
Buiten aan het werk? 
Houd tijdig rekening met beschermde
dieren en planten!

De Flora- en faunawet in de praktijk; informatie over vrijstellingen, ontheffingen

en gedragscodes.
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Inleiding

Als u aan het werk gaat in de openbare ruimte kunt u te maken krijgen met de Flora-

en faunawet. Deze wet beschermt planten- en diersoorten. Zo mogen bijvoorbeeld

beschermde dieren niet opzettelijk worden verontrust of gedood. In de praktijk

bleken de regels nogal eens te leiden tot overbodige administratieve lasten.

Bijvoorbeeld doordat voor terugkerende onderhoudswerkzaamheden steeds op-

nieuw een ontheffing van de wet moest worden aangevraagd. Op 23 februari 2005

is de zgn. “AmvB art. 75” van de Flora- en faunawet in werking getreden, oftewel

het Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur

in verband met wijziging van artikel 75 van de Flora- en faunawet en enkele andere

wijzigingen. Met dit besluit is geregeld dat u niet onnodig een ontheffing hoeft

aan te vragen, zoals bijvoorbeeld bij het bestrijden van mollen. Ook is een nieuw

instrument voor de bescherming van soorten geïntroduceerd: de gedragscode. 

In deze brochure staat een toelichting op de belangrijkste wijzigingen rondom vrij-

stellingen en ontheffingen. Daarnaast gaat de brochure in op de gedragscode en

worden enkele relevante begrippen en uitgangspunten van de Flora- en faunawet

toegelicht.

Deze brochure is bedoeld voor iedereen die buiten aan het werk gaat op plaatsen

waar zich mogelijk beschermde planten of dieren bevinden. Denk aan projectont-

wikkelaars, wegenbouwers, gemeenten die woningbouw of ander werk aanbeste-

den, waterschappen, grondeigenaren, bosbeheerders, organisatoren van evene-

menten, landbouwers, enzovoort. 

U zult geen overzicht aantreffen van welke werkzaamheden nu precies wel en niet

zijn toegestaan; dat is niet mogelijk maar ook niet wenselijk. Het ministerie van

LNV wil u nu juist de ruimte bieden om met oplossingen te komen die passen bij

uw situatie (zie ook p. 13 over de gedragscode). 

De AMvB regelt meer zaken dan hier beschreven, onder andere over biologische

bestrijders. Hierop wordt in deze brochure niet nader ingegaan. Naast de Flora- en

faunawet zijn er nog andere wetten en regels waamee u te maken kunt hebben.

Zo kan het zijn dat uw werkzaamheden gepland zijn in een gebied dat wordt

beschermd door de Natuurbeschermingswet. In dat geval moet u daar ook rekening

mee houden, deze brochure gaat daar verder niet op in. Voor meer informatie

kunt u terecht op de website van het LNV (www.minlnv.nl) of bij het LNV-loket

(telefoonnummer: 0800-22 333 22).
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Nee, tenzij

Soortenbescherming

Zorgplicht

Vereenvoudigde regelgeving

Regelgeving in het kort

De bescherming van planten- en diersoorten is het terrein van de Flora- en faunawet.

Ongeveer 500 soorten - van de 36.000 soorten die in Nederland voorkomen - vallen

onder de bescherming van deze wet. Om deze kwetsbare soorten te beschermen

bevat de Flora- en faunawet een aantal verbodsbepalingen, zoals het verbod op

het doden of verontrusten van dieren of het verbod om planten te plukken. 

De Flora- en faunawet zegt niet welke concrete activiteiten wel en niet zijn toege-

staan. Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden gedaan aan

beschermde dieren of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het “nee, ten-

zij”-principe). Dit betekent in de praktijk dat het gaat om het effect van uw activi-

teiten op beschermde soorten. Heel vaak gaan werkzaamheden en de bescherming

van soorten prima samen. Als u uw werk zo kunt inrichten dat u geen schade toe-

brengt aan beschermde soorten hoeft u vooraf niets te regelen. Soms is het echter

onvermijdelijk dat schade wordt gedaan aan beschermde dieren en planten. In die

situaties is het nodig dat u vooraf bekijkt of hiervoor een vrijstelling geldt, of dat een

ontheffing moet worden aangevraagd (zie ook het schema voorin op de binnenzijde

van het omslag).

De Flora- en faunawet is bedoeld om soorten te beschermen, niet individuele

planten of dieren. Het gaat erom dat het voortbestaan van de soort niet in gevaar

komt. Alle soorten hebben een eigen rol in het ecosysteem en dragen bij aan de

biodiversiteit. 

De wet erkent overigens wel de intrinsieke waarde van het in het wild levende dier.

Dat betekent dat voor de wet alle dieren van onvervangbare waarde zijn en dat

mensen daar niet onzorgvuldig mee mogen omspringen. Vanuit deze gedachte is

de zorgplicht in artikel 2 van de wet opgenomen. De zorgplicht houdt in dat ieder-

een ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren

(en dus niet alleen de beschermde) en hun leefomgeving. Dit is een algemene

fatsoenseis die voor iedereen geldt. Overigens geldt de zorgplicht ook voor planten.

Met de aangepaste regelgeving is niet meer altijd een ontheffing nodig voor het

uitvoeren van werkzaamheden in de openbare ruimte. Dat scheelt het doorlopen van

de tijdrovende ontheffingsprocedure. Voor regulier voorkomende werkzaamheden

en ruimtelijke ontwikkelingen geldt nu een vrijstellingsregeling. Kort gezegd komt

de regeling hierop neer: 

Als uw werkzaamheden vallen onder reguliere werkzaamheden of ruimtelijke ont-

wikkeling, geldt in veel gevallen een vrijstelling. Er zijn twee soorten vrijstellingen:

• een algemene vrijstelling (voor algemene soorten);

• een vrijstelling op voorwaarde dat u handelt conform een goedgekeurde gedrags-

code (voor zeldzamer soorten).

Bij de vrijstellingsregeling zijn twee criteria belangrijk: de zeldzaamheid van de

aangetroffen soort en de ingrijpendheid van de werkzaamheden. Hoe zeldzamer

de soort en hoe ingrijpender de activiteit, hoe strikter de regeling. 
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Schema

Als uw werkzaamheden niet vallen onder reguliere werkzaamheden of ruimtelijke

ontwikkeling en er is een reële kans van schade aan beschermde dieren of planten,

dan moet u vooraf een ontheffing aanvragen.

In het schema (zie binnenzijde omslag voorin) staat beschreven welke activiteiten

u onder welke voorwaarden mag uitvoeren. Door stapsgewijs door het schema te

gaan, ziet u wat voor u van toepassing is (vrijstelling, gedragscode, ontheffing). In

de volgende paragrafen wordt een en ander nader toegelicht. 

8



Bestendig beheer en
onderhoud

Kunt u gebruik maken van de
vrijstellingsregeling?

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor de vrijstellingsregeling moet u een

aantal vragen beantwoorden (zie ook het schema voorin op de binnenzijde van

het omslag). Eerst moet u bepalen of de Flora- en faunawet van toepassing is.

Stap 1: Is de Flora- en faunawet van toepassing?
De regels zijn alleen van toepassing als op de plek waar u aan het werk gaat

beschermde planten of dieren voorkomen. Raadpleeg hiervoor de tabellen 1, 2 en

3 achterin deze brochure. De regels gelden tevens voor alle vogels. Vervolgens

moet u bepalen of uw activiteiten een schadelijk effect hebben op de aanwezige

beschermde soorten. Zo nee, dan is deze wet niet op u van toepassing.

Stap 2: Vallen uw werkzaamheden onder de activiteiten waarvoor
de vrijstellingsregeling geldt? 
De vrijstellingsregeling bevat vrijstellingen voor de volgende drie categorieën van

activiteiten:

• bestendig beheer en onderhoud, ook in landbouw en bosbouw;

• bestendig gebruik;

• ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. 

Als uw werkzaamheden hier niet onder vallen moet u vrijwel altijd een ontheffing

aanvragen. Uiteraard geldt dat niet als uw werkzaamheden geen schade toebrengen

aan de beschermde soorten op de plek waar u aan het werk gaat.

Dit gaat om werk aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, oevers, vliegvel-

den, wegen, spoorwegen en bermen, werk in het kader van natuurbeheer en werk

in het kader van landbouw of bosbouw. Cruciaal is dat uw activiteiten bestaan uit de

voortzetting van een praktijk die is gericht op  behoud van de bestaande situatie.

Deze werkzaamheden worden al langer op deze manier uitgeoefend en hebben

kennelijk niet verhinderd –  of er zelfs aan bijgedragen – dat zich beschermde

soorten in het gebied hebben gevestigd. Vaak is er een beheers- of onderhouds-

plan voor langere termijn. U kunt denken aan maaien om vegetaties in stand te

houden, maaien van bermen voor verkeersveiligheid, maaien van gras voor kuilvoer,

beheer van waterlopen, maar ook aan oogsten in de landbouw of het vellen van

bomen in de bosbouw.

Let op: het element bestendigheid  is hier cruciaal. Zodra u grote veranderingen

doorvoert, zoals toepassing van nieuwe technieken of machines, of ingrijpende
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Vrijstelling of ontheffing

Het verschil tussen vrijstelling en ontheffing is van wetstechnische aard. 

Een vrijstelling is een algemeen geldende uitzondering op een wettelijk verbod

voor een (bepaalde) categorie van gevallen. 

Een ontheffing is een besluit waarbij in een individueel concreet geval een uit-

zondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt. 



Bestendig gebruik

Ruimtelijke ontwikkeling en
inrichting

Andere activiteiten

grootschalige maatregelen neemt (bijvoorbeeld kaalkap van bos, omvorming van

een natuurtype door afgraving, afgraven van duinen, op grote schaal plaggen van

een heideveld, uitbaggeren van een (dichtgegroeid ven) of omvorming van gras-

naar akkerland) is er geen sprake meer van bestendig beheer of onderhoud.

Onder de werkzaamheden valt niet het beheer van dieren en de bestrijding van

schade door dieren. Dit volgt uit de opzet van de Flora- en faunawet. De Flora- en

faunawet kent aparte vrijstellingen en ontheffingsmogelijkheden voor beheer en

schadebestrijding, namelijk in de artikelen 65 tot en met 74 van de Flora- en fauna-

wet, het Besluit beheer en schadebestrijding dieren en de Regeling beheer en

schadebestrijding dieren. Voor meer informatie hierover kunt u zich het beste

wenden tot uw provinciale overheid, die dit deel van de Flora- en faunawet uitvoert.

Dit zijn jarenlange activiteiten die samenhangen met de landschappelijke kwaliteit

van een gebied, en die daarin zijn ingepast. Voorbeelden zijn het gebruik van mili-

taire oefenterreinen, recreatiegebieden, het beheer en onderhoud van recreatie-

terreinen zoals jachthavens, maar ook evenementen op daarvoor bestemde ter-

reinen, zoals motorcross. Hiervoor geldt hetzelfde als hierboven: de activiteiten

vinden al langer op deze manier plaats en hebben kennelijk niet verhinderd dat

zich beschermde soorten hebben gevestigd. Zodra u veranderingen aanbrengt in

frequentie, omvang of intensiteit, en u dus duidelijk afwijkt van de gebruikelijke

gang van zaken, is er niet langer sprake van bestendig gebruik.

Dit is een breed scala van grootschalige of kleinschalige activiteiten: aanleg van

wegen, bedrijventerreinen, havens of woonwijken, maar ook de bouw van een

schuur of de verbouwing van een huis. Het gaat hierbij doorgaans om ingrijpende

veranderingen die leiden tot een functieverandering of uiterlijke verandering van

het gebied.

Als er sprake is van andere werkzaamheden dan hierboven beschreven, dan moet u

een ontheffing aanvragen. U hoeft geen ontheffing aan te vragen als u in staat bent

het werk zodanig uit te voeren dat er geen schadelijk effect optreedt voor

beschermde soorten op de plek waar u aan het werk gaat.

Stap 3: Welke soorten leven er op de locatie en wat heeft dat
voor gevolgen?
Welke voorwaarden verbonden zijn aan de vrijstellingen, hangt af van de dier- of

plantensoorten die voorkomen in het gebied waar u aan het werk wilt. Voor het

gemak zijn deze soorten ingedeeld in drie tabellen; achterin de brochure (binnen-

kant omslag) is een overzicht opgenomen van de diverse soorten en tabellen. In

tabel 1 vindt u de lichtst beschermde soorten, in tabel 3 de zwaarst beschermde en

in tabel 2 vindt u de overige soorten.

Tabel 1 - Algemene soorten: algemene vrijstelling of ontheffing/lichte

toets

Voor deze soorten geldt de lichtste vorm van bescherming. Als deze soorten op de

locatie voorkomen, en uw werk valt onder de werkzaamheden zoals beschreven

bij stap 2, dan geldt daarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen van de

Flora- en faunawet. Als geen sprake is van werkzaamheden zoals beschreven bij

stap 2, moet u ontheffing aanvragen. Uw aanvraag wordt dan onderworpen aan

de lichte toets (zie p. 17). 

Uiteraard geldt ook de algemene zorgplicht (zie p. 7). 
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Vogels 

Tabel 2 – Overige soorten: vrijstelling met gedragscode of ontheffing/lichte

toets

Deze soorten krijgen een zwaardere bescherming. Er geldt alleen een vrijstelling

als sprake is van werkzaamheden zoals beschreven bij stap 2 én indien u handelt

volgens een gedragscode die is goedgekeurd door de Minister van LNV (zie p. 13 voor

meer informatie over de gedragscode). Er kan gecontroleerd worden of u handelt

volgens de gedragscode. U dient dat dan aan te kunnen tonen; de bewijslast dat u

correct handelt berust dus bij u.

Valt uw werk niet onder de werkzaamheden zoals beschreven bij stap 2, dan moet

u een ontheffing aanvragen. De aanvraag wordt beoordeeld volgens de lichte

toets (zie p. 17). 

Ook hier geldt de algemene zorgplicht (zie p. 7).

Tabel 3 – Soorten, genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en in

bijlage 1 van de AMvB: vrijstelling met gedragscode of ontheffing/uit-

gebreide toets

Deze soorten genieten de zwaarste bescherming. Ook al is sprake van werkzaam-

heden zoals beschreven bij stap 2, dan hangt het nog van de precieze aard van de

werkzaamheden af of een vrijstelling met gedragscode geldt, of dat een ontheffing

nodig is waarvoor de uitgebreide toets geldt (zie p. 17). Voor ruimtelijke ontwikke-

ling en inrichting geldt altijd dat u voor deze soorten ontheffing moet aanvragen;

er geldt geen vrijstelling met gedragscode. 

Vogelsoorten zijn niet in de tabellen opgenomen. Alle vogels in Nederland zijn gelijk

beschermd. Werkzaamheden of gebruik van ruimte waarbij vogels worden gedood

of verontrust, of waardoor hun nesten of vaste rust- of verblijfplaatsen worden

verstoord, zijn verboden. Voor activiteiten die genoemd zijn bij stap 2 geldt een vrij-

stelling als u handelt volgens een goedgekeurde gedragscode. Voor alle andere

activiteiten moet u een ontheffing aanvragen. Uw aanvraag wordt dan onderworpen

aan de uitgebreide toets (zie p. 17). 

Voor vogels geldt overigens dat vooral in het broedseizoen sprake zal zijn van ver-

ontrusting, doden of verstoren van nesten of vaste rust- of verblijfplaatsen. Als uw

werkzaamheden buiten het broedseizoen plaatsvinden zal in het algemeen niet

snel een ontheffing nodig zijn.
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Zorgvuldig handelen

Wezenlijke invloed

De gedragscode

Als u tot de conclusie komt dat u gebruik kunt en wilt maken van de vrijstellingen

en een gedragscode nodig heeft, kunt u of uw sector, organisatie of bedrijfsschap

deze zelf opstellen en ter goedkeuring voorleggen aan de minister. Wellicht kunt u

ook gebruik maken van een reeds bestaande, goedgekeurde gedragscode die betrek-

king heeft op hetzelfde soort werkzaamheden. LNV zal de eenmaal goedgekeurde

gedragscodes via internet publiceren (www.minlnv.nl).

In de gedragscode beschrijft u hoe u in uw werk schade aan de beschermde dieren

en planten zult voorkomen of tot een minimum zult beperken. De gedragscode

moet aangeven hoe u in de praktijk “zorgvuldig handelt”. Er gelden geen vormeisen

voor een gedragscode. 

Let op: de vrijstelling geldt pas als u daadwerkelijk handelt conform de goedgekeurde

gedragscode en dit ook kunt aantonen.

Zorgvuldig handelen houdt o.a. in dat er geen “wezenlijke invloed” (zie kader) is op

beschermde soorten en dat schade aan soorten zo veel mogelijk wordt voorkomen.

Het begrip ‘zorgvuldig handelen’ in de AMvB moet onderscheiden worden van de

algemene zorgplicht. De algemene zorgplicht houdt een algemeen beschaafd en

fatsoenlijk handelen in. Zorgvuldig handelen gaat verder: de aanvrager moet actief

optreden om alle mogelijke schade aan de soort te voorkomen. Wat dat in de prak-

tijk betekent verschilt uiteraard van geval tot geval. De werkwijze kan bijvoorbeeld

worden aangepast (bijv. van binnen naar buiten maaien of een talud afdekken) of

er worden compenserende maatregelen genomen.
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Wanneer is sprake van wezenlijke invloed? 

Met de term ‘wezenlijke invloed’ wordt gedoeld op wezenlijke negatieve invloed

op de soort. Of sprake is van wezenlijk negatieve invloed op de soort hangt af van

de lokale, regionale, landelijke en Europese stand van de soort. Bij activiteiten

waarbij bijvoorbeeld enkele dieren van een soort  geschaad dreigen te worden,

moet worden bekeken welk effect dit heeft op de populatie: de stand van de soort

op lokaal, regionaal, landelijk of Europees niveau. Op welk niveau gekeken moet

worden hangt weer af van de zeldzaamheid van de soort. Een zeer zeldzame soort

zal op lokaal niveau bezien moeten worden. Een zeer algemene soort kan op

Europees niveau bekeken worden. Daarnaast is het van belang of de populatie

een negatief effect zélf teniet kan doen. Bijvoorbeeld doordat er voldoende uit-

wijkmogelijkheden zijn naar een volwaardig leefgebied elders. Bij soorten die

zich niet over grote afstanden kunnen verplaatsen, dus waarvan de uitwijkmoge-

lijkheid gering is, zoals amfibieën, reptielen en veel soorten insecten en planten,

is eerder sprake van wezenlijke invloed dan bij soorten die zich over grotere

afstanden kunnen verplaatsen. Zo hebben de vlindersoort pimpernelblauwtje

en de kamsalamander een actieradius van 0-1 kilometer, de zandhagedis heeft

een actieradius van 1-3 kilometer en de bever heeft een actieradius van 15-25

kilometer. Als het negatieve effect van tijdelijke aard is, kan de betreffende

populatie van de soort zich gemakkelijker herstellen dan wanneer het gaat om

een aanhoudend negatief effect. Over het algemeen is eerder sprake van

wezenlijke invloed op een soort bij zeldzame soorten dan bij algemene soorten.



Criteria voor een goede
gedragscode

Kennis nodig van planten en
dieren

Of sprake is van wezenlijke invloed vergt een beoordeling van geval tot geval.

Omdat een gedragscode juist bedoeld is om gebruikt te kunnen worden in meer

gevallen in het hele land, zult u in een gedragscode moeten aangeven hoe u bij elk

individueel project gaat beoordelen of er sprake is van wezenlijke invloed. 

In de gedragscode hoeft u alleen aandacht te besteden aan beschermde soorten

(tabel 1, 2, 3 en vogels). Dus als er bijvoorbeeld op de plek waar u aan het werk gaat

ook nog paddestoelen voorkomen, hoeft u daar geen aandacht aan te besteden in

de gedragscode. De gedragscode moet inhoudelijk minstens dezelfde waarborgen

bieden als een ontheffingverlening per project. Dit betekent dat LNV bij de beoor-

deling van een gedragscode in ieder geval zal toetsen op de volgende criteria:

de gedragscode moet voldoende concreet zijn

Er kan niet volstaan worden met opschrijven dat zorgvuldig gehandeld zal worden.

Uit de gedragscode moet blijken op welke manier hieraan invulling wordt gegeven. 

Het voldoende concreet zijn van de gedragscode draagt tevens bij aan de hand-

haafbaarheid van de code. Zoals hiervoor is opgemerkt, rust de bewijslast bij u.

Hoe concreter, hoe minder discussie in het veld of wel of niet aan de gedragscode

is voldaan. Vermijd dus zinsneden als “zoveel mogelijk”, “bij voorkeur” of “indien

mogelijk”. Aan te raden is bovendien een vorm van verslaglegging op te nemen,

om gemakkelijker te kunnen bewijzen  dat is voldaan aan de gedragscode.

de gedragscode moet een waarborg bevatten dat de werkzaamheden geen

wezenlijke invloed hebben op beschermde soorten

Wezenlijk invloed op een soort kan eerder worden verondersteld bij zeldzame

soorten dan bij een algemene soort. Daarom zal het accent in de gedragscode in

ieder geval moeten liggen op zeldzame soorten. Als indicatie voor wat een zeldzame

soort is kan allereerst gekeken worden naar bijlage IV van de Habitatrichtlijn en

bijlage 1 van de AMvB (tabel 3) en de beschermde soorten die op de zgn. Rode lijsten

staan (zie www.minlnv.nl). 

de gedragscode moet voorzorgsmaatregelen bevatten die schade aan

beschermde soorten door uw werkzaamheden zo veel mogelijk voorkomen

Om schade aan soorten van tabel 2 en 3 te kunnen voorkomen, zal het meestal

nodig zijn om vóórdat de werkzaamheden worden uitgevoerd een inventarisatie

uit te voeren. In de gedragscode kunt u opnemen wanneer u een inventarisatie uit-

voert en op welke wijze. De wijze van inventariseren en de intensiteit ervan kan

afhangen van het seizoen waarin gewerkt gaat worden, het soort werkzaamheden

en de wijze van uitvoering van de werkzaamheden, al dan niet in combinatie met

de aard van het landschap.

Verder kan gedacht worden aan maatregelen ten aanzien van de voorbereiding,

planning en uitvoering van de werkzaamheden (markeren van bomen of nesten in

het veld en/of op een kaart, werken buiten het broed- of paarseizoen, of geleidelijke

uitvoering van werkzaamheden zodat dieren de tijd krijgen om uit te wijken naar

een ander deel van de locatie, enzovoort).

Onder voorzorgsmaatregelen kunt u ook verstaan die maatregelen die nodig zijn

als er onverwacht andere beschermde soorten aangetroffen worden dan uit de inven-

tarisatie is gebleken, of als zich onvoorziene schadelijke effecten voordoen.

Uit het voorgaande volgt dat nogal wat kennis van dieren en planten nodig is om

te kunnen bepalen of sprake is van ‘wezenlijke invloed’ en welke voorzorgsmaatre-

gelen getroffen zouden moeten worden. Hoewel het niet verplicht is, kunt u over-

wegen een ecologische deskundige bij de voorbereiding van uw gedragscode te

betrekken. Sommige organisaties zullen deze deskundigheid zelf in huis hebben.

Bij ecologisch deskundigen kunt u tevens denken aan personen die werken bij

ecologische adviesbureaus, deskundigen van soortenbeschermende organisaties,

universiteiten of onderzoeksinstituten.
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Gedragscode niet verplicht

Goedkeuringsprocedure 

U bent niet verplicht een gedragscode op te stellen of te gebruiken, maar dan moet

u voor ieder nieuw project in een terrein waar beschermde soorten (uit tabel 2, 3,

en vogels) voorkomen de ontheffingsprocedure doorlopen. Zonder gedragscode

geldt de vrijstelling niet voor u (de vrijstelling geldt wel voor soorten in tabel 1).

Meestal is het dus efficiënter als u één keer investeert in het opstellen van een

gedragscode die u steeds weer kunt gebruiken. Een gedragscode geeft duidelijkheid

voor de toekomst; van tevoren is vastgelegd wat wel en niet kan en wat gedaan

moet worden in het kader van de Flora- en faunawet. Het is overigens aan te raden

een gedragscode in georganiseerd verband op te stellen (bijvoorbeeld per sector

of koepelorganisatie). Om gebruik te mogen maken van de vrijstelling is het niet

nodig dat u de gedragscode zelf heeft opgesteld. Het gaat er om dat uw activiteiten

passen binnen de werkzaamheden in een goedgekeurde gedragscode. 

Als u een gedragscode heeft opgesteld, moet u deze ter toetsing voorleggen aan de

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daartoe stuurt u uw gedrags-

code naar het Ministerie, gericht aan Dienst Regelingen, team VOU,

Postbus 19530, 2500 CM Den Haag, met een verzoek tot goedkeuring. De minister

toetst of u in uw gedragscode de richtlijnen uit artikel 16c van de AMvB artikel 75

voor de uitvoering van uw werkzaamheden voldoende heeft uitgewerkt.

In beginsel neemt de minister binnen acht weken een beslissing op uw verzoek tot

goedkeuring. Tegen deze beslissing staat bezwaar en beroep open; in de beslissing

wordt vermeld waar, en binnen welke termijn u bezwaar of beroep kunt indienen.

Ook derden die menen dat ze door uw werkzaamheden in hun belang worden

geraakt, kunnen bezwaar en beroep aantekenen.
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Colofon

Uitgave

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het LNV (www.minlnv.nl) . 

U kunt ook  bellen met het LNV-loket: 0800-22 333 22 (gratis, iedere werkdag van

8:30 tot 16:30).

Disclaimer

Deze brochure vervangt niet de tekst van de Flora- en faunawet of 

de AMvB artikel 75. 

U kunt aan deze brochure geen rechten ontlenen.

16


