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Ministerieel besluit houdende de vaststelling van een 
soortenbeschermingsprogramma voor de zomertortel 
(Streptopelia turtur)

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het 
natuurlijk milieu, artikel 7, vervangen bij het decreet van 19 juli 2002 en 
gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008, artikel 9, vervangen bij het 
decreet van 19 juli 2002 en gewijzigd bij de decreten van 12 december 2008, 9 
mei 2014 en 18 december 2015, artikel 51, vervangen bij het decreet van 19 juli 
2002 en gewijzigd bij het decreet van 30 april 2004, artikel 53, §3, en artikel 56, 
vervangen bij het decreet van 19 juli 2002 en gewijzigd bij de decreten van 7 
december 2007 en 12 juli 2013;
- het Soortenbesluit van 15 mei 2009, artikel 19 tot en met 22, en artikel 24 tot 
en met 27.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld: 
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 16 december 2020.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
- Bij het ministerieel besluit van 19 november 2020 tot vaststelling van drie rode 
lijsten ter uitvoering van artikel 5 van het Soortenbesluit, werd een rode lijst 
vastgesteld van broedvogels, waarin de zomertortel is opgenomen in de categorie 
‘ernstig bedreigd’.
- De sterke achteruitgang van de zomertortel op Europees niveau heeft geleid tot 
de opmaak van een Europees actieplan voor de soort. De Europese Commissie 
verzoekt alle lidstaten om op lidstaat-niveau dringend de nodige acties te 
ondernemen om in uitvoering van de Vogelrichtlijn de verdere achteruitgang van 
de soort te stoppen.
- Conform artikel 26 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009 werd een rapport 
opgemaakt door het Agentschap voor Natuur en Bos, waarin een uitvoerige 
onderbouwing wordt gegeven voor de te nemen maatregelen. 
- De gewestelijke overleginstantie verleende op 25 november 2020 een advies 
over het ontwerp soortenbeschermingsprogramma.

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN 
TOERISME BESLUIT:

Artikel 1. Er wordt een soortenbeschermingsprogramma voor de zomertortel 
(Streptopelia turtur), hierna ‘SBP zomertortel’ te noemen, vastgesteld 
overeenkomstig artikel 27, §1, tweede lid, van het Soortenbesluit van 15 mei 
2009. Het SBP zomertortel wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd.
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Art. 2. Het toepassingsgebied van het SBP zomertortel wordt beschreven in de 
bijlage bij dit besluit.

Art. 3. Conform artikel 27, §3, tweede lid, van het Soortenbesluit van 15 mei 
2009 kan het SBP zomertortel worden gewijzigd, opgeschort of voortijdig 
stopgezet indien naar aanleiding van de opvolging en de evaluatie, wordt 
vastgesteld dat de acties en maatregelen die vastgesteld zijn in het SBP, 
ontoereikend zijn.

Art. 4. Dit besluit treedt buiten werking bij het verstrijken van een periode van 
vijf jaar vanaf de datum van bekendmaking ervan. 

Brussel, <datum>

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
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