.org/species/mammals/Great_Lakes_gray_wolf/natural_history.html
https://www.biologicaldiversity.org/species/mammals/Great_Lakes_gray_wolf/natural_history.html
https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/bern-convention.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52021XC1209(02)&from=NL&fbclid=IwAR3A-2tbMEtynELjjIgBnqN2nGzqKIxC-gHpkzBFlmCnNwOvgDs88XPch6c
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52021XC1209(02)&from=NL&fbclid=IwAR3A-2tbMEtynELjjIgBnqN2nGzqKIxC-gHpkzBFlmCnNwOvgDs88XPch6c
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52021XC1209(02)&from=NL&fbclid=IwAR3A-2tbMEtynELjjIgBnqN2nGzqKIxC-gHpkzBFlmCnNwOvgDs88XPch6c
https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/species/summary/?period=5&group=Mammals&subject=Canis+lupus&region
https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/species/summary/?period=5&group=Mammals&subject=Canis+lupus&region
https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/species/summary/?period=5&group=Mammals&subject=Canis+lupus&region
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2022-000135_EN.html
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Hierin staan de links naar de verouderde documenten en onderzoeken zo ook de link naar 
de webtool die niet verder gaat dan 2018.  
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2022-000135-ASW_EN.html 
 
6. Onwaarneembare risico factoren onbelicht in de rapporten 
Pagina 24 
 
Jagende wolf Nieuw Vossemeer 
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3996748/unieke-beelden-van-de-wolf-die-op-
schapen-jaagt 
 
Het risico neemt hierdoor toe naarmate de tijd verstrijkt. Onderzoek wetenschappers met 
naam. 
https://www.nina.no/archive/nina/pppbasepdf/oppdragsmelding/731.pdf 
 

Een wolf kan zelfs onderdanig kwispelen als een vrolijke 
vriendelijke hond voor hij aanvalt (video bewakingscamera 
dodelijke aanval op een Border Collie)!  

(Niet voor gevoelige kijkers) https://www.youtube.com/watch?v=JwpvJ3a7qmg 
 
Link tubana.nl https://www.tubantia.nl/enschede/duitse-deelstaat-noordrijn-westfalen-wil-
wolven-die-dichter-dan-30-meter-bij-mensen-zijn-geweest-
afschieten~aeb453e1/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
 
7. Wolvenplan en gebrek aan bescherming 
Pagina 30 
 
8. Agrarische sector, de verdragen en Nederlandse wet  
Pagina 32 
 
Wet Natuurbescherming website van de overheid: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2021-07-01#Hoofdstuk3 
 
Verdrag van Bern website van de overheid: https://wetten.overheid.nl/BWBV0003485/2018-
03-08#Verdrag_2 
 
Verdrag van Bern Artikel 9: https://wetten.overheid.nl/BWBV0003485/2018-03-08 
 
Verdrag van Bern tekst waar Nederland voor heeft getekend na goedkeuring van het 
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Inleiding 

Soorten opgenomen op Bijlage IV 
 
Soorten die zijn opgenomen op Bijlage IV bij de Habitatrichtlijn, vallen in één van de onderstaande 
categorieën. Het gaat om soorten die: 

 bedreigd zijn, uitgezonderd de soorten waarvan het natuurlijke verspreidingsgebied slechts een 
marginaal gedeelte van het grondgebied van de EU beslaat en die in het west-palearctische 
gebied niet bedreigd of kwetsbaar zijn; of 

 kwetsbaar zijn, dat wil zeggen waarvan het waarschijnlijk wordt geacht dat zij in de naaste 
toekomst bij voortbestaan van de bedreigende factoren zullen overgaan naar de categorie van 
bedreigde soorten; of 

 zeldzaam zijn, dat wil zeggen waarvan de populaties van kleine omvang zijn en die, hoewel zij 
momenteel noch bedreigd noch kwetsbaar zijn, in die situatie dreigen te komen. Deze soorten 
leven in geografische gebieden die van beperkte omvang zijn, of zijn over een grotere 
oppervlakte versnipperd; of 

 endemisch zijn en bijzondere aandacht vereisen wegens het specifieke karakter van hun habitat 
en/of de potentiële gevolgen van hun exploitatie voor hun staat van instandhouding. 

Op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn zijn soorten opgenomen die in één van deze categorieën vallen 
en voorts strikt beschermd moeten worden. 

Het begrip specimen 
 
Wanneer in de verbodsbepalingen is aangegeven dat deze van toepassing is op specimens, hieronder 
de volgende specimens vallen: 

 Levende dieren of planten 
 Dode dieren of planten 
 Ieder deel van een dier of plant 
 Elk product verkregen uit een dier of plant 
 Alle andere goederen, voor zover uit een begeleidend document, de verpakking, een merk of 

etiket, of uit andere omstandigheden blijkt dat het gaat om delen van dieren of planten van deze 
soorten of daaruit verkregen producten. 
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Verboden voor Bijlage IV soorten 
 
De habitatrichtlijn kent een aantal verboden ten aanzien van de soorten die zijn opgenomen in 
Bijlage IV bij deze Richtlijn. Deze verboden zijn kort weergegeven het verbod op: 

 het opzettelijk vangen of doden van in het wild levende specimens van die soorten; 
 het opzettelijk verstoren van die soorten, vooral tijdens de perioden van voortplanting, 

afhankelijkheid van de jongen, overwintering en trek; 
 het opzettelijk vernielen of rapen van eieren in de natuur; 
 de beschadiging of de vernieling van de voortplantings- of rustplaatsen. 
 het in bezit hebben, vervoeren, verhandelen of ruilen en het te koop of in ruil aanbieden van aan 

de natuur onttrokken specimens, uitgezonderd die welke reeds legaal waren onttrokken vóór de 
toepassing van deze richtlijn. 

 

Ontheffingsmogelijkheden 
 
Van deze verboden kan ontheffing worden verleend indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan: 
 

 Er geen andere bevredigende oplossing bestaat;  
 De afwijking geen afbreuk doet aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten 
voortbestaan; 

 De afwijking vindt plaats in het kader van één van de navolgende belangen: 
o het belang van de bescherming van de wilde flora en fauna en van de instandhouding 

van de natuurlijke habitats; 
o ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, 

visgronden en wateren en andere vormen van eigendom; 
o het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid of om andere dwingende 

redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 
economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten; 

o ten behoeve van onderzoek en onderwijs, repopulatie en herintroductie van deze 
soorten, alsmede voor de daartoe benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige 
vermeerdering van planten; 

o ten einde het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op 
selectieve wijze en binnen bepaalde grenzen een beperkt, door de bevoegde nationale 
instanties vastgesteld aantal van bepaalde specimens van de in bijlage IV genoemde 
soorten te vangen, te plukken of in bezit te hebben. 
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De Habitatrichtlijn in de Nederlandse wetgeving 
 

Richtlijn implementeren in nationale wet- en regelgeving 
 
De Habitatrichtlijn is, zoals de naam als zegt, een richtlijn, en heeft als zodanig geen directe werking 
in de Lidstaten. De bepalingen van de Habitatrichtlijn moeten daarom worden geïmplementeerd in 
de nationale wet- en regelgeving. Daarbij geldt wel de regel dat de bepalingen volledig en 
nauwkeurig moeten zijn overgenomen. Het is dus zeker niet zo dat een Europese Richtlijn een soort 
van voorstel vormt van hoe je het zou kunnen doen, ieder onderdeel dat in een Europese richtlijn is 
opgenomen, moet volledig en nauwkeurig in de nationale regelgeving worden geïmplementeerd.  

In Nederland zijn de bepalingen van de Habitatrichtlijn opgenomen in de Wet natuurbescherming en 
onderliggende regelgeving. Daarbij zijn de bevoegdheden verdeeld over de centrale overheid 
(Ministerie van LNV) en de Provincies.  

Wet natuurbescherming 
 
De verboden van art. 12 van de Habitatrichtlijn zijn geïmplementeerd in de artikelen 3.5 en 3.6 van 
de Wet Natuurbescherming. Artikel 3.5 bepaalt het volgende: 
 
1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 

Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, met 
uitzondering van de soorten, bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn, in hun natuurlijk 
verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen. 

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren. 
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te 

vernielen of te rapen. 
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid 

te beschadigen of te vernielen. 
5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of 

bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en 
te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 

 
Art. 3.6 bepaalt het volgende: 
 
1. Het is verboden dieren of planten van soorten, genoemd in bijlage IV bij de Habitatrichtlijn, 

bijlage I of II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, met uitzondering van 
de soorten, bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn, onder zich te hebben voor verkoop, te 
vervoeren voor verkoop, te verhandelen, te ruilen of te koop of te ruil aan te bieden. 

2. Het is verboden, anders dan voor verkoop, dieren of planten als bedoeld in het eerste lid onder 
zich te hebben of te vervoeren. 

3. De verboden, bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn niet van toepassing ingeval de in dat lid 
bedoelde dieren en planten aantoonbaar zijn gefokt of gekweekt. 
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Instellen van verboden 
 
De belangrijkste opdrachten aan de Lidstaten tot het instellen van verboden ter bescherming van de 
Bijlage IV-soorten zijn opgenomen in artikel 12 van de Habitatrichtlijn. Hierin is het volgende 
bepaald: 

1. De Lidstaten treffen de nodige maatregelen voor de instelling van een systeem van strikte 
bescherming van de in bijlage IV, letter a), vermelde diersoorten in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied, waarbij een verbod wordt ingesteld op: 
 
a) het opzettelijk vangen of doden van in het wild levende specimens van die soorten; 
b) het opzettelijk verstoren van die soorten, vooral tijdens de perioden van voortplanting, 
afhankelijkheid van de jongen, overwintering en trek; 
c) het opzettelijk vernielen of rapen van eieren in de natuur; 
d) de beschadiging of de vernieling van de voortplantings- of rustplaatsen. 
 
2. Met betrekking tot deze soorten verbieden de Lidstaten het in bezit hebben, vervoeren, 
verhandelen of ruilen en het te koop of in ruil aanbieden van aan de natuur onttrokken specimens, 
uitgezonderd die welke reeds legaal waren onttrokken vóór de toepassing van deze richtlijn. 
 
3. De in lid 1, letters a) en b), en in lid 2 opgenomen verbodsbepalingen gelden ongeacht de 
levensfase waarin de in dit artikel bedoelde dieren zich bevinden. 
 
4. De Lidstaten stellen een systeem in van toezicht op het bij toeval vangen en doden van de 
diersoorten, genoemd in bijlage IV, letter a). In het licht van de verkregen gegevens verrichten de 
Lidstaten de verdere onderzoekswerkzaamheden of treffen zij de instandhoudingmaatregelen die 
nodig zijn om te verzekeren dat het bij toeval vangen en doden geen significante negatieve weerslag 
heeft op de betrokken soorten. 
 

Bronnen bij correcte implementatie 
 
De Lidstaten van de EU zijn verplicht een systeem van strikte bescherming te creëren. Alle bepalingen 
van de Habitatrichtlijn moeten daarom volledig en nauwkeurig worden opgenomen in de nationale 
wet- en regelgeving. Het is dan ook noodzakelijk dat duidelijk is op welke wijze de bepalingen 
moeten worden uitgelegd. Deze uitleg kan worden teruggevonden in de jurisprudentie van het Hof 
van Justitie (de hoogste Europese rechter) en de Richtsnoeren inzake de strikte bescherming van 
diersoorten van communautair belang uit hoofde van de habitatrichtlijn 
 
Steeds wordt door het Hof van Justitie erop gewezen dat de implementatie van de bepalingen van de 
Habitatrichtlijn, nauwkeurig en volledig dienen te zijn, terwijl zij de volledige en correcte toepassing 
van de richtlijn verzekeren zonder zijn bepalingen te wijzigen, selectief toe te passen of te voorzien in 
aanvullingen of ontheffingsmogelijkheden die niet volgen uit de richtlijn. De wetgeving dient duidelijk 
en precies te zijn en de bedoelingen van de Habitatrichtlijn te respecteren. Het is van belang te 
begrijpen dat de uitspraken van het Hof van Justitie in alle Lidstaten en door alle organen, zowel de 
overheidsorganen als de rechtsprekende organen, volledig gevolgd moeten worden. De uitspraken 
van het Hof van Justitie zijn dan ook van doorslaggevend belang bij de uitleg van de bepalingen van 
Habitatrichtlijn. Ook in deze reader zullen vaak uitspraken van het Hof van Justitie worden 
aangehaald. 
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Het begrip opzet bij beschadiging of vernieling van voortplantings- of rustplaatsen 
 
Het begrip opzet komt in het verbod op het beschadigen of vernielen van voortplantings- of 
rustplaatsen niet voor. Het antwoord op de vraag hoe het verbod in dit geval moet worden uitgelegd, 
is door het Hof van Justitie in twee zaken gegeven, waarin het Hof heeft bepaald dat het verbod op  
beschadiging of vernieling van voortplantings- of rustplaatsen niet alleen ziet op opzettelijke 
handelingen maar ook op handelingen die dat niet zijn. Door opzet bij de verbodsbepaling weg te 
laten heeft de wetgever voortplantings- of rustplaatsen een verhoogde bescherming geboden tegen 
handelingen die beschadiging of vernieling ervan veroorzaken.  

Opzettelijk vangen of doden 
 

Het begrip opzet bij vangen of doden 
 
Wanneer in de verbodsbepalingen van artikel 12 van de Habitatrichtlijn wordt gesproken van 
opzettelijk, valt ook voorwaardelijke opzet hieronder. Dit betekent dat de bepaling niet alleen van 
toepassing is op een persoon die vast van plan is een specimen van een beschermde soort te vangen 
of te doden, maar ook op een persoon die voldoende op de hoogte is van en zich voldoende bewust 
is van de gevolgen die zijn of haar handelen zal hebben, en deze handeling desondanks uitvoert, 
hetgeen leidt tot het vangen of doden van specimens, ook als dit ongewenst is maar als mogelijk 
gevolg wordt aanvaard. 

Opzet wordt dus aanwezig geacht wanneer er sprake is van het bewust accepteren van gevolgen. De 
handeling die wordt verricht hoeft op zichzelf niet gericht te zijn op het verboden resultaat. Het is 
voldoende dat de handeling met zich meebrengt dat het resultaat intreedt en dat degene die deze 
inbreuk pleegt zich daarvan bewust is of geacht moet worden zich daarvan bewust te zijn gelet op de 
geldende regelgeving en algemene informatie die aan het publiek bekend is gemaakt.  
 
Overigens wordt onachtzaamheid niet verondersteld deel uit te maken van dit opzetvereiste. Van 
onachtzaamheid is sprake als het gevolg wel is ingetreden maar degene die de handeling heeft 
verricht, de vangst of de dood van een specimen van een beschermde diersoort niet heeft voorzien 
of aanvaard, bijvoorbeeld omdat hem of haar niet bekend was dat specimens van die beschermde 
soort zich op de betrokken locatie bevonden of konden bevinden.  
 

Gevolgen van het vangen of doden 
 
Wat bij het verbod op het opzettelijk vangen en doden van belang is, dat dit verbod moet worden 
gezien in samenhang met de invloed van deze handelingen op de populatie van een bepaalde soort. 
Het vangen of doden van specimens van een bepaalde soort kan directe of indirecte gevolgen 
hebben op de omvang van de populatie. Dit is steeds bij alle handelingen de centrale factor, 
handelingen die als direct of indirect gevolg een negatief op de omvang van de populatie hebben, zijn 
in principe verboden daar de bescherming of het bereiken van een gunstige staat van instandhouding 
steeds het centrale doel van de richtlijn is. 
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Monitoringsprogramma  
 
Het vangen of doden zonder (voorwaardelijk) opzet vormt weliswaar geen inbreuk op de bepalingen 
van de Habitatrichtlijn, doch dit betekent niet dat de Lidstaten ten aanzien van niet-opzettelijk 
vangen of doden geen verplichtingen hebben. 
 
Artikel 12, vierde lid, van de Habitatrichtlijn bepaalt dat de Lidstaten een systeem instellen van 
toezicht op het bij toeval vangen en doden van de diersoorten, genoemd in bijlage IV. In het licht van 
de verkregen gegevens verrichten de Lidstaten de verdere onderzoekswerkzaamheden of treffen zij 
de instandhoudingmaatregelen die nodig zijn om te verzekeren dat het bij toeval vangen en doden 
geen significante negatieve weerslag heeft op de betrokken soorten. 

Hiermee wordt een monitoringssysteem verplicht gesteld voor de lidstaten om het bij toeval vangen 
en doden van bijlage IV diersoorten in kaart te brengen. In het licht van de vergaarde informatie 
moeten de lidstaten verder onderzoek verrichten naar de instandhoudingsmaatregelen die 
noodzakelijk zijn om te verzekeren dat het bij toeval vangen en doden geen significant negatief effect 
heeft op de betrokken soort. 

Voorbeelden van monitoringssystemen zijn de telling van bijvangsten van Cetaceae en vleermuizen 
die gedood worden in windturbines of in het verkeer.  
 

Het opzettelijk verstoren  
 
Verstoren hoeft niet een direct effect op de fysieke integriteit van een specimen te hebben om 
desalniettemin een direct negatief effect op de soort hebben. De intensiteit, de duur en de 
frequentie of herhaling van de verstoring zijn belangrijke parameters voor het bepalen van de 
mogelijke impact van de verstoring op de soort. Verschillende soorten hebben een andere mate van 
gevoeligheid of reactie op dezelfde soort verstoring. Ook kan binnen een soort gedurende een 
bepaalde periode een hogere gevoeligheid bestaan. Dit is de achtergrond bij het specifiek noemen 
van de perioden van voortplanting, afhankelijkheid van de jongen, overwintering en trek. 

Wil er sprake zijn van verstoren dan moet er een samenhang zijn met het effect van de verstoring op 
het populatieniveau en het biogeografisch gebied van de soort in een lidstaat. Wanneer een 
verstoring bijvoorbeeld effect heeft op de overlevingskansen, het succes bij het krijgen van nakweek 
of de voortplantingskansen van een beschermde soort of wanneer er een afname uit volgt van het 
aantal specimens in het betreffende gebied dan moet dit worden beschouwd als verstoring. Aan de 
andere kant zijn verstoringen die geen negatief effect hebben op de soort niet te beschouwen als 
verstoring, bijvoorbeeld het wegjagen van een wolf bij een kudde schapen.  

Er moet van geval tot geval worden beoordeeld of er sprake is van een negatief effect dat uitgaat van 
de verstoring. Overigens is het niet zo dat de verstoring een significant effect heeft, het is voldoende 
dat er sprake is van een effect. 

  



10 
 

Periode van voortplanting, afhankelijkheid van de jongen, overwintering en trek  
 
Periode van voortplanting, afhankelijkheid van de jongen, overwintering en trek worden gezien als 
bijzonder kwetsbare perioden in relatie tot verstoren. Deze begrippen zijn echter niet gedefinieerd in 
de Habitatrichtlijn. Wel zijn vergelijkbare begrippen gebruikt in de Vogelrichtlijn en zijn daarvoor voor 
vogels uitgewerkt. Omdat de Habitatrichtlijn betrekking heeft op veel meer uiteenlopend 
soortenbestand met zeer verschillende ecologisch, biologische en gedragskenmerken, is het nodig 
om uit te gaan van een meer soortspecifieke benadering bij het definiëren van periode van 
voortplanting, afhankelijkheid van de jongen, overwintering en trek (wanneer deze perioden 
überhaupt van toepassing zijn). 

Periode van voortplanting en afhankelijkheid van de jongen 
 
Deze periode kan zich uitstrekken over de periode van hofmakerij, paring, nestbouw of het uitkiezen 
van een nestplaats of plek om te bevallen, plek waar eieren zich verder ontwikkelen of uitkomen en 
waar de jongen opgroeien.  

Periode van overwintering 
 
Overwintering is de periode waarin een dier inactief word en in een slapende of rustende toestand 
verblijft, normaliter gedurende de winter. Gewoonlijk gaat deze staat gepaard met een verlaagde 
lichaamstemperatuur en een verlaagde hartslag en ademhaling. De periode van overwintering stelt 
een dier in staat zware omstandigheden te overleven door minder energie te gebruiken dan in een 
actieve periode. 

Trekperiode 
 
De trekperiode is de periodieke verplaatsing van dieren van het ene gebied naar het andere als deel 
van hun natuurlijke levenscyclus, meestal als reactie op seizoensveranderingen of veranderingen in 
het voedselaanbod. Bij het verbod op het opzettelijk verstoren moet de periode van trek expliciet in 
de regelgeving worden opgenomen.  
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Het opzettelijk vernielen of rapen van eieren in de natuur 
 
Artikel 12, lid 1, onder c, van de Habitatrichtlijn verbiedt het opzettelijk vernielen of rapen van eieren 
in de natuur. Omdat het de eieren van soorten betreft, beschermd dit artikel de populatie van een 
soort op de lange termijn.  

Overigens is het van belang dat men zich realiseert dat het voor wat betreft deze verbodsbepaling 
gaat om eieren van soorten die zijn opgenomen op Bijlage IV bij de Habitatrichtlijn, het betreft dus 
geen eieren van vogels. 

De beschadiging of de vernieling van de voortplantings- of 
rustplaatsen. 
 
Artikel 12, eerste lid, onder d) wijkt af van de voorgaande drie verbodsbepalingen. Deze 
verbodsbepaling heeft immers geen betrekking op de specimens zelf maar op belangrijke delen van 
hun habitat, nu het de beschadiging of vernieling van hun voortplantings- of rustplaatsen verbiedt.  

Een tweede onderscheid is dat bij de voorgaande verbodsbepalingen steeds sprake moest zijn van 
opzet. Dit vereiste is bij deze laatste verbodsbepaling niet gesteld. Daarom vereist dit artikel dat alle 
handelingen die de beschadiging of vernieling van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen met zich 
meebrengen verboden worden, ongeacht of er sprake is van opzet of niet.  

 In het guidance document wordt verder nog gesteld dat een eenvoudig verbod in een wettelijke 
regeling onvoldoende is ter implementatie van het verbod. Een dergelijk verbod moet ondersteund 
worden door een adequaat handhavingsmechanisme en preventieve maatregelen. Het ontbreken 
van het opzetvereiste onderstreept het belang van preventieve maatregelen. Binnen het kader van 
een strikt beschermingssysteem moeten de Lidstaten anticiperen op bedreigingen die plaatsen 
kunnen ondervinden van menselijke activiteiten en verzekeren dat diegenen waarvan aannemelijk is 
dat zij een inbreuk maken op de verbodsbepalingen zich van deze van kracht zijnde maatregelen 
bewust zijn en in overeenstemming daarmee handelen.  

Let wel, de vernieling van natuurlijke habitats kan op natuurlijke wijze plaatsvinden of veroorzaakt 
worden door onvoorziene omstandigheden welke tot gevolg heeft dat de natuurlijke habitat niet 
langer bruikbaar is als voortplantings- of rustplaats voor bepaalde soorten. In dit geval, wanneer 
geen handeling is verricht die vernieling of beschadiging van de voortplantingsplaats of rustplaats 
heeft veroorzaakt maar deze door natuurlijke omstandigheden is veroorzaakt, kan artikel 12, eerste 
lid, van de Habitatrichtlijn geen toepassing vinden. 

Het Hof heeft in de zaak Commissie tegen het Verenigd Koninkrijk, C-6/04, echter wel bepaald dat 
correcte implementatie van artikel 6.2 van de Habitatrichtlijn met zich mee kan brengen dat het 
noodzakelijk is zowel maatregelen te nemen ter voorkoming van externe door menselijk handelen 
veroorzaakte verstoringen als ter voorkoming van natuurlijke ontwikkelingen die het voortbestaan 
van een soort of habitat kunnen bedreigen.  
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Voortplantingsplaatsen en rustplaatsen 
 
Alhoewel artikel 12.1(d) specifiek verwijst naar voortplantingsplaatsen en rustplaatsen wordt er in de 
Habitatrichtlijn geen definitie van deze plaatsen gegeven. 

Echter, in het licht van de doelstellingen van de richtlijn moet worden vastgesteld dat 
voortplantingsplaatsen en rustplaatsen strikte bescherming genieten gelet op het feit dat zij cruciaal 
zijn voor de levenscyclus van dieren en een zeer belangrijk deel vormen van hun gehele habitat welk 
noodzakelijk is om het voortbestaan van de betreffende soort te garanderen.  

De bepalingen van artikel 12.1(d) moeten derhalve geacht worden te zijn gericht op de veiligstelling 
van de ecologische functie van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen. Derhalve verzekert artikel 
12.1(d) dat dergelijke plaatsen niet worden beschadigd of vernield door menselijke activiteiten zo dat 
zij blijvend kunnen voorzien in alle elementen  

De Habitatrichtlijn zelf geeft geen definitie van verstoren. In de het Guidance document kunnen wel 
aanknopingspunten gevonden worden.  

Voortplantingsplaatsen en rustplaatsen zijn beschermd ten behoeve van hun functie in de 
voortplanting en het rusten van soorten die zijn opgenomen op Bijlage IV bij de Habitatrichtlijn. Gelet 
hierop moet het begrip verstoren zoals verboden in artikel 12 van de richtlijn worden gezien in 
samenhang met de functie van deze plaatsen. Wil er sprake zijn van verstoren dan moet er sprake 
zijn van aantasting van de functie van de plaats. De verstoring moet een directe oorzaak vormen van 
de vermindering van de functie van de plaats als voortplantings- of rustplaats. Wanneer een 
verstoring dus effect heeft op de overlevingskansen, het succes bij het krijgen van nakweek of de 
voortplantingskansen van een beschermde soort of wanneer er een afname uit volgt van het aantal 
specimens in het betreffende gebied dan moet dit worden beschouwd als verstoring. Aan de andere 
kant zijn verstoringen die geen negatief effect hebben op de soort niet te beschouwen als verstoring. 

Er moet van geval tot geval worden beoordeeld of er sprake is van een negatief effect dat uitgaat van 
de verstoring. (zie ook hier Commissie tegen Griekenland inzake de Caretta caretta) 

Artikel 12.1(d) moet ook verzekeren dat dergelijke plaatsen door de betreffende soorten kunnen 
worden gebruikt en hergebruikt. De bescherming van dergelijke plaatsen is daarom ook nodig 
wanneer zij niet in gebruik zijn, maar er een hoge mate van waarschijnlijkheid is dat de diersoort 
terugkeert naar deze voorheen gebruikte voortplantingsplaatsen en rustplaatsen.  

Wanneer bijvoorbeeld een grot ieder jaar door een aantal vleermuizen is gebruikt voor overwintering 
dan moet de functie van deze grot als overwinteringsplaats ook worden beschermd gedurende de 
zomer zodat deze in de winter opnieuw als zodanig door vleermuizen kan worden gebruikt. 

Vergelijk dit met de uitspraak van het Hof van Justitie inzake de Commissie tegen Frankrijk, zaak 
252/85 inzake de bescherming van nesten als voorzien in de Vogelrichtlijn: 

In the first place, as the Commission has pointed out, the suspension of the protection of nests during 
the hunting season reflects a failure to recognize that such protection is necessary even at times other 
than the reproduction period . There are in fact birds ( in particular among the migratory species ) 
which re-use nests built in previous years . By not protecting nests throughout the year, the French 
legislation therefore fails to comply with the requirements laid down in Article 5 ( b ) of the directive .  

Thus, by not protecting nests and eggs throughout the year and not ensuring that the hunting season 
never opens during any period in which any of the species of birds is reproducing, the French 
legislation does not fully implement the provisions of Article 5 ( b ) and ( c ) of the directive.  
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Omdat de Habitatrichtlijn een grote verscheidenheid aan soorten beschermt met een grote variëteit 
aan levensvormen is het onmogelijk een uitputtende, rigide definitie te geven van 
voortplantingsplaatsen en rustplaatsen die van toepassing is op al deze soorten. De volgende 
definitie tracht een richtlijn te geven die het mogelijk maakt soortspecifieke definities te vormen 
voor de afzonderlijke soorten die onder de strekking van de Habitatrichtlijn vallen. De definities zijn 
erop gericht als checklist te worden gebruikt van elementen die overwogen moeten worden wanneer 
voor een specifieke soort moet worden vastgesteld of er sprake is van een voortplantingsplaats of 
rustplaats, alhoewel niet alle elementen voor alle soorten van toepassing zijn.  

Voortplantingsplaatsen 
 
In de guidance is voortplantingsplaats als volgt gedefinieerd: 

“Breeding is defined here as: mating, giving birth to young (including egg laying) or production of 
offspring where reproduction is asexual. Breeding Site is defined here as the areas needed to mate 
and to give birth in and covers also the vicinity of the nest, or parturition ( act of giving birth) site, for 
those species where offspring are dependent on such. For some species, a breeding site will also 
include associated structures needed for territorial definition and defence. For species that reproduce 
asexually a breeding site is defined as the area needed to produce offspring. Breeding sites that are 
used regularly, either within or between years, must be protected, even when not occupied.”  

Breeding sites may include areas required for: 

 Courtship;  
 Mating; 
 nest construction or selection of egg laying or parturition site; 
 place used for the purpose of parturition or egg laying or production of offspring where 

reproduction is asexual; 
 place of egg development and egg hatching 
 nest or parturition site when occupied by young dependent on that site 

Rustplaats: 
 
Resting places are defined here as the areas essential to sustain an animal or group of animals when 
they are not active. For species that have a fixed stage, a resting site is defined as the site of 
attachment. Resting places will include structures created by animals to function as resting places. 
Resting places that are used regularly, either within or between years, must be protected even when 
not occupied.  

Resting places essential for survival may include one or more structures and habitat features 
required for: 

 thermoregulatory behaviour 
 resting, sleeping or recuperation 
 hiding, protection or refuge 
 periods of dormancy 
 periods of hibernation 

 
Gelet hierop kan het verbod van artikel 12.1(d) worden gezien als een aspect van 
habitatbescherming, alhoewel het slechts een bepaald deel van de biologische cyclus betreft. Andere 
delen van de habitat, zoals voederplaatsen, worden niet beschermd, tenzij zij samenvallen met 
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen.  
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Het begrip beschadigen 
 
De Habitatrichtlijn bevat geen definitie van het begrip beschadigen. 

In zijn algemeenheid kan beschadigen worden gedefinieerd als de fysieke degradatie die een habitat 
raakt, ofwel een voortplantingsplaats dan wel een rustplaats. In tegenstelling tot vernieling kan een 
dergelijk beschadiging langzaam plaatsvinden stap voor stap de functionaliteit van een plaats laten 
afnemen.  

Beschadiging behoeft derhalve niet meteen te leiden tot een verlies in de functionaliteit van een 
plaats maar zal gedurende een langere periode kwalitatief dan wel kwantitatief de functionaliteit van 
een plaats aantasten en kan uiteindelijk leiden tot een totale teloorgang. 

Gelet op de uiteenlopendheid van de diersoorten die zijn opgenomen op bijlage IV van de 
Habitatrichtlijn moet er van geval tot geval beoordeeld worden of er sprake is van beschadiging van 
een voortplantingsplaats of rustplaats.  Beschadiging die plaatsvindt als gevolg van natuurlijke 
oorzaken of onvoorziene omstandigheden valt niet onder het bereik van artikel 12.1(d), evenmin 
beschadiging van plaatsen veroorzaakt door natuurlijke ontwikkelingen wanneer deze een gevolg is 
van het vertrek van menselijke grondgebruikers of het verlaten van een gebouw. 

De vertaling van het begrip deteroration. 
 
Het begrip deterioration wordt in de Nederlandse tekst van de richtlijn vertaald met de term 
beschadigen wat meer aansluit bij de Engelse term damaging. In haar arrest van 27 oktober 1977  
inzake Regina tegen P. Bouchereau, zaak30/77, heeft het Hof van Justitie omtrent de vertaling van 
gemeenschapteksten het volgende opgemerkt: 

“[…]dat de verschillende taalversies van een gemeenschapstekst op eenvormige wijze moeten worden 
uitgelegd en dat derhalve, ingeval deze versies uiteenlopen, de betrokken bepaling moet worden 
uitgelegd met het oog op de algemene opzet en doelstelling van de regeling waarvan zij een 
onderdeel vormt” 

Gelet op het verschil in de verschillende taalversies van gemeenschapsteksten heeft het Hof van 
Justitie het belang benadrukt van een uniforme toepassing van de regelgeving en uitgesloten dat 
slechts een enkele versie van een gemeenschapstekst los van de andere taalversies bepalend kan 
zijn. De bepalingen moeten worden geïnterpreteerd op basis van de werkelijk intentie van zijn auteur 
en het doel dat wordt nagestreefd, in het licht van de andere taalversies. 

Om de reikwijdte van artikel 12.1(d) te bepalen is het onontkoombaar artikel 12 als geheel te 
analyseren. Het doel van artikel 12 is een systematiek te introduceren van strikte bescherming van 
Habitat IV-soorten. De expliciete bescherming van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen in 
aanvulling op de bescherming van individuele dieren zonder opzetvereiste geeft het belang dat aan, 
dat door de richtlijn aan deze plaatsen wordt gehecht. Het specifieke beschermingsregime ter 
voorkoming van beschadiging of vernieling van voortplantings- en rustplaatsen is onlosmakelijk 
verbonden met de functie die deze plaatsen vervullen, welke moeten voortgaan alle elementen te 
bieden die voor een bepaald dier of voor een bepaalde groep van dieren noodzakelijk is om zich 
voort te planten of te rusten. 
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Voorbeelden van beschadiging zijn ingevolge artikel 12.1.(d) 

 (Repeated) filling in parts of spawning grounds for the crested newt (Triturus cristatus), thereby 
reducing (in summation) the function as a breeding site. 

 Deterioration in the function of parts of a hamster burrow as a breeding and resting place as a 
result of deep ploughing. 

 Hydraulic engineering part by part in a river as a resting and breeding site for Acipenser sturio, so 
in summation the functionality of the site is gradually reduced. 

 Gradual negative impact on a water soldier (Stratiotes aloides) population, which is an egg laying 
site for the green hawker (Aeshna viridis), arising from point source discharge into the water 
body. 

 

Mitigerende -maatregelen (CEF-maatregelen) 
 
Eén methode om te voorkomen dat een handeling onder het bereik van artikel 12 van de 
Habitatrichtlijn valt, is het uitvoeren van mitigerende maatregelen, dat wil zeggen maatregelen die 
de continuering van de ecologische functie van de voortplantingsplaats of rustplaat verzekeren in het 
geval waarin een bepaald project of een bepaalde activiteit een mogelijke impact op deze plaatsen 
heeft? 

Het is van groot belang in het oog te houden dat het regime van mitigeren in plaats van ontheffen 
alleen van toepassing is wanneer er een formele procedure van toepassing is waarbij de 
voorgenomen mitigerende maatregelen worden getoetst.  

Welke zijn dan die maatregelen welke genomen kunnen worden om continuering van de ecologische 
functie van een voortplantingsplaats of rustplaats te verzekeren In de eerste plaats moeten zij het 
karakter hebben van mitigerende maatregelen. Deze zijn gericht op het zo beperkt mogelijk houden 
of zelfs uitsluiten van een negatieve impact van een activiteit door een aantal preventieve 
maatregelen. Ze kunnen ook buiten dit kader treden en maatregelen omvatten welke een 
verbetering inhouden of een voortplantingsplaats of rustplaats op zodanige wijze beheren dat deze 
plek op geen enkel tijdstip lijdt onder vermindering of verlies van haar ecologische functie. Hieronder 
kunnen vallen het vergroten van de plaats of het creëren van nieuwe leefgebieden in of in een 
directe functionele relatie tot de voortplantingsplaats of rustplaats. De ecologische functie van 
dergelijke maatregelen voor de betreffende soorten moeten natuurlijk wel duidelijk worden 
aangetoond.  

In overeenstemming met het voorzorgsbeginsel moet een maatregel, welke niet het voortbestaan 
van een ecologische functie kan garanderen, niet geacht worden te vallen binnen de scope van 
artikel 12.1(d). Het moet duidelijk zijn dat de maatregelen voldoende zijn om iedere vorm van 
beschadiging of vernieling te voorkomen.  

In overeenstemming met het voorzorgsbeginsel moeten de voorgestelde maatregelen niet geacht 
worden binnen het kader van artikel 12.1(d) te vallen wanneer zij de continue ecologische functie 
van een voortplantingsplaats of rustplaats niet kunnen garanderen. Er moet een hoge mate van 
zekerheid zijn dat de maatregelen voldoende zijn om iedere vorm van beschadiging of vernieling te 
voorkomen. 

De afweging daartoe moet gemaakt worden op basis van objectieve informatie en in het licht van de 
karakteristieke en specifieke omgevingscondities van de betreffende plaats. Daarnaast moet bij het 
gebruik van de maatregelen rekening gehouden worden met de stand van de soort. Wanneer het 
een zeldzame soort betreft met ongunstige perspectieven dan moet de lat hoger worden gelegd dan 
bij soorten die het goed doen. 
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CEF-maatregelen kunnen integraal deel uitmaken van de specificaties van een activiteit of project, zij 
kunnen ook deel uitmaken van preventieve maatregelen onder een strikt beschermingsregime in het 
kader van artikel 12.1(d). Zulke maatregelen kunnen alleen worden gebruikt in situaties waarbij er 
sprake is van een formele procedure waarbij de bevoegde autoriteiten de mogelijkheid hebben te 
beoordelen of de maatregelen om de ecologische functie van de voortplantingsplaats of rustplaats te 
behouden voldoende zijn.  

De hierboven omschreven benadering is in het bijzonder van belang wanneer het een soort betreft 
met een klein territorium waar de voortplantingsplaats respectievelijk rustplaats een functionele unit 
is.  

CEF-maatregelen verschillen van compenserende maatregelen. Compenserende maatregelen zijn 
onafhankelijk van een activiteit of project en beogen de specifieke negatieve gevolgen op een soort 
te compenseren in aanvulling op de normale uitvoeringsmaatregelen van richtlijnen. Duidelijker 
gesteld, compenserende maatregelen bevestigen de beschadiging of vernieling van een 
voortplantingsplaats of rustplaats. Dit is niet het geval bij CEF-maatregelen waar de continuering van 
de ecologische functie van de specifieke voortplantingsplaats of rustplaats volledig intact blijft, zowel 
kwantitatief als kwalitatief. 

Wanneer een beschadiging of vernieling van een voortplantingsplaats of rustplaats optreedt is altijd 
toetsing aan artikel 16 vereist.  

Bezit, vervoer, verhandelen, ruilen en verkopen 
 

Voor de soorten in punt a) van bijlage IV is in artikel 12, lid 2, het volgende bepaald: “Met betrekking 
tot deze soorten verbieden de lidstaten het in bezit hebben, vervoeren, verhandelen of ruilen en het 
te koop of in ruil aanbieden van aan de natuur onttrokken specimens, uitgezonderd die welke reeds 
legaal waren onttrokken vóór de toepassing van deze richtlijn.” Artikel 12, lid 3, bepaalt dat de 
verbodsbepalingen van artikel 12, lid 1, punten a) en b), en artikel 12, lid 2, gelden voor alle 
levensfasen van de in punt a) van bijlage IV genoemde soorten. 

Hiermee zijn alle handelingen die kunnen volgen op de onttrekking van specimens van soorten die 
zijn opgenomen op Bijlage IV bij de Habitatrichtlijn verboden. Het is dus geenszins zo dat als 
specimens eenmaal, al dan niet rechtmatig, aan de natuur zijn onttrokken, de handelingen die 
daarop volgen niet zijn gereguleerd of ten algemene kunnen worden vrijgesteld.  

De verboden zijn echter volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie niet van toepassing op 
specimens die aantoonbaar in gevangenschap zijn gefokt en geboren of kunstmatig gekweekt.  

Bezit, vervoer, ruil en verkoop in de Wet natuurbescherming 
 
In de Wet natuurbescherming zijn de verboden op bezit anders dan met het oog op verkoop en 
vervoer anders dan met het oog op verkoop en alle handelingen die plaatsvinden met het oog op 
verkoop of ruil, afzonderlijk in de wet opgenomen. De reden hiervoor is dat de provincie bevoegd is 
in geval van  handelingen die niet zijn gericht op verkoop en de Minister bevoegd is in de gevallen 
waarin de handelingen wel zijn gericht op verkoop. (Let hier overigens op samenloop, soms zijn 
soorten opgenomen op Bijlage IV bij de Habitatrichtlijn, waarmee een bezitsontheffing van de 
Provincie vereist is, en op Bijlage A bij het CITES Verdrag, waarmee een bezitsontheffing van de 
Minister vereist is.) 
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De bepalingen zijn opgenomen in art. 3.6 van de Wet natuurbescherming: 

Artikel 3.6  

1. Het is verboden dieren of planten van soorten, genoemd in bijlage IV bij de Habitatrichtlijn, 
bijlage I of II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, met uitzondering van 
de soorten, bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn, onder zich te hebben voor verkoop, te 
vervoeren voor verkoop, te verhandelen, te ruilen of te koop of te ruil aan te bieden. 

2. Het is verboden, anders dan voor verkoop, dieren of planten als bedoeld in het eerste lid onder 
zich te hebben of te vervoeren. 

3. De verboden, bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn niet van toepassing ingeval de in dat lid 
bedoelde dieren en planten aantoonbaar zijn gefokt of gekweekt. 
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Ontheffing van de verboden van artikel 12 van de Habitatrichtlijn 
 

In het voorgaande zijn de verboden van artikel 12 van de Habitatrichtlijn besproken en is aangegeven 
wat de reikwijdte van deze verboden is. Tevens is aangegeven dat, in geval van het beschadigen van 
een voortplantingsplaats of rustplaats voorkomen kan worden dat een inbreuk wordt gemaakt op 
art. 12, eerste lid, onder d, indien mitigerende maatregelen worden genomen die verzekeren dat de 
ecologische functie van een dergelijke plaats zowel kwantitatief als kwalitatief in stand blijft.  

Maar wat nu als een verbodsbepaling door voorgenomen handelingen toch overtreden dreigt te 
worden? Biedt de Habitatrichtlijn in dat geval mogelijkheden om de desbetreffende handeling toch 
doorgang te laten vinden? 

Het antwoord op  deze vraag is ja, maar niet in alle gevallen en altijd onder strikte voorwaarden. Eén 
van de eerste voorwaarden waaraan de Lidstaten moeten voldoen is dat zij de bepalingen voor het 
maken van uitzonderingen op de verboden van art.12 nauwkeurig overnemen in de nationale wet- 
en regelgeving. 

Verplichting tot het volledig, duidelijk en precies implementeren van artikel 16 
 
De omzetting van artikel 16 in nationale regelgeving moet de implementatie van de 
afwijkingsmogelijkheden door de nationale autoriteiten op een correcte wijze verzekeren. Weliswaar 
is de richtlijn naar doel verbindend, en laat het de lidstaten vrij in de keuze van de vorm en 
methodiek om dit doel te bereiken, het Hof van Justitie heeft het kader gegeven waarbinnen deze 
discretionaire bevoegdheid van de lidstaten dient te blijven bij de omzetting van een richtlijn. 
Derhalve moet het juridische kader waarin artikel 16 is opgenomen in overeenstemming zijn met een 
aantal basale rechtsbeginselen van Europees recht en moet het voldoen aan een aantal criteria1.  

De omzetting van een richtlijn in nationaal recht vereist niet noodzakelijkerwijs dat de bepalingen 
ervan formeel en woordelijk in een uitdrukkelijke en specifieke wettelijke bepaling worden 
opgenomen, en kan naar gelang van de inhoud van de richtlijn worden volstaan met een algemene 
juridische context, wanneer deze daadwerkelijk de volledige toepassing van de richtlijn op voldoende 
duidelijke en nauwkeurige wijze verzekert, zodat, ingeval de richtlijn rechten voor particulieren in het 
leven beoogt te roepen, de begunstigden al hun rechten kunnen kennen en ze zo nodig voor de 
nationale rechterlijke instanties kunnen doen gelden . 

De bepalingen van de richtlijnen moeten worden geïmplementeerd met volledige bindendheid en 
specificiteit, precisie en helderheid die vereist is om te voldoen aan de vereisten van 
rechtszekerheid2.  

Circulaires die naar hun aard volgens goeddunken van de administratie kunnen worden gewijzigd en 
waaraan onvoldoende bekendheid is gegeven, kunnen niet beschouwd kunnen worden als een 
correcte uitvoering van de verplichtingen die het Verdrag oplegt. 

 

 

 

1 Arrest van het Hof van Justitie van 28 februari 1991, zaak 131/88 
2 Arrest van het Hof van Justitie van 11 november 1999, zaak 315/98 en van 16 december 1997, 
Commissie/Italië, C-316/96, Jurispr. blz. I-7231, punt 16 
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Ten aanzien van de afwijkingsmogelijkheden van de Vogelrichtlijn stelde het Hof van Justitie3 dat de 
criteria op basis waarvan de Lidstaten mogen afwijken van de door de richtlijn voorgeschreven 
verboden, moeten worden overgenomen in duidelijke nationale bepalingen, daar de nauwkeurigheid 
van de omzetting van bijzonder belang is in een geval waarin het beheer van het gemeenschappelijk 
erfgoed voor hun respectieve grondgebied aan de Lidstaten is toevertrouwd.  

De ministeriële praktijk bij het afgeven van vergunningen zijn eenvoudige administratieve praktijken, 
die naar hun aard volgens goeddunken van de administratie kunnen worden gewijzigd, en kunnen 
niet beschouwd worden als een geldige uitvoering van de verplichting die rust op de Lidstaten tot 
wie een richtlijn gericht is .  

Het Hof van Justitie4 heeft deze jurisprudentie van toepassing verklaard op de Habitatrichtlijn. 

Daaruit volgt dat de lidstaten in het kader van de habitatrichtlijn er in het bijzonder op moeten 
toezien dat hun wetgeving ter omzetting van de richtlijn duidelijk en nauwkeurig is, ook wat de 
essentiële verplichtingen van toezicht en controle betreft.  

Als laatste moeten de lidstaten bij de omzetting van artikel 16 de betekenis van begrippen en 
concepten die in de richtlijn gebruikt worden respecteren. Dit brengt met zich mee dat nationale 
implementatiemaatregelen de volledige toepassing van de richtlijn moeten verzekeren zonder de 
daarin gebruikte voorwaarden aan te passen en zonder te leiden tot een selectieve toepassing van de 
bepalingen en zonder verder aanvullende voorwaarden toe te voegen of afwijkingsmogelijkheden te 
creëren die niet door de richtlijn worden gegeven5.  

De passende toepassing van de afwijkingsmogelijkheden 
 
In de eerste plaats moeten de bevoegde nationale autoriteiten erop toezien dat, gelet op de 
beperkingen die de jurisprudentie van het Hof van Justitie stelt, de afwijkingsmogelijkheden van de 
richtlijn restrictief worden geïnterpreteerd en toegepast om te voorkomen dat de belangrijkste 
bepalingen van de richtlijn worden ondermijnd6.   

Wanneer de systematiek van afwijkingsmogelijkheden op de juiste wijze wordt toegepast, wordt 
voorkomen dat in strijd met het doel van de richtlijn afwijkingen worden toegestaan. In de guidance 
is hieromtrent met nadruk het volgende gesteld: 

“Applying proportionality does not overrule or marginalise any of the conditions applying to the 
derogation scheme but can adapt their application in the light of the overall objective of the Directive. 
As a general rule the severity of any of the conditions or “tests” will increase with the severity of the 
impact of a derogation on a species/population.” 

Een afwijking kan slechts geldig zijn indien de bevoegde nationale autoriteit verzekerd heeft dat 
voldaan is aan alle voorwaarden die van toepassing zijn voor een afwijking en ook dat alle 
afwijkingen bij elkaar niet leiden tot effecten die tegen de doelstellingen van de richtlijn en artikel 12 
daarvan indruisen. Het is dan ook aan de bevoegde autoriteit met het meeste zicht op het betrokken 

 

 

 

3 Arrest van het Hof van Justitie van 15 maart 1990, zaak 339/87 
4 Arrest van het Hof van Justitie van 20 oktober 2005, zaak C-6/04, overweging 25 
5 Arrest van het Hof van Justitie van 10 januari 2006, zaak C –98/03 
6 Arrest van het Hof van Justitie van 20 oktober 2005, zaak C-6/04, overwegingen 110-114 
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territoir om te verzekeren dat het totaal aan afwijkingen in een Lidstaat geen effecten met zich 
meebrengt welke indruisen tegen het doel van de richtlijn. 

Dit laatste houdt derhalve in dat niet slechts per ontheffing afzonderlijk moet worden getoetst wat 
daarvan de effecten zijn, ook het effect van het totaal aan ontheffingen moet worden getoetst en 
mag niet leiden tot een situatie die ingaat tegen het doel van de Habitatrichtlijn of artikel 12 van 
deze richtlijn. 

De ontheffingsmogelijkheden van artikel 16 van de Habitatrichtlijn 
 
De mogelijkheden om af te wijken van de verbodsbepalingen van artikel 12, eerste lid, van de 
Habitatrichtlijn zijn limitatief opgesomd in artikel 16, eerste lid, van de Habitatrichtlijn: 

1. Wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat en op voorwaarde dat de afwijking geen 
afbreuk doet aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan, mogen de 
Lidstaten afwijken van het bepaalde in de artikelen 12, 13, 14 en 15, letters a) en b): 

a) in het belang van de bescherming van de wilde flora en fauna en van de instandhouding van de 
natuurlijke habitats; 
b) ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, 
visgronden en wateren en andere vormen van eigendom; 
c) in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid of om andere dwingende redenen 
van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, en voor het 
milieu wezenlijke gunstige effecten; 
d) ten behoeve van onderzoek en onderwijs, repopulatie en herintroductie van deze soorten, 
alsmede voor de daartoe benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van 
planten; 
e) ten einde het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze 
en binnen bepaalde grenzen een beperkt, door de bevoegde nationale instanties vastgesteld aantal 
van bepaalde specimens van de in bijlage IV genoemde soorten te vangen, te plukken of in bezit te 
hebben. 
 
Door het Hof van Justitie is inmiddels een uitgebreide hoeveelheid jurisprudentie gegeven inzake 
artikel 9 van de Vogelrichtlijn. Gelet op de overeenkomsten tussen de Vogelrichtlijn en de 
Habitatrichtlijn is de argumentatie in deze jurisprudentie inzake de Vogelrichtlijn van groot belang en 
kan worden gebruikt bij de toepassing van artikel 16 van de Habitatrichtlijn. 
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Voordat aan de specifieke afwijkingsgronden kan worden getoetst moet eerst worden voldaan aan 
drie algemene voorwaarden. Wanneer niet aan deze voorwaarden is voldaan is afwijking niet 
mogelijk of is de verleende afwijking nietig. Derhalve moeten deze voorwaarden eerst zorgvuldig 
worden getoetst door de bevoegde autoriteit alvorens een afwijking kan worden toegestaan. 

De drie tests van het afwijkingssysteem 
 
Artikel 16 geeft drie voorwaarden waaraan cumulatief moet worden voldaan alvorens een afwijking 
kan worden toegestaan. 

 er mag geen alternatief voorhanden zijn; 
 er moet sprake zijn van één van de belangen opgesomd in artikel 16 (a)-(e); 
 de afwijking mag niet het voortbestaan van de populatie op een gunstig niveau van 

instandhouding in gevaar brengen. 

Eerste toets: geen andere bevredigende oplossing 
 
Onderdelen alternatievenonderzoek 
 
Ontheffing van de verbodsbepalingen van art. 12 van de Habitatrichtlijn zoals geïmplementeerd in 
art. 3.5 van de Wet natuurbescherming is uitsluitend toegestaan indien vaststaat dat er geen andere 
bevredigende oplossing bestaat. Deze voorwaarde is van toepassing op alle ontheffingen, dus 
ongeacht het doel waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd. De aanvrager is verplicht om een 
alternatievenonderzoek uit te voeren en de ontheffingverlener is verplicht om dit 
alternatievenonderzoek zorgvuldig te beoordelen.  

De analyse van de vraag of er geen andere bevredigende oplossing is, bestaat zoals aangegeven uit 
drie onderdelen:  

 wat is het probleem of de specifieke situatie die moet worden behandeld?  
 Bestaan er andere oplossingen?  
 Zo ja, zullen deze het probleem of de specifieke situatie waarvoor de afwijking wordt gezocht 

oplossen?  
 

Bij de analyse van de vraag of “er geen andere bevredigende oplossing bestaat”, wordt ervan 
uitgegaan dat er een specifiek probleem of een specifieke situatie is dat of die moet worden 
aangepakt. In geval van wetenschappelijk onderzoek kan daaraan worden toegevoegd een specifieke 
wetenschappelijke vraag die moet worden beantwoord.  

Afwegingen bij alternatieven 
 
Bij de ontheffingsaanvraag moet de ontheffingverlener uit de mogelijke oplossingen de meest 
geschikte te kiezen waarmee de beste bescherming van de soort zal worden gewaarborgd en 
tegelijkertijd het probleem/de situatie zal worden opgelost. Daarbij moeten ook de alternatieve 
oplossingen worden getoetst aan de verbodsbepalingen van artikel 12. Het kan bijvoorbeeld gaan om 
alternatieve locaties van projecten, verschillen in de schaal en opzet van het project, of alternatieve 
activiteiten, processen of methoden. 

Om na te gaan of er voor een specifieke situatie een andere bevredigende oplossing bestaat, moeten 
alle ecologische, economische en sociale voor- en nadelen in aanmerking worden genomen om het 
optimale alternatief voor het specifieke geval te vinden. Bij deze analyse van voor- en nadelen moet 
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worden gekeken naar de mogelijke negatieve effecten van de mogelijke oplossingen, alsook naar 
opties en instrumenten om eventuele negatieve effecten ongedaan te maken of tot een minimum te 
beperken. Het nettoresultaat, wat betreft het oplossen van het probleem en tegelijkertijd het 
vermijden of minimaliseren van secundaire effecten, moet dan worden afgewogen tegen de effecten 
van een afwijking, rekening houdend met de algemene doelstelling van de richtlijn. 

Bij het alternatievenonderzoek moet de ontheffingverlener in het bijzonder rekening houden met de 
beste relevante wetenschappelijke en technische gegevens, in het licht van de omstandigheden van 
de specifieke situatie en met inachtneming van de verbodsbepalingen van de habitatrichtlijn. 

Alleen wanneer afdoende is aangetoond dat andere potentiële oplossingen niet bevredigend zijn, 
hetzij omdat het specifieke probleem daarmee niet kan worden opgelost, hetzij omdat zij technisch 
niet haalbaar zijn, en wanneer ook aan de andere voorwaarden is voldaan, kan de verlening van een 
ontheffing worden gerechtvaardigd. 

Indien een maatregel gedeeltelijk bevredigend is, zelfs als het probleem daarmee niet voldoende 
wordt aangepakt, maar wel kan worden verminderd of beperkt, moet die maatregel echter eerst 
worden uitgevoerd. Afwijkingen voor dodelijke interventie kunnen alleen voor het resterende 
probleem worden gerechtvaardigd als er geen andere methoden mogelijk zijn, maar moeten in 
verhouding staan tot het probleem dat overblijft nadat er niet-dodelijke maatregelen zijn genomen. 

Het begrip bevredigend 
 
Bij het begrip “bevredigend” moet er rekening mee worden gehouden dat een oplossing niet alleen 
bevredigend is wanneer hierdoor de doelstellingen van de uitzondering even goed zouden kunnen 
worden bereikt, maar ook wanneer de nadelen van de uitzondering buiten verhouding staan tot de 
nagestreefde doelstellingen en de andere oplossing wel evenredig is. 

De beoordeling of een andere oplossing in een bepaalde feitelijke situatie bevredigend is, moet 
berusten op objectief controleerbare factoren, zoals wetenschappelijke en technische overwegingen. 
Gezien het uitzonderlijke karakter van de afwijkingsregeling zou een afwijking alleen gerechtvaardigd 
zijn indien op objectieve wijze kan worden aangetoond waarom niet voor andere, op het eerste 
gezicht bevredigende oplossingen kan worden gekozen. Het is uiteraard van het grootste belang dat 
andere oplossingen serieus in overweging worden genomen.  

Een andere oplossing kan niet als onbevredigend worden beschouwd alleen omdat die meer 
ongemak zou veroorzaken of een gedragsverandering bij de begunstigden van de afwijking zou 
afdwingen.  

In elk geval moet het toestaan van een afwijking uit hoofde van artikel 16 een laatste redmiddel zijn.  
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Geen volledig alternatief 
 
Bovendien moet de uiteindelijk gekozen oplossing, ook indien deze een afwijking omvat, objectief 
worden beperkt tot de mate die nodig is om het specifieke probleem of de specifieke situatie op te 
lossen. Dit houdt in dat afwijkingen beperkt moeten zijn in tijd, plaats, aantallen betrokken 
specimens, specifieke betrokken specimens, gemachtigde personen enz.  

Volgens het Hof van Justitie moet het aantal specimens waarop de afwijking betrekking heeft 
“worden vastgesteld op een aantal dat objectief nodig blijkt te zijn om deze nadelen te verhelpen”. 
Dit aantal verschilt overigens van het “beperkt aantal” in artikel 16, lid 1, punt e), dat een algemeen 
“plafond” is bij het toepassen van deze specifieke afwijking. 

Tweede toets: belang als bedoeld in artikel 16 a-e 
 
Afwijkingen moeten zijn gebaseerd op één van de belangen opgesomd in artikel 16 a-e, waarin 
limitatief de belangen zijn opgesomd. Afwijkingen die buiten het bereik van deze belangen gaan, zijn 
zowel in strijd met de aard als het doel van de richtlijn.  

Ad. a) in het belang van de bescherming van de wilde flora en fauna en van de instandhouding van de 
natuurlijke habitats; 
Het eerste belang waarvoor afwijking is toegestaan is de bescherming van de wilde flora en fauna en 
de instandhouding van natuurlijke habitats. Er wordt noch aangegeven welk soort flora, fauna of 
natuurlijke habitat het moet betreffen, noch om welk soort bedreiging het moet gaan. Gelet op de 
algemene doelstelling van de richtlijn, is het aannemelijk dat het om soorten gaat die kwetsbaar, 
zeldzaam, bedreigd of inheems zijn en om natuurlijke habitats, bijvoorbeeld die welke in de 
Habitatrichtlijn zijn opgenomen, waarbij het doel is om op een effectieve wijze de negatieve invloed 
van bepaalde diersoorten daarop te verminderen. 

Het zou onlogisch zijn een veelvoorkomende soort die het goed doet van meer belang te achten dan 
een soort die valt onder de criteria van art. 1(c)-(g) van de richtlijn. Toch mogen andere soorten en 
leefgebieden niet geheel buiten beschouwing blijven bij de overweging. 

Het criterium a moet als volgt geformuleerd worden:  

wanneer een soort of een habitat welke kwetsbaar, zeldzaam, bedreigd of inheems is op negatieve 
wijze beïnvloed wordt door een (dier)soort die in een betere staat van instandhouding verkeerd, dan 
kan op grond van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 16, eerste lid, onder a, afwijking worden 
toegestaan van de verbodsbepalingen van artikel 12, eerste lid, om tegen laatstgenoemde soort 
handelingen te verrichten die op een effectieve wijze de negatieve invloed van die soort op de 
kwetsbare, zeldzame, bedreigde of inheemse soort verminderen. 

Ad b) ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, 
visgronden en wateren en andere vormen van eigendom; 
 
Waar de eerste afwijkingsmogelijkheid gerelateerd is aan de bescherming van wilde flora en fauna en 
het behoud van natuurlijke habitats, is de tweede afwijkingsmogelijkheid gericht op het voorkomen 
van ernstige schade aan in het bijzonder gewassen, vee,  bossen, visgronden en wateren en andere 
vormen van eigendom. Het gaat hier niet om een limitatieve opsomming en andere situaties waarbij 
er sprake is van schade kunnen ook door deze bepalingen worden beschermd. In tegenstelling tot de 
Vogelrichtlijn, geeft de Habitatrichtlijn hier ook de ruimte voor bescherming van (andere) vormen 
van eigendom.  



24 
 

Er moet echter sprake zijn van ernstige schade7. De bepaling van de richtlijn strekt er niet toe 
dreigende schade van geringe omvang te voorkomen.  Omdat de bepaling gericht is op het 
voorkomen van schade, is niet vereist dat de belangrijke schade zich reeds heeft voorgedaan, het is 
voldoende dat dergelijke belangrijke schade aannemelijkerwijs zich zal voordoen. 

Bij het toestaan van afwijkingen moeten de Lidstaten kunnen aantonen dat elke controlemethode 
die in het kader van de afwijking wordt gebruikt, doeltreffend en duurzaam is om ernstige schade te 
voorkomen of te beperken, bv. specifiek gericht op de plaats en het tijdstip waarop de schade 
optreedt of dreigt op te treden en gericht op de individuen die de schade veroorzaken enz. Hieruit 
volgt dat afwijkingen moeten worden aangepast aan de noodzakelijke schaal, zelfs als het om een 
individueel specimen gaat (bv. één probleembeer)8. 

Ad c) in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid of om andere dwingende 
redenen van groot openbaar belang 
 
Het derde belang waarvoor afwijking kan worden verleend strekt zich uit over een serie redenen van 
groot openbaar belang. Dit concept is niet gedefinieerd in de richtlijn zelf maar de afwijkingsgrond 
behelst openbare belangen als volksgezondheid, openbare veiligheid, andere redenen van sociaal of 
economisch belang en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten. 

In andere gebieden van gemeenschapsrecht, waar hetzelfde concept terugkeert, bijvoorbeeld het 
vrije verkeer van goeden, heeft het Hof van Justitie bepaald dat 

 “overriding requiremens or public interest reasons can justify national measures restricting the 
principle freedom of movement; the Court has recognised public health, environment protection, the 
pursuit of legitimate goals of economic and social policy as imparitive requirements.”  

In de eerste plaats is het duidelijk dat het moet gaan om openbare belangen, ofwel door publieke 
lichamen dan wel door private lichamen vertegenwoordigd. Deze openbare belangen moeten 
worden afgewogen tegen de instandhoudingsbelangen van de Habitatrichtlijn. Derhalve kunnen 
projecten die geheel in het belang zijn van bedrijven of individuen niet worden geacht door artikel 
16, eerste lid, sub c, te worden beschermd. 

Daarnaast moet het “overriding character” onderstreept worden. Deze kwalificatie brengt met zich 
mee dat niet iedere vorm van openbaar, sociaal of economisch belang genoeg is, in het bijzonder 
wanneer afgewogen tegen het openbare belang van instandhouding zoals vertegenwoordigd door de 
richtlijn. Een zorgvuldige belangenafweging is hier noodzakelijk. In deze context lijkt het ook redelijk 
dat het openbare belang in de meeste gevallen alleen als van groter gewicht wordt geacht wanneer 
het een lange termijn belang betreft. Korte termijnbelangen die slechts leiden tot een korte termijn 
voordeel moeten niet voldoende worden geacht om op te wegen tegen het lange termijnbelang van 
soortenbehoud. 

  

 

 

 

7 Arrest van het Hof van Justitie van  8 juli 1987, C-247/85, overweging 56 
8 Arrest van het Hof van Justitie van 14 juni 2007, zaak C-342/05, overwegingen 41-44 en 47 
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Ad d) ten behoeve van onderzoek en onderwijs, repopulatie en herintroductie van deze soorten, 
alsmede voor de daartoe benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van 
planten; 
 
Van een doeleind behorende tot deze groep is bijvoorbeeld sprake indien dieren uit een wilde 
populatie worden gemerkt voor onderzoeksdoeleinden om bepaald gedrag te begrijpen, of voor 
instandhoudingsprojecten die gericht zijn op de herintroductie van een bepaalde soort. 

Ook onderzoeksprojecten moeten onderworpen worden aan de overweging of er alternatieve 
mogelijkheden zijn wanneer zij waarschijnlijk een negatieve invloed hebben op de betrokken 
populatie. 

Ad e) ten einde het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken bepaalde 
specimens van de in bijlage IV genoemde soorten te vangen, te plukken of in bezit te hebben. 
 
Het laatste doeleind waarvoor afwijking kan worden toegestaan is het onder strikte voorwaarden 
waarop toezicht wordt gehouden, en op een selectieve basis en gelimiteerd naar aantal, toestaan 
van het aan de natuur onttrekken of onder zich hebben van bepaalde specimens van soorten die zijn 
opgenomen in bijlage IV waarbij het maximale aantal specimens door de bevoegde autoriteiten is 
vastgesteld.  

Duidelijk is dat afwijking op grond van deze bepaling alleen kan worden toegestaan indien bepaalde 
voorwaarden worden nageleefd. 

Beperkt naar aantal: 
Beperking naar aantal is geen absoluut criterium, maar moet afgewogen worden naar gelang de 
populatieomvang van de betrokken soort en is direct verbonden met diens staat van instandhouding. 
Daarom is het van essentieel belang het aantal specimens vast te stellen waarvoor afwijking kan 
worden toegestaan. Dit maximum aantal specimen moet worden vastgesteld op een wijze waarbij 
rekening wordt gehouden met de doelstellingen welke op basis van de richtlijn voor de soort zijn 
vastgesteld (let op, samenhang met artikel 6 van de richtlijn). 

Afwijkingen mogen niet worden toegestaan wanneer het gevaar bestaat dat de afwijking een 
significant negatief effect heeft op de betrokken populatie waarbij zowel kwantitatieve als 
kwalitatieve invloeden moeten worden meegewogen.  

Hierover heeft het Hof van Justitie9 het volgende opgemerkt: 

Volgens artikel 16, lid 1, onder e), van de habitatrichtlijn moet worden voldaan aan voorwaarden met 
betrekking tot het beperkte en vastgestelde aantal specimens van een soort dat mag worden 
gevangen of in bezit mag worden gehouden, de selectieve wijze waarop en de grenzen waarbinnen 
dit mag gebeuren, en de strikte aard van het toezicht waaraan de naleving van deze voorwaarden 
moet worden onderworpen. 

  

 

 

 

9 Arrest van het Hof van 10 oktober 2019, zaak C-674/17. 
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Wat de voorwaarde betreft dat van bepaalde specimens van de beoogde soort een beperkt en 
vastgesteld aantal mag worden gevangen of in bezit mag worden gehouden, moet erop worden 
gewezen dat dit aantal in elk individueel geval zal afhangen van het niveau van de populatie van de 
soort, de staat van instandhouding en de biologische kenmerken ervan. Dat aantal moet dus worden 
vastgesteld op basis van uiterst nauwkeurige wetenschappelijke gegevens op het gebied van 
geografie, klimaat, milieu en biologie, alsmede op basis van gegevens waaruit kan worden 
opgemaakt wat de situatie is op het vlak van voortplanting en de totale jaarlijkse natuurlijke sterfte 
van de betrokken soort. 

Het aantal vangsten dat op grond van de afwijking van artikel 16, lid 1, onder e), van de 
habitatrichtlijn is toegestaan, moet derhalve, om te worden geacht aan deze voorwaarde te voldoen, 
zodanig worden beperkt dat dit geen aanzienlijke negatieve gevolgen voor de structuur van de 
betrokken populatie meebrengt, ook al is het op zich niet schadelijk voor de instandhouding van de 
populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van 
instandhouding. Dit aantal moet niet alleen strikt beperkt blijven in het licht van voornoemde 
criteria, maar moet ook duidelijk worden vastgesteld in de besluiten tot afwijking. 

Wat vervolgens de voorwaarden betreffende de selectie bij en de begrenzing aan de vangst of het 
houden van bepaalde specimens van een soort betreft, moet worden overwogen dat die 
voorwaarden vereisen dat de afwijking betrekking heeft op een aantal specimens dat op een zo eng, 
specifiek en passend mogelijke wijze is vastgesteld, gelet op de doelstelling die met de betrokken 
afwijking wordt nagestreefd. Daarom kan het, gelet op het populatieniveau van de betrokken soort, 
de staat van instandhouding en de biologische kenmerken ervan, noodzakelijk zijn de afwijking niet 
alleen te beperken tot de betrokken soort of tot de soorten of groepen van specimens ervan, maar 
ook tot individueel geïdentificeerde specimens. 

Ten slotte betekent de voorwaarde dat de op artikel 16, lid 1, onder e), van de habitatrichtlijn 
gebaseerde afwijkingen alleen mogen worden toegestaan onder strikt gecontroleerde 
omstandigheden met name dat het dankzij deze omstandigheden, alsook de wijze van toezicht op de 
naleving daarvan, mogelijk is het selectieve en beperkte karakter van de vangsten of van het in bezit 
hebben van specimens van de betrokken soorten te waarborgen. Zo moet de nationale bevoegde 
autoriteit, voor iedere afwijking op grond van die bepaling, zich ervan vergewissen dat de daarin 
gestelde voorwaarden zijn vervuld voordat de afwijking wordt vastgesteld en moet zij toezicht 
uitoefenen op de gevolgen a posteriori. De nationale wettelijke regeling moet immers waarborgen 
dat de rechtmatigheid van de besluiten waarbij afwijkingen uit hoofde van deze bepaling worden 
toegestaan en de wijze waarop die besluiten worden toegepast, met inbegrip van de naleving van de 
daaraan verbonden voorwaarden betreffende met name de beoogde plaatsen, data, hoeveelheden 
en soorten specimens, doeltreffend en tijdig worden gecontroleerd.Gelet hierop mag een ontheffing 
als bedoeld in art. 16, lid 1, onder e), van de Habitatrichtlijn uitsluitend worden verleend als:  

 de handelingen selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden plaatsvindt;  
 de handelingen enkel bepaalde specimens in kleine hoeveelheden betreft;  
 wordt vermeld:  

o voor welke soorten mag worden afgeweken;  
o welke middelen, installaties of methoden voor het vangen of doden zijn toegestaan;  
o onder welke voorwaarden met betrekking tot het risico en onder welke 

omstandigheden van tijd en van plaats deze afwijkende maatregelen mogen worden 
genomen;  

o welke autoriteit bevoegd is te verklaren dat aan die voorwaarden is voldaan, en te 
beslissen welke middelen, installaties of methoden mogen worden aangewend, 
binnen welke grenzen en door welke personen, en  

o welke controles zullen worden uitgevoerd.  
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Natuurlijk is het toegestaan af te wijken van de verboden van artikel 12 van de Habitatrichtlijn 
wanneer dit een gunstig effect heeft op de staat van instandhouding van de betrokken soort / 
populatie. Echter, de Commissie vereist wel dat er een voldoende bewijs is voor overeenstemming 
met dit criterium, bijvoorbeeld in de vorm van een passend plan voor het behoud van de soort, 
gericht op het herstel van een gunstige staat van instandhouding. 

Onder strikt toezicht op voorwaarden: 
Het beginsel van strikte controle op de gestelde voorwaarden impliceert dat voor ieder gebruik van 
deze afwijkingsmogelijkheid vereist is dat de toestemming direct gerelateerd is aan bepaalde 
personen of groepen van personen, tijden en  hoeveelheden. Dit wordt onderbouwd door het 
gebruik van de term “to a limited extend”. Dit brengt tevens met zich mee dat er voldoende 
handhaving is op een dergelijk afwijking om naleving te verzekeren. 

Het selectiviteitsbeginsel is eveneens van essentieel belang. Dit betekent dat de betrokken activiteit 
zeer specifiek is naar zijn effect, gericht is op één soort (of groep van onderling nauw verbonden 
soorten) waarbij alle andere soorten worden uitgesloten. Het is daarom tevens noodzakelijk dat het 
technische aspect van de middelen die gebruikt worden wordt meegenomen bij de afweging. 
Wanneer deze middelen niet volledig selectief te gebruiken zijn, mogen zij niet worden toegelaten, 
tenzij zij selectief gebruikt zullen worden gelet op de vaardigheden en ervaring van degene aan wie 
afwijking wordt toegestaan. 

Uit het bovenstaande vloeit voort dat de implementatie van deze afwijkingsmogelijkheid een 
bepaalde mate van beheer met zich meebrengt en een wijze om dit te verzekeren is door middel van 
een soortenbeheerplan. Een dergelijk plan is op de lange termijn gericht op het behoud van een 
soort en bevat meerdere maatregelen die daarop gericht zijn. Afwijkingen van de verbodsbepalingen 
kunnen in het plan worden voorzien en deel uitmaken van het beheer van de soort/populatie zonder 
een negatief effect te hebben op de staat van instandhouding van de soort. Gelet hierop kan een 
dergelijk beheerplan een passend instrument zijn voor de gebruikmaking van de 
afwijkingsmogelijkheid van artikel 16, lid 1, onder e, van de Habitatrichtlijn.  

Derde toetst: De gunstige staat van instandhouding 
 
Ontheffingen mogen uitsluitend worden verleend indien zij geen afbreuk doen aan het streven de 
populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van 
instandhouding te laten voortbestaan.  

Onderdelen beoordeling 
 
De uitvoering van deze bepaling moet een beoordeling in twee stappen omvatten:  

 De staat van instandhouding van de specifieke populaties van een soort in zijn natuurlijke 
verspreidingsgebied binnen de betrokken lidstaat en mogelijk ook buiten de landsgrenzen indien 
de populaties worden gedeeld met buurlanden moet worden beoordeeld  

 Het effect van de afwijking op de staat van instandhouding van de specifieke populatie of de 
betrokken populaties moet worden geëvalueerd.  

Duidelijkheidshalve wordt “populatie” hier gedefinieerd als een groep exemplaren van dezelfde soort 
die tegelijkertijd in een afgebakend geografisch gebied leven en (mogelijk) met elkaar kruisen (d.w.z. 
met een gemeenschappelijke genenpool) (150). 
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Schaal voor de beoordeling 
 
De staat van instandhouding van een soort moet uiteindelijk in zijn natuurlijke verspreidingsgebied 
worden gezien. Bij de toepassing van de Habitatrichtlijn moet de staat van instandhouding in elke 
lidstaat op biogeografisch niveau moet worden beoordeeld. Op die moet het mogelijk zijn om 
uiteindelijk informatie voor hele biogeografische regio’s in de gehele EU samen te voegen. De staat 
van instandhouding van een soort binnen de vastgestelde biogeografische regio in een lidstaat is 
daarom zeer relevante informatie bij het overwegen van een afwijking. 

Het effect van een specifieke afwijking zal in de meeste gevallen echter op een lager niveau dan de 
biogeografische regio moeten worden beoordeeld om in ecologisch opzicht zinvol te zijn. Een nuttig 
niveau zou de (lokale) populatie kunnen zijn.  

Uiteraard moet deze aanpak wel aan de betrokken soort worden aangepast: de cumulatieve effecten 
van het doden van exemplaren van een grote carnivoor met een grotere actieradius moeten worden 
beoordeeld op het niveau van de populatie, terwijl het effect van de vernietiging van een 
voortplantingsplaats in een nogal versnipperde amfibieënhabitat beter in een afzonderlijk gebied of 
op het niveau van de metapopulatie kan worden beoordeeld. 

Beoordelingen op lagere niveaus zijn doorgaans onmisbaar zijn, aangezien de afwijkingen bedoeld 
zijn om specifieke problemen aan te pakken en passende oplossingen moeten bieden. Afwijkingen 
moeten derhalve voor een specifieke plaats worden toegestaan, aangezien het primaire effect ervan 
zich op lokaal niveau voordoet. Om een volledig beeld van de situatie te krijgen, zou de beoordeling 
op een lager niveau vervolgens moeten worden afgezet tegen de situatie op grotere schaal (bv. 
biogeografisch, grensoverschrijdend of nationaal). 

Het Hof heeft ter verduidelijking van de vraag op welk niveau de beoordeling moet worden 
uitgevoerd het volgende opgemerkt: 

Het is over het algemeen noodzakelijk de impact van een ontheffing te beoordelen op het niveau van 
het grondgebied van een plaatselijke populatie om vast te stellen wat het effect ervan is op de staat 
van instandhouding van de betrokken populatie op grotere schaal.  

De gevolgen van een dergelijke ontheffing zijn immers over het algemeen het meest rechtstreeks 
merkbaar zijn in het lokale gebied waarop die ontheffing betrekking heeft.  

Maar de staat van instandhouding van een populatie op nationaal of biogeografisch niveau hangt ook 
af van het cumulatieve effect van de verschillende afwijkingen die van invloed zijn op lokale 
gebieden. Daarom kan een ontheffing niet worden vastgesteld zonder een beoordeling van de staat 
van instandhouding van de populaties van de betrokken soort en van de mogelijke gevolgen van de 
beoogde afwijking voor die soort op lokaal niveau en op het niveau van het grondgebied van die 
lidstaat of, in voorkomend geval, op het niveau van de beoogde biogeografische regio wanneer de 
grenzen van deze lidstaat meerdere biogeografische regio’s bestrijken, of ook wanneer het 
natuurlijke verspreidingsgebied van de soort dat vereist op grensoverschrijdend niveau. Wanneer de 
bevoegdheid om afwijkingen toe te staan op subnationaal niveau wordt verleend moet het toestaan 
van afwijkingen op het niveau van de lidstaten, en buiten de landsgrenzen in het geval van 
grensoverschrijdende populaties worden gecoördineerd en gemonitord en moet er toezicht op 
worden gehouden, om te vermijden dat de som van de afwijkingen nadelige gevolgen heeft voor de 
staat van instandhouding van de populaties van de betrokken soort in hun (nationale) natuurlijke 
verspreidingsgebied (zie ook punt 3.1.2)  
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Het effect van de ontheffing op de staat van instandhouding 
 
Het nettoresultaat van een afwijking moet neutraal of positief zijn voor de staat van instandhouding 
van een soort. Compenserende maatregelen kunnen onder bepaalde omstandigheden worden 
gebruikt om bijvoorbeeld het effect van een afwijking op voortplantings- en rustplaatsen te 
compenseren, maar komen niet in de plaats van of doen niets af aan de noodzaak om aan een van de 
drie criteria te voldoen. Plannen voor de instandhouding van soorten zijn niet verplicht, maar worden 
wel aanbevolen omdat zij ertoe bijdragen dat afwijkingen worden toegestaan in overeenstemming 
met de doelstellingen van de richtlijn. 

Zoals in de toepasselijke jurisprudentie van het Hof wordt vermeld is de gunstige staat van 
instandhouding van die populaties in hun natuurlijke een noodzakelijke en voorafgaande voorwaarde 
voor de toekenning van de aangevraagde ontheffing. De richtlijn voorziet niet uitdrukkelijk in het 
toestaan van afwijkingen voor soorten die zich in een ongunstige staat van instandhouding bevinden, 
noch in het gebruik van compenserende maatregelen.  

 
Ontheffing bij populaties in ongunstige staat van instandhouding 
 
De gunstige staat van instandhouding van de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied is in beginsel een noodzakelijke voorwaarde om een afwijking toe te staan 
Niettemin heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat een ontheffing voor het doden van specimens 
van een soort die niet in gunstige staat van instandhouding verkeerd, bij wijze van uitzondering en 
wanneer naar behoren is vastgesteld dat zij de ongunstige staat van instandhouding van deze 
populaties niet kunnen verslechteren of niet kunnen verhinderen dat deze in een gunstige staat van 
instandhouding worden hersteld, mogelijk blijft. 

 Het doden van een beperkt aantal specimens kan een verwaarloosbaar effect hebben op het doel de 
betrokken populatie in haar natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding 
te laten voortbestaan of te herstellen. Een dergelijke afwijking zou voor de betrokken soort dus 
neutraal kunnen zijn. Indien de staat van instandhouding van de betrokken soort niet gunstig is, kan 
een afwijking daarom alleen worden toegestaan indien zij gerechtvaardigd is op grond van 
uitzonderlijke omstandigheden en alleen als de staat van instandhouding niet verslechtert en het 
herstel ervan in een gunstige staat niet wordt verhinderd (neutraal effect), en mits ook aan alle 
andere voorwaarden van artikel 16 is voldaan.  

Het Hof van Justitie heeft wel geoordeeld dat bovengenoemde beoordeling van het effect van de 
voorgenomen afwijkingen op de gunstige staat van instandhouding moet worden uitgevoerd in het 
licht van het voorzorgsbeginsel. Met andere woorden, indien het onderzoek van de beste 
beschikbare wetenschappelijke gegevens onzekerheid laat bestaan over de vraag of een dergelijke 
afwijking al dan niet schadelijk is voor de instandhouding of het herstel van de populaties van een 
met uitsterven bedreigde soort in een gunstige staat van instandhouding, mag geen ontheffing 
worden verleend. 

Een vergelijkbare aanpak moet worden gevolgd wanneer de staat van instandhouding van de 
betrokken soort onbekend is. In dit geval zou het onmogelijk zijn om het effect van de afwijking op 
de staat van instandhouding vast te stellen, zodat de afwijking niet kan worden toegestaan. 
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Hoe minder gunstig de staat van instandhouding en de trends zijn, hoe minder waarschijnlijk het is 
dat een afwijking kan worden gerechtvaardigd, behalve in de meest uitzonderlijke omstandigheden. 

Het is ook duidelijk dat deze benadering van afwijkingen het best kan worden gevolgd binnen een 
duidelijk en goed ontwikkeld kader van maatregelen voor de instandhouding van soorten. Ook hier 
vormt de staat van instandhouding van een soort de belangrijkste overweging bij het beoordelen en 
rechtvaardigen van het gebruik van afwijkingen. Daarom is het belangrijk de huidige staat van 
instandhouding niet alleen in aanmerking te nemen, maar ook na te gaan hoe die verandert. 

Staat en toestand van populaties 
 
Met betrekking tot de huidige staat van instandhouding van de getroffen soort kunnen de staat en 
toestand van de lokale populatie van een soort in een bepaald geografisch gebied sterk verschillen 
van de algemene staat van instandhouding van populaties in de biogeografische regio in de lidstaat 
(of zelfs het natuurlijke verspreidingsgebied). Derhalve moet de staat van instandhouding op alle 
niveaus bekend zijn en naar behoren worden beoordeeld voordat wordt besloten een afwijking al 
dan niet toe te staan. 

Er kan geen afwijking worden toegestaan indien deze op enig niveau een nadelig effect heeft op de 
staat van instandhouding of op het bereiken van een gunstige staat van instandhouding voor een 
soort. Met andere woorden, indien een afwijking waarschijnlijk een aanzienlijk negatief effect zal 
hebben op de betrokken populatie (of op de vooruitzichten van deze populatie) of zelfs op een lokale 
populatie in een lidstaat, zou de bevoegde autoriteit deze niet moeten toestaan. Het nettoresultaat 
van een afwijking moet neutraal of positief zijn voor de populaties van de betrokken soort. 

Wanneer de gegevens niet voldoende robuust en betrouwbaar zijn om aan te tonen dat de staat van 
instandhouding gunstig is en/of om zeker te stellen dat de afwijking geen nadelig effect heeft op de 
staat van instandhouding, moet het voorzorgsbeginsel, volgens hetwelk de 
instandhoudingsdoelstellingen voorrang moeten krijgen in geval van onzekerheid, worden toegepast 
en mogen geen afwijkingen worden toegestaan.  

Wanneer de staat en toestand van de soort verschillen op de verschillende geografische niveaus, 
moet bij de beoordeling eerst worden gekeken naar het lokale populatieniveau en vervolgens naar 
het effect van de afwijking op de populatie in de biogeografische regio, waarbij ook rekening wordt 
gehouden met het cumulatieve effect van andere afwijkingen voor dezelfde soort in die 
biogeografische regio. 
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Overige beoordelingscriteria staat van instandhouding 
 
Bij het beoordelen of een afwijking nadelig kan zijn voor het behoud van populaties van de soort in 
een gunstige staat van instandhouding moeten met name ook de volgende elementen in aanmerking 
worden genomen: 

 of de vereiste (passende, doeltreffende en verifieerbare) maatregelen voor een soort in een 
lidstaat op doeltreffende wijze worden vastgesteld, uitgevoerd en gehandhaafd om de strikte 
bescherming ervan te waarborgen en een gunstige staat van instandhouding te bereiken; 

 dat de afwijking niet tegen de vereiste maatregelen indruist, noch de doeltreffendheid daarvan 
vermindert of ze neutraliseert; 

 de effecten (met inbegrip van de cumulatieve effecten) van afwijkingen worden nauwlettend 
gevolgd en er worden lessen getrokken voor de toekomst. 

De rol van compenserende maatregelen 
 
Compenserende maatregelen staan los van de vraag of een bepaalde activiteit een verstoring of 
vernieling van een voortplantingsplaats of rustplaats oplevert. Dergelijk maatregelen zijn erop gericht 
om de negatieve effecten van dergelijke activiteiten te compenseren in aanvulling op de normale 
handelingen welke strekken tot implementatie van de richtlijnen. Compensatie moet exact in 
overeenstemming zijn met de negatieve effecten op de betrokken soort. Aanbevolen wordt dat deze 
maatregelen al getroffen worden alvorens de activiteiten die een negatief effect hebben een 
aanvang hebben. 

Alhoewel compenserende maatregelen niet genoemd worden in artikel 16 van de Habitatrichtlijn en 
als zodanig dus niet verplicht zijn, moeten zij worden gezien als element voor een betere 
rechtvaardiging voor een afwijking wanneer het risico bestaat dat een afwijking een “detrimental” 
effect heeft. Compenserende maatregelen mogen worden overwogen wanneer afwijking van de 
verboden van artikel 12, eerste lid, onder d, dus de verstoring of vernieling van 
voortplantingsplaatsen en rustplaatsen, aan de orde is. Afhankelijk van de biologische, ecologische 
en gedragskenmerken van de betrokken soort kunnen dergelijke maatregelen voor de ene soort 
goed werken maar voor de andere soort niet. In het algemeen kan worden gesteld dat 
compenserende maatregelen: 

 de negatieve invloed van een activiteit onder de specifieke omstandigheden en op 
populatieniveau geheel teniet doen 

 gelet op best practise afwegingen een goede kans op succes hebben 
 voor de betrokken soort een uitzicht op een gunstige staat van instandhouding garanderen 
 effectief werken voordat of op z’n laatst op het moment dat met de verstoring of vernieling van 

de voortplantingsplaats of rustplaats een aanvang wordt gemaakt. 

Daarbij kunnen compenserende maatregelen garanderen dat er geen “detrimental” effect is, noch op 
populatieniveau noch op biogeografisch niveau. 

Let op: compenserende maatregelen kunnen niet in de plaats treden van de 3 toetsingen noch de 
geldigheid van de uitkomsten daarvan marginaliseren. 
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Hoe om te gaan met afwijkingen die op meerdere soorten betrekking hebben 
 
Binnen het kader van een project kan het voorkomen dat meerdere soorten opgenomen op bijlage IV 
van de Habitatrichtlijn geraakt worden. In een dergelijk geval moeten zowel de invloed op iedere 
soort afzonderlijk als de gezamenlijke invloed worden vastgesteld om te bepalen welke alternatieven 
moeten worden geïmplementeerd. Ook in dergelijke gevallen moeten de drie toetsingen worden 
uitgevoerd. Het is niet voldoende slechts een opsomming te maken van het aantal soorten dat 
mogelijk geraakt wordt zonder verdere stappen te ondernemen om de reikwijdte van het problemen 
te beoordelen en manieren te vinden om ze te voorkomen.  

Monitoring van de invloed van afwijkingen 
 
De bevoegde autoriteiten moeten niet alleen vooraf toetsen wat de gevolgen van afwijkingen zijn om 
te verzekeren dat aan alle criteria voor afwijking is voldaan, zij moeten ook de invloed van de 
afwijkingen monitoren en de effectiviteit van compenserende maatregelen bepalen. Hierbij moet 
ieder risico voor de betrokken soort die uit de afwijking voortkomt vastgesteld worden. De richtlijn 
geeft geen specifieke bepalingen voor een dergelijke monitoring, maar wil men een proportioneel en 
flexibel gebruik van het afwijkingssysteem verdedigen dan moet het kader van voorwaarden 
verzekeren dat deze flexibele benadering niet leidt tot ongewenste gevolgen. In deze benadering is 
monitoring een sleutelelement. Dergelijke monitoring moet dus worden gezien als een algemene 
controleverplichting van artikel 11 van de richtlijn. Het moet redelijk worden geacht dat voor 
soorten, waarvoor regelmatig afwijkingen worden toegestaan of die niet in een goede staat van 
instandhouding verkeren, dergelijke controles oog hebben voor de invloeden van de afwijkingen, 
waaronder het cumulatieve effect van de afwijkingen en de compenserende maatregelen.  

Gebruik van niet-selectieve vangmiddelen 
 
In aanvulling op art. 12, eerste lid, onder a), van de Habitatrichtlijn, verbiedt art. 15 van de 
Habitatrichtlijn het gebruik van niet-selectieve vangmiddelen, in gevallen waarin ontheffing wordt 
verleend voor het aan de natuur onttrekken, het vangen of het doden van de in bijlage IV, letter a), 
genoemde soorten, die de plaatselijke verdwijning of ernstige verstoring van de rust van de 
populaties van deze soorten tot gevolg kunnen hebben, en in het bijzonder: 

 het gebruik van de middelen voor het vangen en het doden die worden genoemd in bijlage VI, 
letter a); 

 elke vorm van vangen en doden vanuit de in bijlage VI, letter b), genoemde vervoermiddelen. 

Ook van dit verbod kan ontheffing worden verleend. Hierbij moet wel worden voldaan aan alle 
voorwaarden die ook van toepassing zijn op de ontheffingen verleend van de verboden die zijn 
opgenomen in art. 12 van de Habitatrichtlijn. 
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De ontheffingsaanvraag 
 

Zoals aangegeven zijn de verboden van art. 12, eerste lid, van de Habitatrichtlijn geïmplementeerd in 
art. 3.5 van de Wet natuurbescherming. De verboden van art. 12, tweede lid, van de Habitatrichtlijn 
zijn geïmplementeerd in art. 3.6, eerste lid en tweede lid, van de Wet natuurbescherming.  

Art. 3.7 van de Wet natuurbescherming bepaalt ten aanzien van het verlenen van ontheffingen of 
vrijstellingen het volgende.  

Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van de verboden, bedoeld in de artikelen 3.5 en 
3.6, tweede lid, ten aanzien van dieren of planten van daarbij aangewezen soorten, dan wel ten 
aanzien van de voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren van dieren van daarbij aangewezen 
soorten. 

Provinciale staten kunnen bij verordening vrijstelling verlenen van een of meer van de verboden, 
bedoeld in de artikelen 3.5 en 3.6, tweede lid, ten aanzien van dieren of planten van daarbij 
aangewezen soorten, dan wel ten aanzien van de voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren van 
dieren van daarbij aangewezen soorten. 

De Minister van LNV kan ontheffing of vrijstelling verlenen van een of meer van de verboden, 
bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, , ten aanzien van dieren of planten van daarbij aangewezen soorten, 
dan wel ten aanzien van de voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren van dieren van daarbij 
aangewezen soorten. 

De voorwaarden voor het verlenen van een ontheffing of vrijstelling zoals bedoeld in art. 16 van de 
Habitatrichtlijn zijn opgenomen in art. 3.7, vijfde lid, van de Wet natuurbescherming: 

Een ontheffing of een vrijstelling wordt uitsluitend verleend, indien is voldaan aan elk van de 
volgende voorwaarden: 

a. er bestaat geen andere bevredigende oplossing; 
b. zij is nodig: 

1. in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de 
instandhouding van de natuurlijke habitats; 

2. ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, 
visgronden, wateren of andere vormen van eigendom; 

3. in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen 
van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en 
met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten; 

4. voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de 
daartoe benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten, of 

5. om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze 
en binnen bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal 
van bepaalde dieren van de aangewezen soort te vangen of onder zich te hebben, 
onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van 
bepaalde planten van de aangewezen soort te plukken of onder zich te hebben; 

c. er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan. 
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De ontheffing van één van de verboden zoals bedoeld in art. 12, eerste lid, van de Habitatrichtlijn en 
zoals opgenomen in art. 3.5 van de Wet natuurbescherming, wordt dus bij Gedeputeerde Staten 
gedaan. De provincies hebben hiervoor ieder hun eigen uitleg en aanvraagmethode ingesteld, 
waarbij wel ten algemene de volgende systematiek in de aanvraag wordt gebruikt: 

Vormvrij 
 
De aanvraag voor de ontheffing is vormvrij, er is geen modeldocument dat moet worden ingevuld en 
waarin alle gegevens dan automatisch aan de orde komen. Een manier om toch tot een 
systematische aanvraag te komen, is de zoveel mogelijk de volgorde aan te houden zoals deze in de 
Habitatrichtlijn wordt beschreven. Dit is de volgende volgorde: 

 Welke handelingen worden, rekening houdende met voorwaardelijk opzet, verricht: 
o het opzettelijk vangen of doden van in het wild levende specimens van die soorten; 
o het opzettelijk verstoren van die soorten, vooral tijdens de perioden van voortplanting, 

afhankelijkheid van de jongen, overwintering en trek; 
o het opzettelijk vernielen of rapen van eieren in de natuur; 
o de beschadiging of de vernieling van de voortplantings- of rustplaatsen. 

 Waar en wanneer worden deze handelingen verricht 
 Welke dier- en plantensoorten die zijn opgenomen op Bijlage IV bij de Habitatrichtlijn leven in 

het gebied 
 Alternatievenonderzoek 
 Doel van de handelingen 
 Impact op de populatie 

Activiteiten plan 
 
De eerste twee onderdelen vallen onder het activiteitenplan. Hierin moet exact worden beschreven” 

 welke handelingen er worden verricht; nauwkeurig beschreven; 
 waar deze worden verricht, met een nauwkeurige beschrijving 
 hoe deze worden verricht, inclusief gebruikte middelen, aantal personen en andere relevante 

gegevens; 
 wanneer (exact, dus rekening houdende met de tijden waarop mogelijk in het gebied levende 

dieren foerageren, zich voorplanten etc.) en met welke duur deze worden verricht 

De handelingen moeten zo nauwkeurig worden beschreven dat hieruit duidelijk blijkt op welke wijze 
zij zouden kunnen leiden tot een inbreuk op de verbodsbepalingen zoals opgenomen in art. 3.5 van 
de Wet natuurbescherming, gelet op de uitleg die aan deze handelingen is gegeven bij de uitwerking 
van art. 12 van de Habitatrichtlijn.  

Natuurlijk is het van belang hierbij wel een idee te hebben van welke soorten er in een bepaald 
gebied leven, ook al is nog niet exact bekend waar het territorium van ieder dier zich bevindt. Dit kan 
al vrij goed in kaart worden gebracht met bestaande databases zoals de NDFF verspreidingsatlas, 
voorafgaande aan het ecologisch onderzoek. 
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Het Ecologisch onderzoek 

Bestaande ecologische onderzoeken 
Alle relevante ecologische onderzoeken waarnaar verwezen wordt moeten zijn opgenomen in de 
vergunningaanvraag. De wijze waarop dit moet gebeuren, is afhankelijk van de vraag of het openbaar 
toegankelijke ecologische onderzoeken betreft of niet. In geval van verwijzing naar openbaar te 
raadplegen documenten, moet deze verwijzing zo specifiek mogelijk gebeuren, inclusief de relevante 
paginanummers van het document, zodat de onderdelen waarop de onderbouwing gebaseerd is snel 
terug te vinden zijn. Niet openbaar te raadplegen documenten moeten volledig als bijlage bij de 
ontheffingsaanvraag worden gevoegd. 

Kaarten en luchtfoto’s 
Het gebied waarin de aanvrager voornemens is activiteiten te gaan uitvoeren, moet onderzocht 
worden. Omdat activiteiten ook buiten het directe plangebied negatieve effecten kunnen hebben, zla 
het onderzoeksgebied groter zijn dan het plangebied. In het ecologisch onderzoeksrapport moet een 
kaart en/of luchtfoto worden opgenomen waarin de grens van het onderzoeksgebied is aangegeven 
met daarbinnen de ligging van het plangebied, dus het gebied waarin de activiteiten zullen 
plaatsvinden.  

Quickscan 
Onder een quick scan wordt volstaan een verkennende inventarisatie waarbij de best beschikbare 
verspreidingsgegevens worden verzameld over het algemeen in combinatie met een eerste 
veldbezoek waarbij gelet wordt op potentieel aanwezig habitat van een soort. Als onderdeel van het 
ecologisch onderzoek moet een quickscan worden uitgevoerd. De potentiebeschrijving wordt 
meestal uitgevoerd in de eerste fase van het ecologisch onderzoek, op basis van een veldbezoek, 
kaartmateriaal en kennis over het voorkomen van soorten. De potentie-inschatting geeft inzicht in de 
noodzakelijke onderzoeksinspanningen en kan op grond van objectieve criteria bepaalde gebieden 
van het onderzoeksgebied bijvoorbeeld al uitsluiten van onderzoek. Dit moet wel expliciet in het 
ecologisch onderzoek worden vermeld.  

Onderzoeksopzet 
Het ecologisch onderzoek moet een beschrijving van de onderzoeksopzet bevatten. Hierbij kan 
gebruik worden gemaakt van de kennisdocumenten van BIJ12 en de geldende 
Soorteninventarisatieprotocollen van het Netwerk Groene Bureaus. Van deze onderzoeksopzetten 
kan worden afgeweken, maar dit moet wel ecologisch onderbouwd te zijn. Indien er ten aanzien van 
de diersoort waarvoor ontheffing wordt gevraagd geen Kennisdocument of 
Soorteninventarisatieprotocol beschikbaar is, kan gebruik worden gemaakt van andere voorhanden 
zijnde literatuur, gebaseerd op de meest actuele wetenschappelijke kennis en inzichten. Noem in de 
verslaglegging in ieder geval de volgende zaken:  

 Een toelichting hoe de potenties van de onderzoekslocatie de basis vormen voor de 
onderzoeksinspanning. Hieruit moet blijken dat de inzet van het aantal onderzoekers en de 
onderzoeksmethodiek een voldoende representatief beeld geven van de situatie ter plaatse.  

 Per veldbezoek de datum, begin- en eindtijden, tijden van zonsopgang en/of zonsondergang, 
weersomstandigheden en het aantal onderzoekers.  

 De ecologisch deskundige die het onderzoek uitvoerde.  
 Kaartmateriaal waarop de loop- of fietsroutes en strategische punten zijn aangegeven en welke 

gebieden enkel kortstondig of helemaal niet zijn geïnventariseerd.  
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Onderzoeksresultaten 
De resultaten van het onderzoek vormen het belangrijkste deel van het ecologisch onderzoek. Hieruit 
blijkt welke soorten er in het onderzoeksgebied voorkomen en op welke wijze de voorgenomen 
handelingen een impact zouden kunnen hebben op deze soorten. Daarbij moeten steeds de 
verbodsbepalingen zoals neergelegd in art. 3.5 van de Wet natuurbescherming en art. 12 van de 
Habitatrichtlijn voor  ogen gehouden worden. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met het 
feit dat in art. 3.5 van de Wet natuurbescherming geheel ten onrechte niet de periodes van extra 
gevoeligheid van de soorten zijn opgenomen, waar dit wel had moeten gebeuren, dus de perioden 
van voortplanting, afhankelijkheid van de jongen, overwintering en trek. Bij de onderzoeksresultaten 
moeten tenminste de volgende resultaten worden opgenomen: 

 Waarnemingen van beschermde soorten in het plangebied en de omgeving. Tenminste een korte 
samenvatting per veldbezoek met daarin uitleg over geobserveerd gedrag, het aantal individuen 
en waar welke activiteiten zijn waargenomen.  

 Kaartmateriaal met daarop de aangetroffen functionaliteiten van het onderzoeksgebied voor 
beschermde soorten met duidelijk onderscheid tussen essentiële en niet-essentiële functies.  

 Een onderbouwing waarom deze functionaliteiten al dan niet essentieel zijn.  
 Het aantal individuen per verblijfplaats dan wel een gemotiveerde inschatting van de aantallen 

daar waar het niet mogelijk bleek om de precieze aantallen te tellen.  
 Een inschatting of nadere bepaling van de lokale populatie/verspreiding van de betreffende 

soort(en).  
 Een benoeming van de invloedssfeer van de werkzaamheden (bouwfase) en/of de 

gebruikseffecten (licht, geluid en trillingen). 
 

Ontheffingen voor meerdere soorten 
Sommige projecten kunnen gevolgen hebben voor een aantal in bijlage IV genoemde soorten. In 
deze gevallen moet het effect op elk van de getroffen soorten worden beoordeeld en moet op basis 
van deze informatie een overzicht van het totale effect worden opgesteld om de beste oplossingen 
te bepalen. De oplossingen moeten ook aan alle drie de criteria voldoen. Het volstaat niet om 
gewoonweg het aantal soorten dat mogelijk kan worden getroffen op te sommen zonder de omvang 
van de problemen te beoordelen en manieren te vinden om deze te vermijden. 
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Alternatievenonderzoek 
 
Ontheffing van de verbodsbepalingen van art. 12 van de Habitatrichtlijn zoals geïmplementeerd in 
art. 3.5 van de Wet natuurbescherming is uitsluitend toegestaan indien vaststaat dat er geen andere 
bevredigende oplossing bestaat. Deze voorwaarde is van toepassing op alle ontheffingen, dus 
ongeacht het doel waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd. De aanvrager is verplicht om een 
alternatievenonderzoek uit te voeren en de ontheffingverlener is verplicht om dit 
alternatievenonderzoek zorgvuldig te beoordelen.  

Hoe het alternatievenonderzoek volledig moet worden uitgelegd, is aan de orde gekomen in de 
paragraaf “Eerste toets, andere bevredigende oplossing”. Het is van belang hier goed kennis van te 
nemen voor het uitvoeren van het alternatievenonderzoek in het kader van een 
ontheffingsaanvraag.  

In de praktijk wordt er per Provincie verschillend geïnformeerd over de gegevens die bij de  
ontheffingsaanvraag in het alternatievenonderzoek aan de orde moeten komen.  

Volgens bepaalde modellen moet het alternatievenonderzoek de volgende onderdelen omvatten: 

 Een afweging waaruit blijkt dat de activiteiten niet op een andere locatie kunnen worden 
uitgevoerd;  

 Een afweging waaruit blijkt dat de activiteiten niet op een andere wijze kunnen worden 
uitgevoerd die minder negatieve effecten geeft op de betreffende beschermde soort(en). Te 
denken valt aan fasering van werkzaamheden, inzet van geluid- en lichtarm materiaal en 
materieel etc.  

 Een afweging waaruit blijkt dat de activiteiten niet in een andere vorm kan worden uitgevoerd 
met minder effecten op de betreffende beschermde soort(en).  

 Een afweging waaruit blijkt dat de activiteiten niet op een ander moment uitgevoerd kunnen 
worden, met minder effecten op de betreffende beschermde soort(en), in gevallen dat (volledig) 
werken buiten de kwetsbare periode niet mogelijk is.  

 Andere afwegingen die zijn gemaakt met betrekking tot de betreffende beschermde soort(en). 
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Extra vereiste bij bezit, vervoer, ruil, verhandelen en verkopen 
 
Alle vereisten die van toepassing zijn bij handelingen die in de natuur plaatsvinden, zijn in beginsel 
ook van toepassing in geval van de daarop volgende handelingen, zoals bezit, vervoer, ruil, 
verhandelen en verkoop. 

In geval van deze handelingen zal steeds ook moeten worden aangetoond dat een specimen 
aantoonbaar rechtmatig aan de natuur onttrokken is. Hiervoor zijn twee mogelijkheden. 

In de eerste plaats is het mogelijk dat het specimen aan de natuur is onttrokken voordat de 
Habitatrichtlijn in werking was getreden of voordat de soort op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn was 
opgenomen. Indien dit met voldoende bewijsmiddelen kan worden aangetoond, is het verbod niet 
van toepassing en geen ontheffing vereist. 

Indien het gaat om een specimen van een soort die ten tijde van de onttrekking aan de natuur reeds 
was opgenomen op Bijlage IV bij de Habitatrichtlijn, dan moet worden aangetoond dat het specimen 
rechtmatig aan de natuur is onttrokken. Dus niet alleen zal moeten worden aangetoond dat 
bijvoorbeeld het bezit voor een geoorloofd doel plaatsvindt, wat bijvoorbeeld onderzoek of 
onderwijs zal zijn, tevens moet worden aangetoond dat de onttrekking aan de natuur in 
overeenstemming met de Habitatrichtlijn heeft plaatsgevonden. Er zal voor deze onttrekking aan de 
natuur dus steeds een geldige ontheffing moeten zijn verleend.  

Bezitsontheffingen en ontheffingen voor vervoer, ruil, verhandelen en verkoop vormen een 
ondergeschoven kindje, waar in de voorlichting bij de bevoegde autoriteiten vrijwel geen aandacht 
is. Wel dient men er rekening mee te houden dat het vervoer, bezit, verkopen, ruilen en verhandelen 
strafbaar is, indien geen bezitsontheffing voorhanden is. 

Compenserende maatregelen 
 
Compenserende maatregelen kunnen worden overwogen wanneer sprake is van beschadiging of 
vernieling van voortplantings- of rustplaatsen en deze middels ontheffing is toegelaten. Afhankelijk 
van de leefwijze, de ecologie en het gedrag van soorten kunnen dergelijke maatregelen voor 
bepaalde soorten goed uitpakken, maar voor andere niet. 

Waar mitigerende maatregelen bij een project voorkomen dat een inbreuk wordt gemaakt op de 
verbodsbepalingen van art. 12 van de Habitatrichtlijn zoals geïmplementeerd in art. 3.5 van de Wet 
natuurbeschermingen, worden compenserende maatregelen genomen in het geval dat een activiteit 
waarvoor een ontheffing is verleend, beschadiging of vernieling van een voortplantings- of rustplaats 
veroorzaakt. Dergelijke maatregelen zijn bedoeld om specifieke negatieve effecten op een 
voortplantings- of rustplaats te compenseren. Zij beogen het negatieve effect van de activiteiten 
waarvoor een ontheffing is verleend tegenwicht te bieden.  

Compenserende maatregelen zijn idealiter afgestemd op de negatieve effecten op de voortplantings- 
of rustplaats en moeten ingevoerd en van kracht zijn voordat het negatieve effect zich voordoet. 

Compenserende maatregelen worden niet in artikel 16 genoemd en zijn derhalve niet verplicht. Zij 
kunnen evenmin een inbreuk op artikel 12 rechtvaardigen of compenseren, maar kunnen ertoe 
bijdragen dat wordt voldaan aan het vereiste van artikel 16, lid 1, dat er geen nadelige effecten op de 
staat van instandhouding van de betrokken soort zijn. 

Idealiter zouden compenserende maatregelen: 
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 het negatieve effect van de activiteit op de voortplantings- en rustplaatsen van de soort 
compenseren, in de specifieke omstandigheden (op het niveau van de lokale populatie); 

 een goede kans op succes hebben en op beste praktijken zijn gebaseerd; 
 de vooruitzichten van een soort op het bereiken van een gunstige staat van instandhouding 

verbeteren; 
 vóór of uiterlijk wanneer de beschadiging of vernieling van een voortplantings- of rustplaats zich 

begint voor te doen van kracht zijn. 
 

Als compenserende maatregelen op deze manier worden uitgevoerd, kan dit ervoor zorgen dat er 
geen algemeen schadelijk effect op de voortplantings- en rustplaatsen van de soorten op het niveau 
van de populatie of op biogeografisch niveau ontstaat. Zij komen echter niet in de plaats van of doen 
niets af aan de noodzaak dat de een ontheffing uitsluitend kan worden verleend indien aan alle drie 
de criteria voor de verlening van een ontheffing moet worden voldoen.  
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Onderwerp : Beschermde status van de wolf

Geachte mevrouw Van der Wal,

Op 15 november 2022 heeft u een brief, met het kenmerk 2018-012575, ontvangen van
provincie Gelderland over de wolf (Canis lupus). In deze brief vverd u gevraagd am in Euro-
pees verband te pleiten voor een aanpassing van de beschermde status van de wolf. Aan-
vullend vernamen wij dat het Europees Parlement op 24 november 2022 een resolutie heeft
aangenomen. Door deze resolutie wenst eveneens .het Europees Parlement dat de wolf in
Europa minder strikt wordt beschermd. Het bestuur van de provincies Fryslan, Drenthe en
Overijssel willen met deze brief aan u kenbaar maken achter het verzoek van de provincie
Gelderland en de resolutie van het Europees Parlement te staan. We vragen u dit stand-
punt richting de Europese Commissie uit te dragen. In deze brief lichten wij ons standpunt
toe.

Standpunt provincies beschermingsstatus
VVij zijn van mening dat samenleven met de wolf in regio's met grote natuurgebieden moge-
lijk is. Echter, het grote aantal wolvenaanvallen op landbouwhuisdieren maakt duidelijk dat
de situatie op het (noordelijke) platteland onhoudbaar is. Onder de huidige wet- en regelge-
ving zijn er geen beheermaatregelen mogelijk voor bestrijding van de wolf. Wij vrezen dat
dit ervoor gaat zorgen dat vee en hobbydieren niet meer geweid worden, wat onder andere
gevolgen heeft voor het landschappelijk effecten en biodiversiteit. Ook zal het draagvlak
voor natuur en beleidsvoornem ens hierorntrent kunnen verminderen.
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Gelet op de gunstige ontwikkeling van de wolf in Europa, beogen onze provincies dat er
meer mogelijkheden voor sturing van wolven zouden moeten zijn. Zo zou er onderscheid
moeten worden gemaakt naar locaties waar de aanwezigheid van wolven niet of slechts in
beperkte mate tot conflicten leidt, en waar het samenleven tussen mens en wolf redelijker-
wijs moeilijk is. Hierdoor kunnen conflictsituaties -die zich nu al voordoen- worden aange-
pakt. Dit vraagt om een verlaging van de Europese beschermingsregime van de wolf.

Brief aan Tweede Kamer
U stuurde op 2 december 2022 uw reactie -op het verzoek van de vaste commissies voor
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het standpunt van de beschermde status van
de wolf in het verdrag van Bern- aan de Tweede Kamer. Hierin stelde u het volgende: "Ik
vind het niet verstandig om nu, vooruitlopend op de maatschappelijke dialoog die de RDA
gaat organiseren en het advies wat de RDA zal uitbrengen, het standpunt van Nederland
binnen de EU te wijzigen."Gezien onze wens -om het beschermingsregime van de wolf te
verlagen en meer beheermogelijkheden van de wolf- hadden we vanuit onze provincies op
een andere insteek gehoopt in uw reactie aan de Tweede Kamer.

Ondanks dat wij uw oproep begrijpen -om te wachten tot de uitkomsten en daaraan gekop-
peld advies van maatschappelijk dialoog- zien wij een noodzaak om sneller te handelen.
Tijdens uw werkbezoek van 5 december 2022 aan de provincie Drenthe heeft u kennisge-
nomen van de grote maatschappelijke onrust en zorgen die inwoners/dierhouders hebben
over de wolf. Net als in Gelderland vallen in onze provincies sinds 2018 regelmatig land-
bouwhuisdieren ten prooi aan de wolf. Afgelopen jaar kenmerkte zich door een exorbitante
toenanne van wolvenschade. Verder zien wij de bezorgdheid bij dierhouders in onze provin-
cies daarom ook toenemen en de discussies over de wolf verharden.

Tekortkomingen huidige mogelijkheden
Het treffen van preventieve maatregelen kan zorgen voor het conflictarmer samenleven met
de wolf. Afgelopen jaren hebben we als provincies daarom diverse beleidsinstrumenten in-
gezet om dit proces te versoepelen. Echter, er zijn dilemma's waar dierhouders tegenaan
blijven lopen. Bijvoorbeeld de effectiviteit van de maatregelen in hun specifieke situatie.
Ook ontbreken op dit moment de fysieke en financiele mogelijkheden om de geplaatste
hekwerken te onderhouden. Daamaast ontbreekt een langetermijnvisie/perspectief en daar-
mee de toekomstige mogelijkheden voor het beheer van de wolf. Dit is misschien wel het
belangrijkste gemis voor dierhouders.

Verder zijn de kosten van het subsidieren van deze maatregelen enorm. Dat staat ons in-
ziens op gespannen voet met de groei van de wolvenpopulatie in Europa, waarmee de gun-
stige staat van instandhouding van de wolf op Europees niveau reeds ruim wordt behaald.

Hieraan willen wij toevoegen dat we -net als provincie Gelderland- het woord 'beheer' rui-
mer interpreteren dan alleen het doden van de wolf. Zo kunnen ook niet-lethale alternatie-
ven effectief zijn om de problematiek rondom wolven te beperken. Het gaat dan bijvoor-
beeld om het verjagen en afschrikken van de wolf in bepaalde gebieden.
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Verzoek
Door de nu heersende beschermde status van de wolf is het beheer van de wolf vrijwel on-
mogelijk. Juist omwille van het draagvlak voor de wolf en het doel om conflictarm met de
wolf samen te leven, doen wij een beroep op u om hierin verandering te brengen. Wij vra-
gen u daarom om er bij de Europese Commissie op aan te dringen om de Europese regel-
geving zodanig aan te passen dat het beschermingsniveau van de wolf wordt verlaagd, zo-
dat er meer beheermaatregelen ten aanzien van de wolf kunnen worden ingezet.

Een goede mogelijkheid zien wij in het bewerkstelligen bij de Europese Commissie om de
Nederlandse wolven als onderdeel te zien van de Duits-Poolse populatie, waartoe dan ook
Deense en Vlaamse wolven gerekend kunnen worden. Zo'n internationale aanpak zou zijn
beslag kunnen krijgen in een internationaal wolvenbeleidsplan, waarin leefgebieden kunnen
worden aangewezen die voldoende potentie (qua rust en wildbezetting) hebben om wolven
zonder problemen ruimte te bieden. Daar tegenover staan dan rneer beheermogelijkheden
in gebieden waar wolven onvoldoende wilde prooidieren vinden en aangewezen zijn op ge-

houden hoefdieren.

Wij willen u graag uitnodigen voor een persoonlijk gesprek op een van onze provinciehui-
zen, zodat wij onze gezamenlijke visie hieromtrent nader kunnen toelichtingen.

Hoogachtetid,

Gedeputeer

drs. A.A.M.

Staten van Fryslan,

k, voorzitter

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

drs. J. Klijnsma, voorzitter

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

A.P. Heidema, voorzitter

A. Schepers, MSc, secretaris

W.F. Brenknnan, MSc, secretaris

N. Versteeg, secretaris
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