
     Praktisch stroomschema soortenbescherming Wet natuurbescherming art. 3.1, 3.5 en 3.10 conform Provincies (m.u.v. Noord-Brabant)

**

*** = Bij vogels zonder 

jaarrond beschermd 

nest wordt overtreding 

voorkomen buiten het 

broedseizoen. Voor 

vogels met jaarrond 

beschermd nest geldt 

art. 3.1 het hele jaar 

(afhankelijk van soort).

= Let op! De vrijstelling 

kan voor een select 

aantal wettelijke 

belangen gelden, 

voornamelijk mbt Vrl / 

Hrl soorten.

* = Vrijgesteld conform 

een provinciale ver- 

ordening of besluit LNV. 

De vrijstelling kan voor 

een select aantal 

wettelijke belangen 

gelden.
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stroomschema soortenbescherming Wnb 2018. Aan dit schema kunnen geen rechten worden ontleend.

Ontheffingsaanvraag conform Toetsing 
Europees VR (Wnb, art 3.3):
Vraag ontheffing aan onder een geldig 
wettelijk belang (zie kader 1). Provincies 
kunnen eisen stellen aan aantoonbaarheid 
wettelijk belang (zie verordening Wnb 
betreffende provincie).

De aanvraag wordt beoordeeld a.h.v.:
• geen andere bevredigende oplossing 

(alternatievenoverweging);
• aanwezigheid geldig wettelijk belang;
• geen verslechtering van de staat van 

instandhouding populatie.

Er is geen                 
ontheffing nodig,

wel geldt de zorgplicht

nee

Kader 3. Wettelijke belangen art 3.10, lid 2 
(in aanvulling op de belangen genoemd in 
kader 2):
a) in het kader van ruimtelijke inrichting of 

ontwikkeling, incl. gebruik;
b) ter voorkoming van schade of overlast;
c) ter beperking van omvang van populaties 

van dieren;
d) ter voorkomen of bestrijding van onnodig 

lijden;
e) in het kader van bestendig beheer of 

onderhoud landbouw of bosbouw;
f) in het kader van bestendig beheer of 

onderhoud vaarwegen, watergangen, 
waterkeringen, waterstaatswerken, 
oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen 
of bermen, of ikv natuurbeheer;

g) in het kader van bestendig beheer of 
onderhoud landschappelijke kwaliteiten 
gebied;

h) in het algemeen belang, of
i) bestendig gebruik.

Kader 2. Wettelijke belangen art 3.8, lid 5, 
onderdeel b:
1) de bescherming van flora en fauna en in 

stand houden natuurlijke habitats;
2) het voorkomen van ernstige schade aan 

gewassen, vee, bossen, visgronden, 
wateren of andere vormen van 
eigendom;

3) de volksgezondheid, openbare veiligheid 
of dwingende redenen van groot 
openbaar belang, met inbegrip van 
redenen van sociale of economische aard 
en voor het milieu wezenlijk gunstige 
effecten;

4) onderzoek en onderwijs, repopulatie of 
herintroductie van soorten;

5) op selectieve wijze een beperkt 
vastgesteld aantal soorten te vangen of 
te plukken of onder zich te hebben.

Kader 1. Wettelijke belangen art 3.3, lid 4, 
onderdeel b:
1) in het belang van volksgezondheid of 

openbare veiligheid;
2) in het belang van veiligheid van 

luchtverkeer;
3) ter voorkoming van belangrijke schade 

aan gewassen, vee, bossen, visserij of 
wateren;

4) ter bescherming van flora en fauna;
5) voor onderzoek of onderwijs, uitzetten of 

herinvoeren van soorten;
6) selectief vangen, onder zich hebben of 

verstandig gebruik van vogels.

Is er geen sprake van een 
wezenlijke invloed op de 
soort als gevolg van 
verstoring? Dan geldt art. 
3.1, lid 5 en is er geen sprake 
van een overtreding van lid 
4.

Algemeen vrijgesteld* Vogelsoorten art 3.1 Soorten art 3.5

Voor deze soorten geldt 
een vrijstelling van de 
verbodsbepalingen uit 
art. 3.10**. Er is geen 
ontheffing nodig, wel 
blijft de zorgplicht van 
kracht.

Soorten art 3.10

nee

ja

Ontheffingsaanvraag conform toetsing 
nationaal (Wnb, art 3.8 en art 3.10, lid 2): 
Vraag ontheffing aan onder een geldig 
wettelijk belang (zie kader 3). Provincies 
kunnen eisen stellen aan aantoonbaarheid 
wettelijk belang (zie verordening Wnb 
betreffende provincie).

De aanvraag wordt beoordeeld a.h.v.:
• geen andere bevredigende oplossing 

(alternatievenoverweging);
• aanwezigheid geldig wettelijk belang;
• geen afbreuk aan streven om gunstige 

staat van instandhouding populaties te 
laten voortbestaan.

Kunt u werken conform een goedgekeurde gedragscode die toepasbaar is voor uw activiteit én de aangetroffen soorten?
Als een goedgekeurde
gedragscode van 
toepassing is, geldt een 
vrijstelling van 
verbodsbepalingen uit art. 
3.1, 3.5 of 3.10**. Er is 
geen ontheffing 
noodzakelijk, wel moet 
aantoonbaar worden 
gewerkt conform de 
gedragscode. Tevens is de 
zorgplicht van kracht.
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Komen er beschermde soorten voor in of in de 
omgeving van het plangebied?

Hebben uw activiteiten negatieve effecten op 
beschermde soorten?
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nee

Ontheffingsaanvraag conform toetsing 
Europees HR (Wnb, art 3.8):
Vraag ontheffing aan onder een geldig 
wettelijk belang (zie kader 2). Provincies 
kunnen eisen stellen aan aantoonbaarheid 
wettelijk belang (zie verordening Wnb 
betreffende provincie).

De aanvraag wordt beoordeeld a.h.v.:
• geen andere bevredigende oplossing 

(alternatievenoverweging);
• aanwezigheid geldig wettelijk belang;
• geen afbreuk aan streven om gunstige staat 

van instandhouding populaties te laten 
voortbestaan.

nee, lid 1, 
2 en 3

ja

Vogelsoorten art 3.1 (art. 1 
Vrl)
Kan overtreding van 
verbodsbepalingen worden 
voorkomen door 
maatregelen?*** 

nee, lid 4
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Soorten art 3.10 (NL 
soorten)
Kan overtreding van 
verbodsbepalingen worden 
voorkomen door 
maatregelen? 

Soorten art 3.5 (Hrl IV, Bern 
II en Bonn I)
Kan overtreding van 
verbodsbepalingen worden 
voorkomen door 
maatregelen?


