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// abstract:

De Europese Vogelrichtlijn beoogt de bescherming van alle in het wild voorkomende vogelsoorten. Deze richtlijn betreft een gecodificeerde 
versie van de Vogelrichtlijn van 1979 (79/409/EEG), weliswaar met het behoud van de toen gestelde omzettingstermijnen. 

Voor de leefgebieden van de vogelsoorten uit Bijlage I en de soorten die als broedvogel, doortrekker of overwinteraar in een bepaald 
gebied in internationaal belangrijke aantallen voorkomen, worden speciale beschermingsmaatregelen getroffen. Elke lidstaat dient 
speciale beschermingszones (SBZ-V of ‘vogelrichtlijngebieden’) aan te wijzen die samen met de ‘habitatrichtlijngebieden’ (zie 
Habitatrichtlijn 92/43/EEG; p.74) deel uitmaken van het Europees ecologisch Natura 2000-netwerk. Lidstaten zijn verplicht om voor 
de Vogelrichtlijn zesjaarlijks over de staat van instandhouding (SVI) van de soorten en over het resultaat van het gevoerde beleid te 
rapporteren aan de Commissie.

Officiële verwijzing Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand             

Relevante data Document 30/11/2009

Publicatie 26/01/2010

Inwerkingtreding 15/02/2010

Omzetting door België 21/12/2001; 14/10/2005; 5/03/2006 
(omzetting 79/409/EEG)

Omzetting door Vlaanderen 21/10/1997 (omzetting 79/409/EEG); 
15/05/2009 (gedeeltelijke omzetting)

Uiterste datum voor omzetting n.v.t. (cfr. 79/409/EEG)

Beleidsniveau Europees

Type instrument Richtlijn

Geografisch bereik EU-lidstaten

(Juridisch) bereik op BNZ Vlaams Gewest, interne wateren, territoriale zee, exclusieve economische zone

Europees aanspreekpunt Directoraat-generaal Milieu (DG ENV)

Bevoegde instantie in België Zeewaarts van de basislijn: Federale overheid; FOD Volksgezondheid, Veiligheid van 
de Voedselketen en Leefmilieu; DG Leefmilieu

Landswaarts van de basislijn: Vlaamse overheid; beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en 
Energie (LNE)

Implementatie op federaal niveau Koninklijk besluit van 21 december 2001 betreffende de soortenbescherming in de 
zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België

Koninklijk besluit van 14 oktober 2005 tot instelling van speciale beschermingszones 
en speciale zones voor natuurbehoud in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid 
van België

Koninklijk besluit van 5 maart 2006 tot instelling van een gericht marien reservaat in de 
zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België en tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 14 oktober 2005 tot instelling van speciale beschermingszones en speciale 
zones voor natuurbehoud in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België

Implementatie op Vlaams niveau Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot 
soortenbescherming en soortenbeheer (aangehaald als: het Soortenbesluit)

Opmerking Richtlijn 2009/147/EG betreft een codificatie van Richtlijn 79/409/EEG

Vogelrichtlijn
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