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De lasten voor het 

natuurbehoudsbeleid mogen niet 

uitsluitend op de 

schouders van een kleine groep 

landbouwers en eigenaren worden 

gelegd. 

In talrijke betogingen in het voorjaar 

van 2015 hadden landbouwers dat 

reeds duidelijk willen maken. Ze 

hebben nu gelijk gekregen van 

het Grondwettelijk Hof. 

  

  

In een arrest van 28 april 2016 vernietigt het Grondwettelijk Hof een aantal bepalingen van het 

decreet van het Vlaamse 

Gewest van 9 mei 2014 tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos. 

Dit is het decreet dat uiteindelijk resulteerde in een nieuwe versie van het Natuurdecreet en 

waartegen zoveel protest uit de landbouwsector kwam. 

  

In dit artikel leggen we uit wat het Grondwettelijk Hof precies besliste en hoe het nu verder 

moet. 

  

Verschillende procedures 

Dat het Grondwettelijk Hof zich over meerdere bepalingen van het Natuurdecreet moest 

buigen, is het gevolg van twee verschillende procedures die begin 2015 gelijktijdig werden 

aangespannen. 
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In een eerste verzoekschrift, uitgaande van een dertigtal, hoofdzakelijk Limburgse, 

landbouwers, werd het Grondwettelijk Hof gevraagd om het decreet van het Vlaamse Gewest 

van 9 mei 2014 tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos geheel of gedeeltelijk te 

vernietigen. De betreffende landbouwers richtten zich specifiek tegen de instrumenten van de 

programmatische aanpak (PAS) en de managementplannen. Het zijn immers onder meer deze 

instrumenten die de verdere uitbating van sommige landbouwbedrijven bedreigen. Herinner u 

de ‘rode’ en ‘oranje’ bedrijvennota van oktober 2014. 

In een tweede verzoekschrift werd door twee polderboeren de vernietiging van hetzelfde 

aangevochten decreet gevorderd, nu meer toegespitst op de nieuw ingevoerde regels over de 

historisch permanente graslanden. 

Het aangevochten decreet van het Vlaamse Gewest van 9 mei 2014 tot wijziging van de 

regelgeving inzake natuur en bos, is het decreet dat enkele dagen vóór de 

parlementsverkiezingen van 2014 door het Vlaamse Parlement werd aangenomen en waarmee 

het Natuurdecreet voor een belangrijk deel werd aangevuld en herschreven. Door dit decreet 

werd het wettelijk kader voor de programmatische aanpak van stikstof, de zogenaamde PAS, 

in het Natuurdecreet verankerd. 

In de loop van de procedure kwamen ook nog meerdere landbouwers van over heel 

Vlaanderen tussen in de procedure. 

Het Grondwettelijk Hof besliste in een arrest van 28 april 2016 om deze verschillende 

procedures samen te voegen en in één keer uitspraak te doen over de verschillende beroepen 

tot vernietiging van het decreet van 9 mei 2014. 

  

Gedeeltelijke vernietiging PAS 

en managementplannen Natura 2000 

In het arrest van 28 april 2016 werden de artikelen vernietigd die het Vlaamse Natura 2000-

programma en de programmatische aanpak ter vermindering van één of meer milieudrukken 

(waaronder de zogenaamde PAS), de managementplannen Natura 2000 en de 

managementplannen voor gebieden buiten de speciale beschermingszones regelen. Het 

Grondwettelijk Hof is immers van oordeel dat er te weinig mogelijkheid tot inspraak werd 

voorzien voor de betrokkenen bij de opmaak van deze plannen en programma’s. 

"De oprichting van een gewestelijke overleginstantie, bestaande uit onder meer 

vertegenwoordigers van de relevante sectoren van het buitengebied, zoals de Vlaamse 



overheid die voorzag, waarborgt volgens het Grondwettelijk Hof niet de inspraak voor het 

‘publiek’ als zodanig ‘gedurende de voorbereiding’ van alle bedoelde plannen en programma’s 

‘binnen een transparant en eerlijk kader, na het publiek de benodigde informatie te hebben 

verstrekt’. 

Door de vernietiging van deze artikelen verdwijnt de wettelijke basis voor de PAS, alsook de 

mogelijkheid voor de overheid om instandhoudingsmaatregelen op te leggen, zowel binnen als 

buiten de speciale beschermingszones, voor zover er niet op grond van de algemene regels 

van de milieueffectenrapportering in voldoende inspraak werd voorzien. 

In een reactie merkt Boerenbond op dat er alvast voor de PAS geen probleem zou zijn 

geweest, omdat hiervoor toch een milieu-effectenrapport moest worden opgemaakt (zie verder 

in dit nummer). 

  

Garantie voor vergoeding 

Het arrest van 28 april 2016 is niet alleen belangwekkend omwille van de bepalingen die het 

heeft vernietigd, zelfs in de motivering over een argument van de landbouwers dat niet werd 

weerhouden, nam het Grondwettelijk Hof een zeer duidelijk standpunt in. 

In één van haar overwegingen stelt het Grondwettelijk Hof dat de beperking van het 

eigendomsrecht als gevolg van een maatregel voor natuurbehoud die ‘het gebruik van 

eigendom in overeenstemming met het algemeen belang’ regelt, moet beschouwd worden als 

een eigendomsbeperking die valt onder het toepassingsgebied van art. 16 Grondwet en het 

Eerste Aanvullend protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Deze 

bepalingen beschermen eigenaren tegen onteigeningen door de overheid. 

Verder in het arrest stelt het Grondwettelijk Hof dat de eigendomsbeperkende maatregelen ten 

voordele van de natuur niet zonder vergoeding kunnen worden opgelegd als ze niet voor alle 

burgers gelijk zijn. Concreet betekent dit dat de lasten voor het natuurbehoudsbeleid niet op 

de schouders van een kleine groep landbouwers en eigenaren kunnen worden gelegd. 

Het Grondwettelijk Hof oordeelde echter dat op dit punt het Natuurdecreet niet vernietigd 

moest worden, omdat in geval van stilzwijgen van de wetgever het aan de rechter toekomt om 

het beginsel van de gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten toe te passen, en 

daarbij rekening te houden met alle concrete elementen van openbaar en privaat belang, 

alsook de redelijke verwachtingen van de burgers in verband met de solidariteit die van hen 

wordt gevraagd. 



Concreet zullen de getroffen landbouwers zich op basis van dit arrest tot de gewone rechtbank 

kunnen richten om een schadevergoeding te bekomen als zij getroffen worden door één van de 

geviseerde natuurmaatregelen. Dit is voor de landbouwsector een belangrijke extra garantie 

voor het geval het flankerende beleid van de Vlaamse overheid onvoldoende zou blijken om de 

getroffen landbouwers te vergoeden. 

  

Historisch permanente graslanden 

De basis voor de bescherming van de historisch permanente graslanden overleefde wel de 

toets van het Grondwettelijk Hof. In het arrest van 28 april 2016 wordt geoordeeld dat het 

decreet van 9 mei 2014 weliswaar een leemte vertoonde over de procedure tot bescherming 

van de historisch permanente graslanden, doch dat deze leemte geen afbreuk heeft kunnen 

doen aan de rechten van de betrokkenen. 

De ‘vergetelheid’ van de overheid is inmiddels trouwens rechtgezet bij artikel 42 van het 

decreet van 18 december 2015 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en 

landbouw en energie, dat artikel 9bis van het Natuurdecreet wijzigde. 

Het Grondwettelijk Hof stelde ook nog dat de termijn van 60 dagen om bezwaar in te dienen, 

tegen een opname op de kaart van de historisch permanente graslanden, niet onredelijk is. 

  

En nu? 

Uit een eerste reactie op het arrest van het Grondwettelijk Hof vanwege het kabinet van Vlaams 

minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege konden we de volgende conclusies halen: 

1. De regeling voor de poldergraslanden blijft overeind. 

2. Bij de natuurplannen in Natura2000-gebied en waar geen MER-verplichting geldt, zal voortaan 

openbaar onderzoek moeten worden georganiseerd.  

3. De minister laat haar diensten nu onderzoeken hoe dat regelgevend kan worden vastgelegd.  

Over de eventuele gevolgen voor de Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS) waren, op het 

ogenblik van het afsluiten van dit nummer, door de minister nog geen opmerkingen of 

bedenkingen geformuleerd. 

  

  



 Bedenkingen 

Hierbij kunnen toch al een aantal bedenkingen worden gemaakt. 

Het is duidelijk dat door de gedeeltelijke vernietiging van het decreet de Vlaamse overheid 

verplicht is haar regelgeving aan te passen. Door de gedeeltelijke vernietiging verdwijnen immers 

verschillende decretale bepalingen, zodat het ongewijzigd verder uitvoeren van het 

vooropgestelde beleid onmogelijk wordt. Het valt te verwachten dat de Vlaamse overheid zo snel 

mogelijk haar regelgeving zal willen aanpassen om haar natuurbeleid niet op de helling te 

plaatsen. Bovendien is er de druk van de Europese engagementen die de Vlaamse overheid moet 

nakomen op vlak van het in stand houden van de natuur. Minstens zal de Vlaamse overheid 

nieuwe decretale bepalingen moeten aannemen waarbij nu wel zorg wordt gedragen voor een 

voldoende inspraakmogelijkheid voor de landbouwers en andere belanghebbenden. 

Daarnaast volgt uit het arrest van het Grondwettelijke Hof dat de Vlaamse overheid er zal moeten 

voor zorgen dat ze via haar flankerend beleid de getroffen landbouwers billijk en dus zo volledig 

mogelijk vergoedt. Het Grondwettelijk Hof heeft de getroffen landbouwers immers uitdrukkelijk de 

weg gewezen naar de burgerlijke rechter voor het geval het flankerend beleid hen onvoldoende 

zou compenseren.  

Tot slot zal door dit arrest ongetwijfeld de vraag rijzen of de verschillende speciale 

beschermingszones, de zogenaamde habitatgebieden en vogelrichtlijngebieden, wel correct zijn 

vastgesteld in het verleden. Ook toen werd door de Vlaamse overheid geen inspraak aan de 

landbouwers of betrokkenen geboden… Voor de Vlaamse overheid loert hier het gevaar om de 

hoek dat getroffen landbouwers de speciale beschermingsbesluiten op basis van art. 159 van de 

Grondwet buiten toepassing zullen laten stellen. 

 


