
Annex A 
 
The Protected Animal and Plant Species (Exemption) Decree has been repealed following the entry 
into force of the new Nature Conservation Act. See below the requested article from this Decree and 
section 75 of the Flora and Fauna Act, to which the article refers. This subject matter is now dealt with 
in division 3.2 of the Nature Conservation Act, in particular section 3.8. 

Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten 

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2017] 
 
1. Als beschermde inheemse dier- en plantensoorten als bedoeld in artikel 75, vijfde lid, van de wet 
zijn aangewezen de dier- en plantensoorten, genoemd in bijlage 1 bij dit besluit. 
2. Als aantal en soort als bedoeld in artikel 75, vijfde lid, onderdeel b, van de wet zijn aangewezen 
10.000 wilde eenden (Anas platyrhynchos) per jaar. 
3. Als andere belangen als bedoeld in artikel 75, vijfde lid, onderdeel c, van de wet zijn aangewezen: 
a. de bepalingen inzake de gemeenschappelijke markt en een vrij verkeer van goederen van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap; 
b. de bescherming van flora en fauna; 
c. de veiligheid van het luchtverkeer; 
d. de volksgezondheid of openbare veiligheid; 
e. dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 
economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten 
f. het voorkomen van ernstige schade aan vormen van eigendom, anders dan gewassen, vee, bossen, 
bedrijfsmatige visserij en wateren; 
g. belangrijke overlast veroorzaakt door dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort; 
h. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw 
en in de bosbouw; 
i. bestendig gebruik; 
j. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. 
 
  



Protected Animal and Plant Species (Exemption) Decree 

Article 2 [Repealed on 1 January 2017] 
 
1. The animal and plant species referred to in Schedule 1 to this Decree are designated as protected 
native animal and plant species as referred to in section 75, subsection 5 of the Act. 
2. 10,000 mallards (Anas platyrhynchos) annually are designated as number and species as referred 
to in section 75, subsection 5 (b) of the Act. 
3. The following are designated as ‘other interests’ as referred to in section 75, subsection 5 (c) of the 
Act: 
a. the provisions of the Treaty establishing the European Community in respect of the common market 
and the free movement of goods; 
b. the protection of flora and fauna; 
c. air traffic safety; 
d. public health or public safety; 
e. compelling reasons of overriding public interest, including reasons of a social or economic nature 
and significant positive impacts on the environment; 
f. prevention of serious damage to types of property other than crops, livestock, woodlands, 
commercial fisheries and waters; 
g. serious nuisance caused by animals of a protected native species; 
h. the performance of activities in the context of sustainable management and maintenance in 
agriculture and forestry; 
i. sustainable use; 
j. the performance of activities in the context of spatial planning or development. 
 
 

  



Flora- en Faunawet  
 
Artikel 75 [Vervallen per 01-01-2017] 
 
1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan, voorzover niet bij of krachtens enig ander 
artikel van deze wet vrijstelling is of kan worden verleend, vrijstelling worden verleend van de bij of 
krachtens de artikelen 8 tot en met 18 bepaalde verboden.  
2. Indien een vrijstelling als bedoeld in het eerste lid strekt tot uitvoering van internationale 
verplichtingen of bindende besluiten van organen van de Europese Unie of andere volkenrechtelijke 
organisaties, kan de vrijstelling bij ministeriële regeling worden verleend.  
3. Onze Minister kan, voorzover niet overeenkomstig artikel 68 van deze wet door gedeputeerde 
staten ontheffing is of kan worden verleend, ontheffing verlenen van het bepaalde bij of krachtens de 
artikelen 8 tot en met 15a, 15b, tweede lid in samenhang met het eerste lid, 16, 17, 18, 50, 51, 52, 
53, 58, 59, tweede lid, 64, tweede lid, en 72, vijfde lid.  
4. Onze Minister kan bij verlening van een ontheffing als bedoeld in het derde lid niet afwijken van het 
bepaalde bij of krachtens artikel 72, vijfde lid, voor het toestaan van middelen die onnodig lijden van 
dieren veroorzaken. 
5. Vrijstellingen en ontheffingen worden tenzij uitvoering van internationale verplichtingen of bindende 
besluiten van organen van de Europese Unie of andere volkenrechtelijke organisaties noodzaakt tot 
het verlenen van vrijstelling of ontheffing om andere redenen, slechts verleend indien geen afbreuk 
wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. 
6. Onverminderd het vijfde lid, worden voor soorten genoemd in bijlage IV van richtlijn 92/43/EEG, 
voor soorten vogels als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, en voor bij algemene maatregel 
van bestuur aangewezen beschermde inheemse dier- of plantensoorten vrijstelling of ontheffing 
slechts verleend wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat: 
a. ten behoeve van onderzoek en onderwijs, repopulatie en herintroductie, alsmede voor de daartoe 
benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten; 
b. teneinde het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en 
binnen bepaalde grenzen een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen aantal van bij die 
maatregel aan te wijzen soorten te vangen, te plukken of in bezit te hebben of, 
c. met het oog op andere, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen, belangen. 
7. Vrijstellingen kunnen in ieder geval verschillend worden vastgesteld naar gelang de soorten of 
categorieën van soorten en handelingen welke de vrijstelling betreffen. Voorts kan onderscheid 
worden gemaakt naar wilde of gekweekte planten of producten van die planten, en naar wilde of 
gefokte dieren dan wel eieren, nesten of producten van die dieren.  
 

  



Flora and Fauna Act  

Section 75 [Repealed on 1 January 2017] 

1. An exemption may be granted by or pursuant to order in council from the prohibitions specified by 
or pursuant to sections 8 to 18, in so far as an exemption has not been or cannot be granted by or 
pursuant to any other section of this Act.  

2. If an exemption as referred to in subsection 1 is intended to fulfil international obligations or to 
implement binding decisions of European Union bodies or other international organisations, the 
exemption may be granted by ministerial order.  

3. Our Minister may grant a dispensation from the provisions laid down by or pursuant to sections 8 to 
15a, 15b (2) in conjunction with (1), 16, 17, 18, 50, 51, 52, 53, 58, 59 (2), 64 (2) and 72 (5), in so 
far as a dispensation has not been or cannot be granted by the provincial executive under section 68 
of this Act.  

4. In granting a dispensation as referred to in subsection 3, Our Minister may not derogate from the 
provisions laid down by or pursuant to section 72, subsection 5 regarding permission for means which 
cause animals unnecessary suffering. 

5. Unless the fulfilment of international obligations or the implementation of binding decisions of 
European Union bodies or other international organisations requires an exemption or dispensation to 
be granted for other reasons, an exemption or dispensation may be granted only if doing so will not 
diminish a favourable conservation status of the species in question. 

6. Without prejudice to subsection 5, an exemption or dispensation is granted for species listed in 
Annex IV to Directive 92/43/EEC, bird species as referred to in section 4, subsection 1 (b) and 
protected native animal or plant species designated by order in council only if there is no other 
satisfactory course of action: 

a. for purposes of research and education, repopulation and reintroduction, and cultivation required 
for these activities, including artificial reproduction of plants; 

b. to make it permissible, under strictly controlled conditions, to capture, pick or possess a number to 
be determined by order in council of members of a species designated by that order in council, in a 
selective manner and within certain limits; or 

c. with a view to other interests to be specified by order in council. 

7. In all cases, distinctions may be drawn between types of exemption according to the species or 
category of species, or the activities to which the exemption relates. A distinction may also be drawn 
between wild and cultivated plants, including products of such plants, or between wild and 
domesticated animals, including eggs, nests and products of such animals. 


