
Het wettelijk statuut van meeuwen 
in Vlaanderen

• Wetgeving inzake meeuwen is 
gevat onder wetgeving inzake 
vogelbescherming

• Internationaal: EU Vogelrichtlijn 
van 2 april 1979

• Nationaal (Vlaams): Koninklijk 
Besluit van 9 september 1981



EU-Vogelrichtlijn

• Richtlijn is één van de pijlers van EU-recht inzake 
natuurbehoud

• Doel: instandhouding van alle natuurlijk in het wild 
voorkomende vogelsoorten in EU

• Lidstaten moeten nodige maatregelen nemen om 
populaties van vogels op een niveau te houden dat 
beantwoordt aan ecologische, wetenschappelijke en 
culturele eisen, alsook aan economische en recreatieve 
eisen

• Twee benaderingen: 
- aanduiding speciale beschermingszones
- rechtstreekse bescherming van de vogels



• Bepaalde handelingen worden uitdrukkelijk 
verboden: 

- opzettelijk vangen van vogels
- opzettelijk doden van vogels
- opzettelijk vernielen, beschadigen of 
wegnemen van nesten en eieren
- opzettelijk en wezenlijk verstoren van 
vogels, m.n. tijdens broedperiode

EU-Vogelrichtlijn



EU-Vogelrichtlijn

• Onder bepaalde omstandigheden kan, voor 
bepaalde redenen, worden afgeweken van 
beschermingsprincipe: 

- in het belang van de volksgezondheid en 
de openbare veiligheid 
- in het belang van de veiligheid van het 
luchtverkeer 
- ter voorkoming van belangrijke schade 
aan gewassen, vee, bossen, visserij en 
wateren 
- ter bescherming van fauna en flora 
- voor doeleinden in verband met 
onderzoek en onderwijs 



EU-Vogelrichtlijn

• Belangrijke voorwaarde om te kunnen 
afwijken: er is geen andere bevredigende 
oplossing

• Afwijkingen mogen niet onverenigbaar zijn 
met doelstellingen richtlijn

• Aantal vormvereisten moeten worden vervuld
• Aantal middelen, installaties en methoden 

verboden
• Jaarlijkse aanmelding van afwijkingen bij 

Europese Commissie: controle



KB 9 september 1981

• Vlaamse omzetting van Vogelrichtlijn
• In beginsel: alle vogelsoorten 

beschermd die in het wild voorkomen in 
EU

• Alle in Vlaanderen voorkomende 
meeuwen beschermd



KB 9 september 1981

• Bepaalde handelingen worden uitdrukkelijk 
verboden: 

- bemachtigen van vogels en eieren
- doden van vogels
- verdelgen van vogels
- opzettelijk verstoren, wegnemen of vernielen 
van nesten 



KB 9 september 1981

• Onder bepaalde omstandigheden kan, voor bepaalde 
redenen, worden afgeweken van beschermingsprincipe: 

- in het belang van de volksgezondheid en 
de openbare veiligheid 
- in het belang van de veiligheid van het 
luchtverkeer 
- ter voorkoming van belangrijke schade aan 
gewassen, vee, bossen, visserij en wateren 
- ter bescherming van fauna en flora 
- voor doeleinden in verband met onderzoek en 
onderwijs 



KB 9 september 1981

• Belangrijke voorwaarde om te kunnen 
afwijken: er is geen andere 
bevredigende oplossing

• Aantal vormvereisten moeten worden 
vervuld

• Aantal middelen, installaties en 
methoden verboden

• Aan te vragen bij Agentschap voor 
Natuur en Bos



KB 9 september 1981

• Speciaal afwijkingsregime voor zes vogelsoorten, 
waaronder kokmeeuw en zilvermeeuw: 

- eenvoudige procedure
- door eigenaar, grondgebruiker of 
jachtrechthouder
- voorafgaande melding aan provinciale afdeling 
ANB en aan burgemeester, met mogelijkheid tot 
beperken of verbieden
- eerste reden: vliegveiligheid; aantal 
vliegvelden
- tweede reden: volksgezondheid: één stort
- toegelaten middelen: vuurwapens, 
afschrikkingsmiddelen of roofvogels



Het wettelijk statuut van meeuwen in 
Vlaanderen

Conclusie: 
- Alle meeuwen in beginsel 

beschermd
- Onder bepaalde omstandigheden 

en bepaalde voorwaarden 
afwijkingen mogelijk

- Als er geen andere bevredigende 
oplossing bestaat


