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Vleermuizen en de •
Flora- en fauna wet •
•
•
•

DE BELANGRIJKSTE
WETSARTIKELEN OP
EEN RIJTJE GEZET

De Flora- en faunawet geeft
voor wat soorten betreft uitvoering aan de EEG Vogelbescherming van in het wild levende planten- en diersoorten ( Florarichtlijn en de EEG Habien faunawet) in w erking getreden. Deze wet legt de speelruimte van
tatrichtlijn. Alle in Nederland
gemeenten en dierplaagbestrijders aan banden, daar waar zij worden
voorkomende vleermuissoorten vallen onder de Habiingeschakeld om een einde te maken aan de overlast van beschermde plaag• tatrichtlijn. De Flora- en faudieren zoals huismussen, steenmarters, huisspitsmuizen en vleermuizen.
nawet is een omvangrijke
In dit artikel belichten wij de belangrijkste wetteksten en de gevolgen voor
wet, waarvan slechts een
vleermuizen. De gevolgen voor steenmarters worden op pagina 25 toegelicht. • beperkt aantal artikelen belangrijk is om vast te stellen
welke handelingen wel en
niet mogen worden verricht bij het afhandelen van meldingen over
vleermuizen, d ie al dan niet overlast veroorzaken. Deze artikelen
zullen we hierna bespreken.

Op 1 april 2002 is de Wet van 25 mei 1998, houdende regels ter
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Artikel 2
1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild Levende

dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving.
2. De zorg, bedoeld in liet eerste lid, houdt in ieder geval in dat een
ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fàuna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te
laten voor zover zulks in redelijk/1eid kan worden gevergd, dan wel
alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die
gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te
beperken ofongedaan te maken.
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Voor de bescherming van vleermuizen
betekent de nieuwe wet dat er nauwelijks
verandering komt in de strikte wettelijke
bescherming die zij al genoten onder de
Natuurbeschermingswet. De bepalingen van
de Flora- en faunawet hebben ook invloed op
de wijze hoe gegronde klachten over vleermuizen in gebouwen kunnen en mogen worden opgelost. Voor het wegvangen van vleermuizen of het ongeschikt en ontoegankelijk
maken van hun verblijfplaatsen kan alleen
maar bij bijzondere omstandigheden ontheffing worden verleend. Dit vergt van personen die betrokken zijn bij de afhandeling van
klachten over vleermuizen een goede kennis
over deze dieren en een grotere verbale vaardigheid dan het kunnen toepassen van technische maatregelen om klachten te verhelpen.

Artikel 2 legt een ieder binnen zijn mogelijkheden een zorgplicht
op voor de beschermde flora en fauna. Iemand die meldingen van
vleermuizen afhandelt dient zich er dus van bewust te zijn dat zijn
handelen om een melding van overlast op te lossen geen nadelige
gevolgen voor de desbetreffende vleermuizen en hun verblijfplaatsen mag hebben. Voor een afhandelaar van klachten over
vleermuizen vereist dit een zorgvuldige aanpak van elke melding,
maar vooral ook kennis en ervaring omdat zaken voornamelijk in
de voorlichtende sfeer dienen te worden opgelost.
Het afhandelen van klachten over vleermuizen vereist een geheel
andere aanpak dan doorgaans gebruikelijk is bij klachten over
plaagdieren.

Artikel 9

Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het
oog daarop op te sporen.
NIET WEGVANGEN OF DODEN
Het wegvangen of doden van vleermuizen om klachten over deze
dieren te verhelpen is dus niet toegestaan. Bij klachten over vleermuizen gaat het meestal over kolonies van deze dieren. Het komt
echter ook regelmatig voor dat er een melding is van een enkele

~
-

i
,

.;.
l,.

,J'.

~

.

!'> • •

vleermuis die in een woon- of werkruimte
terecht is gekomen en daar op eigen kracht
niet meer uit kan komen, zelfs als ramen en
deuren worden opengezet. Het gaat hierbij
meestal niet om zieke of gewonde dieren.
Volgens artikel 9 is het strikt genomen verboden om zo'n vleermuis te vangen en buiten
weer in vrijheid te stellen. Voor zo'n handeling zou dus een ontheffing nodig zijn. Maar
die is niet zomaar verleend en het spreekt
vanzelf dat in zo'n geval een vleermuis zo snel
mogelijk moet worden gevangen om in vrijheid te kunnen worden gesteld. In dergelijke
gevallen biedt de op grond van artikel 2 opgelegde zorgplicht een uitkomst om het dier
weer zo snel mogelijk in zijn leefmilieu terug
te brengen. Hier breekt enerzijds nood wet,
maar wordt anderzijds juist de wet weer nageleefd door gevolg te geven aan de wettelijk
opgelegde zorgplich t.

Artikel 10
Het is verboden diere11, behorende tot een
beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te
verontrusten.

RUST VERSTOREN
Het opzettelijk verstoren van vleermuizen
met allerlei voo rhanden middelen om ze bijvoorbeeld uit hun verblijfplaats te verwijderen of om te voorkomen dat ze daarin kunnen
terugkeren, is niet toegestaan. Het gaat hierbij
om het opzettelijk uitvoeren van verstorende
handelingen die nadelig kunnen zijn voor
vleermuizen. Het kan soms voorkomen dat
vleermuizen worden verstoord, zonder dat
daarbij van opzet sprake is. Het boren van
gaten in een gevel, waarin zich een kolonie
gewone dwergvleermuizen bevindt, om bijvoorbeeld een zonnescherm op te hangen zal

ongetwijfeld een behoorlijke verstoring van die kolonie veroorzaken, maar heeft deze verstoring niet tot doel.

Artikel 11
Het is verboden 11esten, holen ofandere voortplantings- of vaste rustof verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde diersoort, te beschadige11, te vernielen, uit te halen, weg te nemen o( te
verstoren.

RUST- EN VERBLIJFPLAATSEN
Holle bomen, spouwmuren, zolders, kelders, bunkers, forten en
onderaardse kalksteengroeven kunnen voortplantings- of vaste
rust- of verblijfplaatsen van vleermuizen zijn. Vaste rust- en verblijfplaatsen hoeven niet voortdurend door vleermuizen in gebruik te
zijn om de beschermde status ingevolge artikel 11 te hebben. Onder
vaste rust- en verblijfplaatsen vallen ook die verblijfplaatsen die
periodiek door vleermuizen worden gebruikt. Vleermuizen hebben
doorgaans door het jaar heen verschillende plaatsen waarin zij voor
bepaalde perioden terugkeren, bijvoorbeeld om te overwinteren,

aanvrager voor zo'n ontheffing zal dan wel duidelijk moeten kunnen maken dat de klacht niet op een andere bevredigende oplossing kan worden afgehandeld dan door het
• verrichten van de bij een of meer volgens de artikelen 9, 10
en 11 verboden handelingen. Daarnaast mag met het verrichten van deze handelingen geen afbreuk worden gedaan
aan de gunstige staat van instandhouding van de desbetreffende vleermuissoort.

D

om te paren, of om hun jongen te werpen en
groot te brengen. Ook in perioden waarin tijdelijk geen vleermuizen aanwezig zijn, mogen
zonder ontheffing geen activiteiten worden
uitgevoerd die een verblijfplaats ongeschikt
maken voor vleermuizen.
Het afsluiten van spouwmuren als de vleermuizen vertrokken zijn, geldt als vernieling en beschadiging van een beschermde verblijfplaats.

Mocht aan deze voorwaarden evenwel kunnen worden voldaan, dan zal een ontheffing vervolgens alleen maar kunnen worden verleend als er ook sprake is van een of meer
belangen of preventieve maatregelen die worden genoemd
in de onderdelen a tot en met d van het eerste lid. Voor
wat betreft klachten over vleermuizen zou alleen het onder a
genoemde belang van de volksgezondheid denkbaar zijn, maar ook
dat is ten aanzien van vleermuizen moeilijk hard te maken.
Vleermuizen brengen, ook als ze in spouwmuren leven, geen ziekten en parasieten over. Ziekten, zoals bijvoorbeeld rabiës, kunnen
alleen maar worden overgebracht door direct contact van onbeschermde lichaamsdelen van een mens met een besmette vleermuis. Verspreiding van ziekten door vleermuizen door de lucht of
via materialen is bij vleermuizen in de Europese situaties hoogst
onwaarschijnlijk en is nog nimmer aangetoond. Angst voor, en
allergische aandoeningen door vleermuizen zijn individuele problemen en geen bedreigingen voor de volksgezondheid. Angst voor
vleermuizen wordt meestal veroorzaakt door onbekendheid met de
leefwijze van vleermuizen. Angsten voor, andere dieren, zoals bijvoorbeeld voor spinnen, padden en slangen, worden immers ook
niet gezien als bedreigingen voor de volksgezondheid. Door vleermuizen veroorzaakte allergische aandoeningen zijn uiterst zeldzaam. Het verlenen van een ontheffing ingevolge artikel 68 voor
het verrichten van de bij de artikelen 9, 10 en 11 verboden hande-

In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 10
blijkt uit de tekst van artikel 11 dat ook het
niet opzettelijk verrichten van de in dit artikel
genoemde verboden handelingen strafbaar is
gesteld. Een beheerder van een fort,
waarin jaarlijks vleermuizen overwinArtikel 68
teren, die een deel van het fort inricht
als discotheek heeft niet tot doel een
1. Wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat en indien geen afbreuk
wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort, kunnen
verblijfplaats van vleermuizen opzetteGedeputeerde Staten, voor zover niet bij ofkrachtens enig ander artikel van deze
lijk te beschadigen of te vernielen,
wet, vrijstelling is ofkan worden verleend, ten aanzien van beschermde inheemmaar om een bedrijf in dat fort te vesse diersoorten, het Faunafonds gehoord, ontheffing verlenen van het bepaalde
tigen. Toch is in zo' n geval sprake van
bij of krachtens de artikelen 9 tot en met l 8 en 72, vijfde lid:
overtreding van artikel 11.

WANNEER IS EEN ONTH EFFING MOGELIJK?
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Voor het kunnen verrichten van een
of meer bij de artikelen 9, 10 en 11
verboden handelingen is een ontheffing nodig. Het zal hierbij dan gaan
om een ontheffing ingevolge artikel
68 van de Flora- en faunawet, die door
Gedeputeerde Staten van de provincie,
waarin men de verboden handelingen
wil verrichten, kan worden verleend.
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GRONDEN VOOR
ONTHEFFING *
Afhandelaars van klachten over vleermuizen kunnen in beginsel in aanmerking komen voor een in het vierde lid
van artikel 68 bedoelde ontheffing. De

a. in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid;
b. in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;
c. ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen,
bedrijfsmatige visserij en wateren;
d. ter voorkoming van schade aan flora en fauna;
e. met het oog op andere, bij algemene maatregel van bestuur aan te
wijzen, belangen.
2. De ontheffing, bedoeld in het eerste lid, wordt slechts verleend aan een faunabeheereenheid op basis van een faunabeheerplan.
3. Onvenninderd het bepaalde in artikel 80, onderdeel e, worden ontheffingen als
bedoeld in het eerste lid, verleend voor een periode van ten hoogste vijfjaren.
4. In afwijking van het tweede lid kan de ontheffing, bedoeld in het eerste lid, ook
aan anderen dan een faunabeheereenheid worden verleend indien:
a. de noodzaak ontbreekt voor een faunabeheerplan gelet op de soort dan wel de
aard ofomvang van de te verrichten handelingen;
b. de noodzaak ontbreekt dat de te verrichten handelingen worden verricht door
tussenkomst van een faunabeheereenheid;
c. het gebied waar de handelingen worden verricht niet is gelegen in een gebied
waarover zich de zorg van een faunabeheereenheid uitstrekt.
5. Gedeputeerde Staten maken besluiten als bedoeld in het eerste en vierde lid
bekend in de Staatscourant alsmede in één of meer dag-, nieuws- ofhuis-aanhuisbladen ofop andere geschikte wijze. Een afschrift van deze besluiten sturen
zij aan Onze Minister.

lingen voor het oplossen van klachten over
vleermuizen is dus aan zeer strikte regels
gebonden.

* N.B. Staatssecretaris G.H. Faber heeft
Gedeputeerde Staten gevraagd om alleen een
ontheffing te verlenen voor het verontrusten
of wegvangen van vleermuizen als de aanvrager het certificaat kan overleggen dat is
verkregen na het volgen van de cursus
Vleemwizen van de SVO.
OVERIGE BEPALINGEN
De strafbepalingen voor overtreding van de
artikelen 9, 10 en 11 genoemde verboden
handelingen zijn geregeld in de Wet o p de
economische delicten. In de Flora- en faunawet en in enkele van haar uitvoeringsbeslui-

MEER WETEN OVER DE NIEUWE FLORAEN FAUNAWET?
In deze uitgave staan wij uitvoerig stil bij het feit dat vleermuizen
en steenmarters vallen onder de nieuwe Flora- en fau nawet. Dit zijn
echter niet de enige (plaag)diersoorten die wettelijk beschermd zijn.
Ook voor de thans beschermde huisspitsmuizen, huismussen en
bosmuizen verlangt de Flora- en faunawet van de dierplaagbestrijder soms spitsroeden lopen als het gaat om de aanpak van overlast.
De Flora- en faunawet is een raamwet, waarvan de uitvoering wordt
geregeld in Algemene Maatregelen van Bestuur (AmvB's) en ministeriële uitvoeringsbeschikkingen. De publicatie van de regelgeving
vi ndt plaats in versch illende Staatsbladen, voorzover het de Wet en
de AmvB's betreft en in de Staatscourant voor wat betreft de ministeriële beschikkingen.
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ten staan nog enkele artikelen
waarmee
afhandelaars
van
klachten over vleermuizen soms
ook mee te maken kunnen hebben . In het
volgende
nummer
van
DI ERPLAGEN
Informatie zullen we deze bespreken.
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INTERNET
Veel plaagdierbestrijders zullen deze uitgaven niet zomaar op de
leesplank hebben liggen, maar dankzij internet zijn ze gemakkelijk
te raadplegen en af te drukken. De publicaties over de Flora- en faunawet kunt u vinden o p de website www.overheid.nl. Wanneer u
op de website bent, selecteert u 'Officiële publ iéaties'. Voor het zoeken va n de Wet en de AmvB's zet u in rubriek I een vinkje bij
'Staa tsblad'. Vervolgens gaat u naar rubriek 2a en typt u bij 'vrij
woord of zinsdeel' de tekst ' flora- en faunawet'
(zonder aanhalingstekens) in. Zorg dat de punt
in het rondje bij ' tekst ' staat aangeklikt. Dan
klikt u onderaan de pagina op 'zoek' en u krijgt
de eerste van een reeks pagina's met een overzicht van Staatsbladen. U kunt vervolgens het
gewenste Staatsblad aan klikken, o penen en desgewenst afdrukken.
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De Flora- & faunawet heeft ook gevolgen voor
de aanpak van de overlast van de steenmarter.
Lees verder op pagina 25.
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