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Voorwoord 

Deze masterproef is geschreven ter afsluiting van mijn Master Europees recht aan de 

Universiteit van Gent. Het tot een goed einde brengen van een opdracht van dergelijke 

omvang vergt grote inspanningen, zowel wat tijd als energie betreft. Daarom ben ik ook 

dankbaar dat ik hierbij ben bijstaan door tal van personen die ik dan ook uitdrukkelijk wens te 

bedanken. 

Mijn eerste woorden van dank gaan uit naar mijn promotor, Prof. Geert van Hoorick. 

Vooreerst omdat hij mij de kans heeft gegeven een masterproef te schrijven over een 

onderwerp dat mij enorm boeit. Daarnaast was zijn enthousiasme en uitstekende begeleiding 

een extra stimulans om dit alles tot een goed einde te brengen. 

Vervolgens wens ik van deze mogelijkheid gebruik te maken om mijn ouders te bedanken. 

Gedurende mijn ganse opleiding hebben zij mij met raad en daad bijgestaan en hadden zij het 

volle vertrouwen in mijn keuzes. En ook nu bij het schrijven van mijn masterproef kon ik 

rekenen op hun onvoorwaardelijke steun.  

Tot slot wil ik iedereen bedanken die mij, op welke manier ook, heeft bijgestaan bij het tot 

stand komen van deze masterproef.  

 

Melissa Verplancke 

April 2012 
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Inleiding 

“We should preserve every scrap of biodiversity as priceless while we learn to use it and 

come to understand what it means to humanity” 

~ E.O. Wilson
1

 

1. Biodiversiteit…. een hedendaags en populair woord, maar wat houdt het nu precies in? Het 

Biodiversiteitsverdrag van 1992 geeft volgende definitie: “biodiversiteit is de variatie in 

organismen uit de gehele wereld, waaronder terrestrische, mariene en andere aquatische 

ecosystemen en de ecologische verbanden waar ze deel van uitmaken; de diversiteit betreft de 

variatie binnen soorten, tussen soorten en tussen ecosystemen”.
2
 De intrinsieke waarde van 

biodiversiteit wordt door de National Research Council
3
 als volgt omschreven: “The Earth’s 

non-human biota are crucial to humans’ long-term survival. We depend on the photosynthetic 

capability of green plants for the oxygen that we breathe and for virtually all our food and 

energy requirements.”
4
 2010 werd dan ook door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het 

internationale jaar van de biodiversiteit. De aanzet hiertoe was het groeiend besef binnen de 

internationale gemeenschap van het belang van deze biodiversiteit, zowel op sociaal als 

economisch vlak. Ban Ki-moon, huidig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, 

verwoordde het als volgt: “Biodiversity is life … biodiversity is our life”.
5
 Volgens E.O. 

WILSON zijn we aanbeland bij de zesde massa-extinctie en dit keer is de mens de grote 

schuldige.
6
 Het verdwijnen van duizenden dier- en plantensoorten zorgt voor een drastische 

                                                             
1 Edward Osborne Wilson is een Amerikaanse bioloog en professor aan Harvard University.  

2 Het Biodiversiteitsverdrag werd aangenomen op de VN Conferentie inzake Milieu en Ontwikkeling (Rio de Janeiro 1992). 

Het Verdrag heeft een dubbele doelstelling: enerzijds het behoud van de biologische diversiteit en het duurzaam gebruik 

ervan en anderzijds het reguleren van het gebruik van genetische rijdkommen en biotechnologie. In plaats van een sectorale 

aanpak geeft het Verdrag voorrang aan een globale aanpak. Tot slot wordt erkend dat biodiversiteit een intrinsieke waarde 

heeft en het behoud ervan een gemeenschappelijke zorg voor de mensheid vormt. Zie: Verdrag inzake biologische diversiteit, 

en bijlagen I en II, gedaan te Rio de Janeiro op 5 juni 1992, BS 2 april 1997, 7671 - 7692.  

3 De National Research Council is een onafhankelijke instelling die de Amerikaanse federale overheid bijstaat en de 

Amerikaanse bevolking informeert. Dit doet ze door middel van studies op wetenschappelijk, technologisch en medisch vlak. 

Voor meer informatie zie: http://www.nationalacademies.org/nrc/ .   

4 NATIONAL RESEARCH COUNCIL, Science and the Endangered Species Act, Washington, National Academy Press, 1995, 

R 10.  

5 Secretary-General message for the International Year of Biodiversity, New York, 11 januari 2010, 

http://www.un.org/apps/sg/sgstats.asp?nid=4329 .  

6 Zie: W. J. SNAPE (ed.), Biodiversity and the Law, Washington D.C., Island Press, 1996, 33. Tot op heden zijn er vijf 

massa-extincties geweest. Wellicht de meest bekende is de Perm-Trias-massa-extinctie die ongeveer 245 miljoen jaar geleden 

http://www.nationalacademies.org/nrc/
http://www.un.org/apps/sg/sgstats.asp?nid=4329
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afname van biodiversiteit. Deze afname heeft niet enkel tot gevolg dat onze kleinkinderen niet 

meer kunnen genieten van de aanwezigheid van bepaalde soorten, maar heeft ook veel 

diepgaandere gevolgen; het kan de hele sociale en economische samenleving beïnvloeden. Zo 

heeft de daling van de bijenpopulatie door de verwoesting van hun leefgebied en het gebruik 

van pesticiden tot gevolg dat de landboeren miljoenen dollars per jaar verliezen. Bescherming 

van bedreigde soorten kan dus voordelen vertonen op diverse vlakken. Vooreerst zijn vele 

moderne geneesmiddelen bereid op basis van dieren- en plantenextracten.
7
 Daarnaast maken 

planten en dieren de basis uit van onze ecologische samenleving en heeft het verdwijnen van 

hen grote implicaties voor de ecosystemen waarvan de mens, zonder dit volledig te beseffen, 

zo afhankelijk is.
8
 Tot slot zijn er ook hoge economische kosten verbonden aan het verlies van 

biodiversiteit.
9
  

Oorzaken voor dit verlies aan biodiversiteit zijn niet ver te zoeken: jacht, pollutie, 

klimaatsverandering en menselijk ingrijpen, inclusief vernieling van leefgebied, zijn enkele 

van de belangrijkste. Net hierin schuilt het belang van wetgeving zoals de Amerikaanse 

Endangered Species Act van 1973.
10

 

2. Er bestaat geen betere manier om een bespreking van dergelijke wetgeving te beginnen, 

dan met een voorbeeld dat de noodzaak van haar bestaan aantoont. Hoewel er talrijke 

voorbeelden voorhanden zijn, zal hieronder de precaire situatie van de lederschildpad 

besproken worden. Immers, zes van de zeven (85,7%) zeeschildpadsoorten zijn momenteel 

met uitsterven bedreigd.    

De lederschildpad is één van de oudst voorkomende soorten op aarde. Sinds meer dan 

honderd miljoen jaar doorkruist ze de oceanen en heeft ze alle massa-extincties overleefd, 

inclusief deze die het einde van het tijdperk voor de dinosauriërs inleidde. De laatste paar 

                                                                                                                                                                                              
plaatsvond en waarbij 95% van de zeedieren van de aardbol verdwenen. De laatste massa-extinctie vond plaats zo’n 65 

miljoen jaar geleden ten tijde van de Krijt-Tertiair overgang en waarvan de dinosauriërs de meest bekende slachtoffers waren.  

7 Vb: de Roze maagdenpalm, een kruidachtig gewas uit Madagaskar, dat wordt gebruikt bij chemotherapie.  

8 Een historisch voorbeeld van de impact dat het verdwijnen van een soort op een ecosysteem kan hebben, is dat van de 

Noord Pacifische Zeeotter. In de jaren 1800 stond deze laatste op de rand van uitsterven. Het voedselpatroon van de zeeotter 

bestaat voornamelijk uit zee-egel, die op zijn beurt dan weer afhankelijk is van zeewier. Door het verdwijnen van de zeeotter, 

nam de zee-egel populatie in bepaalde gebieden toe met als gevolg dat in deze gebieden bijna geen zeewier meer werd 

aangetroffen. Zie: STANFORD ENVIRONMENTAL LAW SOCIETY, The Endangered Species Act, Stanford, Stanford, Stanford 

University Press, 2001, 5 - 6.   

9 Zie: R. COSTANZA et al, “The value of the world’s ecosystem services and natural capital”, Nature 1997, 253 – 260.  

10 Endangered Species Act of 1973, Pub. L. No. 93 – 205, 87 Stat. 884; 16 U.S.C. §§ 1531 – 1544.  
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decennia gaat het echter niet zo goed met de lederschildpad populatie. Hun leefgebied strekt 

zich uit over bijna de hele wereld, van de Indische tot de Atlantische en de Stille Oceaan. 

Vooral het Caraïbische zeegebied is een toplocatie om lederschildpadden aan te treffen.
11

 

Terwijl de populatie in de Atlantische Oceaan goed standhoudt en soms zelfs toeneemt, is er 

aan de Oostelijke Stille Oceaan de laatste decennia een daling vastgesteld van zo’n 90 tot 95 

procent.
12

 Bijgevolg wordt de lederschildpad door verschillende nationale en internationale 

instrumenten als een bedreigde diersoort beschouwd.
13

 De oorzaak voor deze daling in 

populatie is hoofdzakelijk toe te wijzen aan menselijke activiteiten. Sommige dieren worden 

gedood omwille van hun vlees of olie. Daarnaast verdwijnen belangrijke nestplaatsen door de 

toenemende ontwikkeling van de kuststreken. Vervolgens raken vele dieren verstrengelt in 

netten of komen ze in aanraking met reusachtige olievlekken op zee.
14

 Tot slot draagt ook de 

klimaatsverandering haar steentje bij. Enorme stormen en orkanen veranderen de structuur 

van de kustgebieden die net zeer belangrijk zijn voor de voortplanting. Ook het opwarmen 

van het zand in bepaalde gebieden kan tot gevolg hebben dat de geslachtsratio verandert, 

aangezien de temperatuur van het zand het geslacht bepaalt.  

Het uitsterven van een diersoort kan onverwachte en vergaande gevolgen hebben en de 

lederschildpad is hiervan een mooi voorbeeld. Het voedselpatroon van de lederschildpad 

bestaat hoofdzakelijk uit kwallen. Indien deze soort uitsterft, zou dit een enorme toename van 

de kwallenpopulatie teweegbrengen en dit brengt dan weer negatieve gevolgen voor de mens 

teweeg. Stranden zullen overspoeld worden door duizenden kwallen en dus niet meer 

bruikbaar zijn als recreatiegebied. Doordat de kwallen bovendien alle kleine vis opeten, zullen 

                                                             
11 Vooral Trinidad en Tobago zijn zeer bekend om de aanwezigheid van de grote lederschildpadden.  

12 J. KINCH, “Leatherback Turtles. Their future is in our hands”, SPREP, 2008, 10p, 

http://www.sprep.org/att/irc/ecopies/pacific_region/369.pdf .  

13 De lederschildpad wordt door de IUCN als ‘critically endangered’ beschouwd en is opgenomen in de IUCN Red List. 

IUCN is de afkorting voor International Union for Conservation of Nature. De IUCN is een internationaal 

samenwerkingsverband waarbij 87 landen, waaronder de Verenigde Staten van Amerika, zijn aangesloten alsook een 900-tal 

NGO’s. Het doel bestaat uit het nastreven van een duurzaam gebruik van natuurlijke middelen en natuurbehoud. De Rode 

Lijst werd in 1963 gecreëerd. Het bepaalt op wetenschappelijke basis en volgens precieze criteria het risico op uitsterven van 

duizenden soorten en ondersoorten. Het doel van deze lijst is dat zowel de Staten als de private sector een goede kijk hebben 

op de huidige populatie van de verschillende planten- en diersoorten, zodat ze hiermee rekening kunnen houden bij het 

nemen van beslissingen. Zie: http://www.iucnredlist.org/ . Daarnaast is de lederschildpad ook opgenomen in CITES, onder 

appendix I en geldt dus een principieel verbod op internationale handel. Zie: http://www.cites.org/ .   

14 Hierbij kan als voorbeeld verwezen worden naar het BP olielek die de Golf van Mexico in het voorjaar van 2010 

bedreigde. Zie: E. PILKINGTON, “Deepwater Horizon oil spill: turtle deaths soar amid fight to save wildlife”, The Guardian, 

3 mei 2010, http://www.guardian.co.uk/environment/2010/may/03/deepwater-horizon-oil-spill-turtle-deaths-soar .  

http://www.sprep.org/att/irc/ecopies/pacific_region/369.pdf
http://www.iucnredlist.org/
http://www.cites.org/
http://www.guardian.co.uk/environment/2010/may/03/deepwater-horizon-oil-spill-turtle-deaths-soar
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de grotere vissoorten, die op hun beurt deel uitmaken van onze voedselketen, geen voedsel 

meer vinden en verdwijnen. Dit voorbeeld toont aan hoe delicaat onze planeet in elkaar zit en 

hoe biodiversiteit de basis uitmaakt van onze hele samenleving.
15

  

3. Deze masterproef zal binnen dit kader de Amerikaanse Endangered Species Act van 1973 

[hierna: ESA] uiteenzetten, ook wel het kroonjuweel binnen de federale bescherming van 

bedreigde soorten in de Verenigde Staten genoemd of zoals J. MEYER, onderzoeksprofessor 

aan de Universiteit van Georgia, het zo mooi verwoordde: “Biodiversity is our nation’s 

natural wealth. The ESA safeguards these riches”.
16

 In haar ruim 38 jarig bestaan heeft de 

ESA haar nut bewezen en kan ze beschouwd worden als één van de meest vooruitstrevende 

natuurbeschermingswetten van haar tijd. De andere kant van de medaille echter is dat de wet 

al sinds haar ondertekening voor controverse zorgt. Van het snail darter debacle tot het 

onlangs heftige debat over het al dan niet oplijsten van de ijsbeer, de ESA heeft gedurende 

haar hele bestaan onder vuur gelegen. Uit verschillende hoeken komen kritische vragen: 

slaagt de ESA in haar vooropgestelde doelstellingen? Wat met de rechten van private 

landeigenaars? Moet de ESA het instrument worden in de strijd tegen de huidige 

klimaatsverandering? Deze masterproef biedt de unieke gelegenheid om eens uit ons nationaal 

denkpatroon te stappen en na te gaan hoe een land als de Verenigde Staten omgaat met 

soortbescherming. Dit kan een leerrijke ervaring zijn gelet op onze eigen, voornamelijk 

Europees getinte, maatregelen.  

Om een goede basiskennis van de ESA te verkrijgen, zal in de eerste titels de belangrijkste 

aspecten van de wet aangehaald worden. Eerst volgt een historische bespreking van 

natuurbeschermingswetgeving in de Verenigde Staten. Een goede kennis van de geschiedenis 

van de wet is immers onontbeerlijk. Daarna worden de doelstellingen en de belangrijkste 

componenten van de wet, zoals het oplijsten van soorten en het aanwijzen van hun habitat, 

besproken. Zo belanden we aan bij het hoofdonderzoeksdomein van deze masterproef, 

                                                             
15 Voor meer info zie: Testimony of Ian Somerhalder before U.S. House of Representatives Committee on Natural Resources, 

Subcommittee on Fisheries, Wildlife, Oceans and Insular Affairs, Regarding H.R. 50, The Multinational Species 

Conservation Fund Reauthorization Act, 28 juli 2011. 

http://naturalresources.house.gov/UploadedFiles/SomerhalderTestimony07.28.11.pdf . De zorgwekkende situatie waarin de 

lederschildpad zich bevindt, werd reeds in 1970 opgemerkt en sinds dat jaar valt ze onder de bescherming van de 

Amerikaanse natuurbeschermingswetgeving. Eerst werd ze in 1970 opgelijst als ‘endangered’ onder de Endangered Species 

Conservation Act en daarna onder de Endangered Species Act. Zie: 35 Fed. Reg. 8491 – 8498. 
16 A letter from Biologists to the United States Senate Concerning Science in the Endangered Species Act, maart 2006, 

http://www.ucsusa.org/assets/documents/scientific_integrity/biologists_mid_atlantic.pdf .  

http://naturalresources.house.gov/UploadedFiles/SomerhalderTestimony07.28.11.pdf
http://www.ucsusa.org/assets/documents/scientific_integrity/biologists_mid_atlantic.pdf
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namelijk het wegnameverbod van sectie 9 en de uitzonderingen hierop via een Habitat 

Conservation Plan. Meer bepaald zal de invloed van de ESA op private eigendom worden 

nagegaan en een antwoord worden gegeven op volgende vragen: (i) welke activiteiten op 

private eigendom zijn verboden en (ii) hoe kan men afwijken van deze verbodsbepalingen? 

Specifiek zal de mogelijkheid tot het sluiten van een Habitat Conservation Plan onder de loep 

worden genomen en of hiermee de doelstellingen van de ESA bereikt worden.
17

 Tot slot volgt 

nog een blik op de toekomst van de ESA in een tijdperk van klimaatsverandering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Deze masterproef zal zich niet toespitsen op de wetgeving van de afzonderlijke Staten. Het zijn immers traditioneel de 

individuele Staten zelf die regels hebben aangenomen om hun fauna en flora te beschermen. Het is pas later dat de federale 

overheid zelf maatregelen zal nemen en dit door middel van de ESA en andere natuurbeschermingswetten. Het overgrote deel 

van de statelijke wetgeving met betrekking tot bedreigde soorten is dan ook complementair aan de ESA. Op deze manier 

wordt een optimaal beschermingsniveau bereikt. In dit opzicht kan ook verwezen worden naar de samenwerkingsakkoorden 

die de Minister van Binnenlandse Zaken op basis van sectie 6 (c) kan sluiten met de Staten om adequate 

beschermingsprogramma’s op te starten. 
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Titel 1. Historische achtergrond 

“The beauty and genius of a work of art may be reconceived, though its first material 

expression be destroyed; a vanishing harmony may yet again inspire the composer; but when 

the last individual of a race of living things breathes no more, another heaven and another 

earth must pass before such a one can be again.” 

~ William Beebe
18

 

4. De ESA kwam tot stand in een periode waarin natuurbeschermingswetgeving in de 

Verenigde Staten aan een opmars bezig was. Gedurende de jaren ’60 en ’70 volgde een 

explosie aan wetgeving met allen slechts één doel: beschermen van de natuur en het milieu.
19

 

Om een duidelijk beeld te krijgen van de evolutie binnen de Amerikaanse 

natuurbeschermingswetgeving zullen hieronder de verschillende wetten en initiatieven 

voorafgaand aan de ESA worden besproken om dan uiteindelijk bij de bespreking van de ESA 

zelf te belanden (zie bijlage 1.1.). 

Hoofdstuk 1: Overgang van exclusieve statelijke bevoegdheid naar een 

gedeeld federaal beleid 

 

5. Milieu- en natuurbeschermingswetgeving kent een relatief jonge geschiedenis in de 

Verenigde Staten. De ontwikkeling van een natuurbeleid kwam er op initiatief van enkelingen 

georganiseerd in een beweging, de American Conservation Movement genaamd. Deze 

beweging groeide uit tot een groot succes met invloedrijke leden zoals Theodore Roosevelt
20

, 

                                                             
18 William Beebe (29 juli 1877 – 4 juni 1962) was een Amerikaanse marine bioloog, ornitholoog, ontdekkingsreiziger en 

auteur.  

19 Als voorbeeld kan onder meer verwezen worden naar: de Wilderness Act van 1964, de Clean Air Act van 1970, de Federal 

Water Pollution Control Act van 1972, de Marine Mammal Protection Act van 1972 en de Fishery Conservation and 

Management Act van 1976.  

20 Theodore Roosevelt was de 26ste President van de Verenigde Staten van Amerika van 1901 tot 1909 en was lid van de 

Republikeinse Partij. Dat Roosevelt, ondanks zijn toch wel praktische ingesteldheid, erg veel belang hechte aan de natuur 

blijkt uit een passage uit zijn boek ‘A Book-Lover’s Holiday in the Open’. Hierin schreef hij dat: “Birds should be saved 

because of utilitarian reasons; and, moreover, they should be saved because of reasons unconnected with any return in 

dollars and cents. A grove of giant redwoods or sequoias should be kept just as we keep a great and beautiful cathedral. The 

extermination of the passenger pigeon meant that mankind was just so much poorer; exactly as in the case of the destruction 

of the cathedral at Rheims.” Met dit laatste verwijst Roosevelt naar WO I, waarbij grote delen van Reims door de Duitsers 

werden vernietigd. T. ROOSEVELT, A Book-Lover’s Holiday in the Open, New York, Scribner’s Sons, 1916, 316, 

http://www.bartleby.com/57/index.html .  

http://www.bartleby.com/57/index.html
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zelf fervent natuurliefhebber. Sinds het begin van de 20
ste

 eeuw maakt ‘conservationism’ en 

‘environmentalism’ deel uit van het politiek debat. Grosso modo kan men drie categorieën 

politici onderscheiden: (i) de laissez-faire politici, (ii) de ‘conservationists’ en (iii) de 

‘environmentalists’. Terwijl de laissez-faire politicus van mening is dat private landeigenaars 

alles mogen doen wat ze willen op hun eigendom, zijn de ‘conservationists’, geleid door 

Theodore Roosevelt, van mening dat deze methode inefficiënt is. Zij zijn voorstander van een 

lange termijn visie met betrekking tot natuurlijke rijkdommen om zo economisch duurzaam 

mogelijk te zijn. De ‘environmentalists’, geleid door John Muir, gingen nog een stap verder. 

Voor hen is de natuur heilig en de mens slechts een indringer. Wanneer Theodore Roosevelt 

in 1901 President wordt, zal de natuurbeschermingsproblematiek hoog op de politieke agenda 

komen te staan. Zo werden onder zijn presidentschap grote stukken federaal land omgezet tot 

nationale parken
21

 en werd de United States Forest Service opgericht.
22

  

6. Aanvankelijk werd algemeen aangenomen dat de individuele Staten bevoegd waren om 

wetgeving uit te vaardigen voor alles met betrekking tot natuurbescherming. Tussenkomst van 

de federale wetgever was gedurende de 19
de

 eeuw uiterst schaars.
23

 Wanneer de populatie van 

de trekduif, één van de meest voorkomende vogelsoorten, met grote snelheid daalde, werd 

duidelijk dat tussenkomst van de federale wetgever op het vlak van natuurbescherming 

onvermijdelijk was. De individuele Staten slaagden er immers niet in op een efficiënte manier 

hun fauna en flora te beschermen. Dit zal aanleiding geven tot een eerste belangrijke stap 

richting federale natuurbeschermingswetgeving. In 1900 keurde het Amerikaanse Congres de 

Lacey Act
24

 goed. Tijdens het debat verklaarde congreslid Lacey, naar wie de wet vernoemd 

is, dat: “The wild pigeon, formely in this country in flocks of millions, has entirely 

disappeared from the face of the earth.”
25

  

                                                             
21 Nationale Parken die onder Roosevelt werden opgericht zijn onder meer: Crater Lake NP (Oregon), Wild Cave NP (South 

Dakota) en Mesa Verde NP (Colorado). Yellowstone National Park werd als eerste nationaal park in de wereld opgericht in 

1872.  

22 De United States Forest Service is een agentschap van het Ministerie van Landbouw en staat in voor de administratie van 

155 nationale bossen en 22 nationale graslanden, goed voor een gebied van zo’n 780.000 km2. Voor meer informatie zie: H. 

AUGUSTINE, The United States Forest Service, Charleston, Nabu Press, 2010, 42p,  http://www.fs.fed.us/ .  

23 Eén van de weinige uitzonderingen hierop was een wet die een verbod oplegde om bepaalde pelsdieren in Alaska te doden. 

Zie: Act of July 27, 1868, ch. 273, 15 Stat. 240 (herroepen in 1944).  

24 De Lacey Act werd genoemd naar John Lacey, toenmalig congreslid voor Iowa en drijvende kracht achter de wet. 

Oorspronkelijke versie: 31 Stat. 187; huidige versie: 16 U.S.C. §§ 3371 – 3378 en 18 U.S.C. § 42.  

25 46 CONG. REC. 4871 (30 april 1900).  

http://www.fs.fed.us/
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De vrees voor de overlevingskansen van de trekdruif bleek achteraf gegrond te zijn. Het 

laatste exemplaar genaamd Martha stierf in de Cincinnati Zoo in 1914.
26

 Het overmatig jagen 

en het populaire gerecht ‘pigeon on toast’ hadden deze vogelsoort de das omgedaan. Als 

reactie hierop werd in 1918 met de Migratory Bird Treaty Act nieuwe wetgeving in het leven 

geroepen om diverse vogelsoorten te beschermen.
27

 Op grond van deze wet mocht er niet 

meer op trekvogels worden gejaagd zonder een door de federale overheid afgeleverde 

vergunning. 

7. Deze federale tussenkomst ging echter niet ongemoeid voorbij. De Staat Missouri bracht 

een zaak voor het Amerikaanse Supreme Court om de Migratory Bird Treaty Act 

ongrondwettig te laten verklaren.
28

 

Vooreerst was de staat Missouri van mening dat de wet in strijd was met de ‘state ownership’ 

doctrine. Deze rechtsleer stelt dat elke Staat namens haar bevolking het eigendom kan opeisen 

over alle wilde fauna en flora binnen hun territorium. Dit eigendomrecht brengt met zich mee 

dat de Staat ook regulerend mag optreden. Reeds in 1896 werd deze leer erkend door het 

Amerikaanse Supreme Court in de zaak Greer v. Connecticut.
29

 In deze zaak stond wetgeving 

van de staat Connecticut, die het transporteren van gedode wilde dieren buiten hun 

grondgebied verbood, ter discussie. Na een lange weg te hebben afgelegd, belandde de zaak 

uiteindelijk bij het hoogste gerechtshof. Het Hof zal beslissen de wetgeving te handhaven en 

volgt hierbij de redenering van het Supreme Court van Californië die de zaak in een vorig 

stadium had behandeld en gesteld had dat: “the wild game within a state belongs to the people 

in their collective sovereign capacity. It is not the subject of private ownership, except in so 

far as the people may elect to make it so; and they may, if they see fit, absolutely prohibit the 

taking of it, or traffic and commerce in it, if it is deemed necessary for the protection or 

preservation of the public good”.
30

 Daarna erkende het Hof de ‘state ownership’ doctrine 

door het volgende te stellen: “the sole consequence of the provision forbidding the 

transportation of game killed within the state, beyond the state, is to confine the use of such 

game to those who own it, - the people of that state”.
31

 Met deze stelling maakt het Hof 

                                                             
26 Zie: J. TREFETHEN, An American Crusade for Wildlife, New York, Winchester Press, 1975, 65.  

27 Migratory Bird Treaty Act of 1918, ch. 128, 40 Stat. 755; geamendeerd: 16 U.S.C. §§ 703 – 711.  

28 Missouri v. Holland, 252 U.S. 416, 434 – 435 (1920).  

29 Geer v. Connecticut, 161 U.S. 519 (1896).  
30 Ibid. 529. 

31 Ibid. 529. 
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duidelijk dat er geen probleem is met de ‘interstate commerce clausule’ uit de Grondwet, 

aangezien er op basis van de Statelijke wetgeving geen tussenstaatse handel mogelijk was.
32

 

Er kwam echter een ommekeer in de gedachtengang van het Supreme Court en in de zaak 

Missouri v. Holland zal ze beslissen dat de ‘state ownership’ doctrine federale wetgeving niet 

uitsluit en zal ze de Migratory Birth Treaty Act handhaven. Na deze rechtspraak zien we 

steeds meer federale wetgeving opduiken die zowel fauna als flora beschermen. Zo kwam de 

Bald Eagle Protection Act
33

 in 1940 tot stand. Deze wet verbiedt, behalve in uitzonderlijke 

gevallen, het wegnemen en commercialiseren van de Amerikaanse Zeearend.
34

  

8. Hoewel bovenstaande voorbeelden aantonen dat er geleidelijk aan wel degelijk federale 

wetgeving tot stand kwam op het vlak van natuurbescherming, zal de echte vooruitgang pas 

worden geboekt door het optreden van de Bureau of Sport Fisheries and Wildlife, 

departement van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ondanks het ontbreken van een 

wettelijke bevoegdheidsgrond zal dit bureau zich sterk engageren en allerlei projecten en 

onderzoeken opstellen om de meest bedreigde soorten te beschermen.
35

 Het zal ook binnen dit 

bureau zijn dat de Committee on Rare and Endangered Wildlife Species zal worden opgericht. 

Deze commissie zal een lijst opstellen van 63 bedreigde soorten, beter bekend onder de naam 

de ‘Redbook’. Dit zou de eerste officieuze lijst zijn die een opsomming geeft van 

verschillende bedreigde soorten in de Verenigde Staten.  

 

 

                                                             
32 Voor meer informatie zie: P. M. KANNAN, United States Laws and Policies Protecting Wildlife, The 2009 Colorado 

College State of The Rockies Report Card, 

http://www2.coloradocollege.edu/stateoftherockies/09Reportcard/facultyoverview.pdf .  
33 Bald Eagle Protection Act of 1940, Pub. L. No. 567, 54 Stat. 278; 16 U.S.C. § 668.  

34 De Amerikaanse zeearend is het nationale symbool van de Verenigde Staten. Zo staat de roofvogel afgebeeld op het 

grootzegel van de Verenigde Staten. Dit is een zegel die gebruikt wordt op allerlei federale documenten.  

35 Één van de eerste doelen van het bureau was het uitsterven van de trompetkraanvogel, de grootste vogelsoort in de 

Verenigde Staten, te vermijden.  Reeds in 1967 werd deze vogelsoort als ‘endangered’ bestempeld. Zo startte het United 

States Fish and Wildlife Service samen met de Canadian Wildlife Service in 1975 een project om de populatie van 

trompetkraanvogels te doen toenemen. Voor meer informatie zie documentaire ‘A great white bird’ van Michael Mckennirey 

uit 1976, http://www.nfb.ca/film/Great_White_Bird/ .  

http://www2.coloradocollege.edu/stateoftherockies/09Reportcard/facultyoverview.pdf
http://www.nfb.ca/film/Great_White_Bird/
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Hoofdstuk 2: De Endangered Species Preservation Act van 1966: een eerste 

(kleine) stap in de goede richting 

 

9. Met de Endangered Species Preservation Act36 wilde men een allesomvattende basis bieden 

om diersoorten voor uitsterven te behoeden. De wet heeft zowel goede als slechte 

eigenschappen. Zo spoort de wet alle agentschappen aan om de Minister van Binnenlandse 

Zaken te consulteren indien door hun optreden bedreigde diersoorten in gevaar komen. Het 

grote probleem hierbij is echter dat de agentschappen dit slechts hoeven te doen indien het 

praktisch mogelijk is.
37

 Daarnaast zijn deze consultaties enkel op vrijwillige basis en beperkt 

tot inheemse diersoorten. Planten en ongewervelde dieren blijven buiten beschouwing. 

Vervolgens beschikt de Minister ook over fondsen : “to carry out a program in the United 

States of conserving, protecting, restoring and propagating selected species of native fish and 

wildlife that are threatened with extinction”.
38

 De Minister krijgt ook meer bevoegdheid om 

het National Wildlife Refuge System
39

 te beheren. Tot slot bevat de tekst ook een 

wegnameverbod, maar deze is slechts van toepassing op de dieren binnen de ‘wildlife 

refuges’ en kan omzeild worden met een vergunning.
40

   

 

 

 

 

 

                                                             
36 Endangered Species Preservation Act of 1966, Pub. L. No. 89 – 669, 80 Stat. 926.  

37 Ibid. Pub. L. No. 89 – 669 §1 (c). 

38 Ibid. Pub. L. No. 89 – 669 §§ 1-3.  

39 Het National Wildlife Refuge System is een systeem waarbij publiek grondgebied en wateren voorbehouden zijn om vis, 

wilde dieren en planten te beschermen. Het was President Theodore Roosevelt die het eerste opvangcentrum aanwees in 

1903, namelijk het Pelican Island National Wildlife Refuge in Florida. Het systeem staat onder het beheer van de Fish and 

Wildlife Service. Zie: R. P. DAVISON, A. FALCUCCI, L. MAIORANO en J. M. SCOTT, ‘’The National Wildlife Refuge 

System” in D. D. GOBLE, J. M. SCOTT en F. W. DAVIS (eds.), The Endangered Species Act at Thirty. Renewing the 

Conservation Promise Volume I, Washington, Island Press, 2006, 90 – 100.  

40 Endangered Species Preservation Act of 1966, Pub. L. No. 89 – 669, § 4(c), 80 Stat. 926.  



11 
 

Hoofdstuk 3: De Endangered Species Conservation Act van 1969 

 

10. In 1969 zal de wettekst van 1966 geamendeerd worden en een nieuwe benaming krijgen, 

de Endangered Species Conservation Act.
41

 Bovendien bevat ze een aantal vernieuwingen ten 

opzichte van haar voorganger.  

Vooreerst stelt de wet dat de problematiek van uitstervende diersoorten een wereldwijd 

fenomeen is en hierdoor de bescherming zich niet mag beperken tot inheemse soorten. Het 

toepassingsveld van de bescherming wordt dan ook uitgebreid tot uitheemse soorten en dit 

door de import en bijgevolg ook de verkoop in de Verenigde Staten te verbieden.
42

 De 

Minister van Binnenlandse Zaken krijgt dan ook de bevoegdheid om zowel inheemse als 

uitheemse diersoorten op de lijst te plaatsen.
43

  

Daarnaast wordt het verbod op tussenstaatse handel, vervat in de Lacey Act
44

, uitgebreid tot 

amfibieën, reptielen en ongewervelde diersoorten. Deze opname van onder meer reptielen 

kwam er als poging om de jacht op alligators en krokodillen aan banden te leggen.
45

 

Tot slot wordt er in de wet ook opgeroepen tot een internationale bijeenkomst om een globale 

conventie te sluiten en zo bedreigde dier- en plantensoorten op wereldwijd niveau te 

beschermen.
46

 In februari 1973 zal deze ontmoeting uiteindelijk plaatsvinden in Washington 

D.C. waarvan de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 

and Flora het resultaat zal zijn.
47

  

11. Net zoals de Endangered Species Preservation Act een sprong voorwaarts was, is ook 

deze wettekst een stap in de goede richting. Hoewel de bescherming op diverse vlakken is 

uitgebreid, vertoont ook deze wet zwakke punten. Zo wordt duidelijk dat de ruime 

discretionaire bevoegdheid van de federale agentschappen bij het toepassen van deze 

wetgeving problemen met zich meebrengt. Maar het is vooral het gebrek aan aandacht voor 

het leefgebied van de bedreigde diersoorten dat als een grote tekortkoming moet beschouwd 

                                                             
41 Endangered Species Conservation Act of 1969, Pub. L. No. 91 – 135, 83 Stat. 275.  

42 Enkel in een limitatief aantal gevallen wordt er een uitzondering op het importverbod toegestaan. Endangered Species 

Conservation Act of 1969, Pub. L. No. 91 § 3(a), 83 Stat. 275.  

43 Endangered Species Conservation Act of 1969, Pub. L. No. 91 § 3(a), 83 Stat. 275. 

44 Supra 7, noot 24. 

45 Endangered Species Conservation Act of 1969, Pub. L. No. 91 § 7(a), 83 Stat. 275. 

46 Ibid. Pub. L. No. 91 § 2.  

47 Infra 12, noot 50 – 51. 
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worden. Ook politieke leiders gaven toe dat de wet, in haar toenmalige vorm, de wensen niet 

vervulde. Zo verklaarde President Nixon dat er nood was aan een strenge wet om wilde 

bedreigde soorten te beschermen en dat de meest recente wet, namelijk deze van 1969, 

gewoonweg niet de noodzakelijke middelen verschaft om vroegtijdig te kunnen reageren en 

zo het uitsterven van een soort te voorkomen.
48

 

Hoofdstuk 4: De laatste stappen richting de ESA 

 

12. Om een complete weergave te geven van de bestaande wetgeving voor de totstandkoming 

van de ESA, zullen kort nog twee reguleringen besproken worden, één op nationaal en één op 

internationaal niveau.  

Als eerste kwam de Marine Mammal Protection Act
49

 [hierna: MMPA] in 1972 tot stand. 

Deze wet verbiedt het wegnemen van marine zoogdieren, zoals zeeotters en zeehonden en legt 

een moratorium op met betrekking tot import en export van en naar de Verenigde Staten. Drie 

entiteiten genieten bevoegdheid onder de MMPA, de US Fish and Wildlife Service, de 

Minister van Binnenlandse Zaken en de Marine Mammal Commission. Wegname of 

exploitatie van marine zoogdieren kan slechts na het verkrijgen van een vergunning door 

bovengenoemde entiteiten. Dergelijke vergunningen worden onder meer verleend voor 

wetenschappelijke doeleinden.   

Ondertussen werd op internationaal vlak de Convention on International Trade in Endangered 

Species of Wild Fauna and Flora [hierna: CITES] aangenomen. De conventie dateert van 3 

maart 1973 en heeft tot doel bepaalde bedreigde dier- en plantensoorten te beschermen tegen 

de negatieve effecten van de internationale handel. Dit gebeurt aan de hand van drie lijsten 

toegevoegd aan de conventie (appendices I, II en III)
50

, elk met een eigen 

                                                             
48 Richard Nixon, Public Papers of the Presidents of the United States, 8 februari 1972, 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=3731&st=endangered+species&st1=#axzz1WyHMXn6T .  

49 Marine Mammal Protection Act of 1972, 16 U.S.C. §§ 1361 – 1421h.  

50 Soorten die voorkomen in appendix 1 zijn soorten die met uitsterven bedreigd zijn. Voor hen gelden de zwaarste 

beschermingsmaatregelen en is in principe, op enkele uitzonderingen na, de handel verboden. Soorten die voorkomen in 

appendix 2 zijn soorten die geen onmiddellijk gevaar lopen, maar waarvoor de handel toch moet gereguleerd worden. 

Appendix 3 bevat soorten die binnen een Verdragsstaat zijn onderworpen aan regulering met betrekking tot hun exploitatie 

en dan ook door die Verdragsstaat voorgedragen zijn. Voor de laatste twee groepen zijn steeds export en import 

vergunningen vereist.  

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=3731&st=endangered+species&st1=#axzz1WyHMXn6T
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beschermingsniveau. Momenteel zijn 175 landen lid van CITES, waaronder ook de Verenigde 

Staten en zijn meer dan 33.000 soorten opgelijst.
51

   

Hoofdstuk 5: De Endangered Species Act van 1973 en amendementen als 

voorlopig eindpunt 

 

13. Met de totstandkoming van de Endangered Species Act in 1973 [hierna: ESA] werd voor 

het eerst een allesomvattende wet gecreëerd. Kort samengevat kunnen een zestal punten 

aangehaald worden die de geest van de ESA weerspiegelen.
52

 

Voor het eerst wordt met de ESA een definitie gegeven van ‘endangered’ en ‘threatened’ 

soorten. Daarnaast wordt het toepassingsgebied van de bescherming uitgebreid tot planten en 

alle ongewervelde diersoorten. Verder voert sectie 9 een ruim wegnameverbod in van alle 

‘endangered’ soorten en geeft de agentschappen de mogelijkheid om deze ruime bescherming 

ook uit te breiden naar ‘threatened’ soorten. Bovendien krijgen de federale agentschappen op 

grond van sectie 7 de verplichting om de US Fish and Wildlife Service [hierna: FWS] of de 

National Marine Fisheries Service [hierna: NMFS] te consulteren bij mogelijke bedreiging 

voor beschermde dier- en plantensoorten.
53

 Daarnaast is het verboden voor federale 

agentschappen om enige activiteiten toe te laten, financieel te ondersteunen of uit te voeren 

die opgelijste soorten in gevaar kunnen brengen of hun leefgebied negatief kunnen aantasten. 

Eveneens voorziet sectie 6 fondsen voor Staten die coöperatieve akkoorden sluiten in het 

kader van de ESA en voorziet sectie 8 fondsen om uitheemse soorten te beschermen. Tot slot 

vormt de wet ook de implementatiewetgeving van CITES.  

14. Sinds 1973 werd de tekst van de ESA verschillende malen geamendeerd, hoewel de 

essentiële kern ongewijzigd is gebleven. Hieronder zullen de amendementen van 1978, 1982 

                                                             
51 Overeenkomst van 3 maart 1973 inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, 

BS 30 december 1983, 16.536. Voor meer informatie zie: D.S. FAVRE, International Trade in Endangered Species; a guide 

to CITES, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1989, 415p.  

52 De ESA behoort tot de federale wetgeving en bijgevolg zijn ook de federale rechtbanken bevoegd. De Verenigde Staten is 

opgedeeld in 89 federale districten met in totaal 94 District Courts. Deze federale districten zijn op hun beurt dan weer 

georganiseerd in 12 regionale circuits met in totaal 13 Court of Appeals. Het federale rechtbankensysteem bestaat uit drie 

niveaus. Op het eerste niveau bevinden zich de District Courts, die optreden in eerste aanleg. Vervolgens kan er in beroep 

gegaan worden bij een Court of Appeals. Het derde en laatste niveau is deze van het Supreme Court. Voor meer informatie 

zie: http://www.uscourts.gov/FederalCourts.aspx.  

53 Doorheen deze masterproef zullen ook de termen ‘administratie’ en ‘agentschap’ worden gebruikt. Deze termen hebben 

steeds betrekking op de FWS/NMFS.  

http://www.uscourts.gov/FederalCourts.aspx
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en 1988 worden besproken. Er zijn nog amendementen geweest in 2004 en 2009, maar gezien 

hun geringe invloed zullen deze buiten beschouwing blijven.
54

  

§ 1. Amendementen van 1978
55

 

 

15. In 1978, na het debacle rond de snail darter,
56

 wilde het Congres het mogelijk maken om 

uitzonderingen toe te staan op sectie 7 van de ESA. Om dit te realiseren werd een nieuw 

lichaam in het leven geroepen, de Endangered Species Committee, dat met een meerderheid 

van vijf van haar zeven leden uitzonderingen kan toestaan voor bepaalde federale projecten.
 57

 

Voor meer informatie verwijs ik naar het hoofdstuk dat specifiek gaat over de snail darter 

zaak. 

16. Daarnaast wilde het Congres de toevloed aan opgelijste soorten verminderen. Om dit te 

realiseren werd de verplichting opgenomen om gelijktijdig met het oplijsten ook critical 

habitat aan te wijzen. Voordien moest er enkel rekening worden gehouden met de critical 

                                                             
54 Voor meer informatie over de amendementen van 2004 en 2009, zie http://www.fws.gov/endangered/esa-

library/pdf/history_ESA.pdf .  

55 Endangered Species Act Amendments of 1978, Pub. L. 95 – 632, 92 Stat. 3751.  

56 Infra 42 – 48.  

57 Ook op Europees niveau was een gelijkaardige tendens vast te stellen. Artikel 4 van de habitatrichtlijn voorziet de 

mogelijkheid tot aanwijzen van Special Areas of Conservation, vergelijkbaar met het aanwijzen van critical habitat onder 

sectie 4 van de ESA. Eens een gebied is aangewezen geniet deze een grote bescherming. Echter, artikel 6 paragraaf 4 van de 

Habitatrichtlijn stelt dat, om dwingende redenen van groot openbaar belang en inclusief redenen van economisch of sociaal 

belang, een plan of project toch mag gerealiseerd worden, ondanks negatieve gevolgen voor de beschermde gebieden. Dit 

alles kan echter slechts wanneer er geen alternatieve oplossingen voor handen zijn en er compensatie wordt voorzien. 

Wanneer men kijkt naar de Vogelrichtlijn van 1979 stelt men vast dat deze uitzondering toen nog niet bestond, net zoals bij 

de eerste versie van de ESA. De invoering van de uitzonderingsmogelijkheden voor beschermde gebieden was, net zoals bij 

de ESA, het gevolg van een uitspraak door een van de hoogste instanties, in casu het Europees Hof van Justitie (huidige 

benaming sinds het Verdrag van Lissabon, het Hof van Justitie van de Europese Unie). In de zaak Leybucht had het Hof 

immers verklaard dat: “De Lid-staten mogen de oppervlakte van speciale beschermingszones slechts verkleinen wegens 

buitengewone redenen verband houdende met een algemeen belang van hogere orde dan het door de richtlijn nagestreefde 

milieubelang. De in artikel 2 genoemde economische en recreatieve belangen kunnen in dit verband niet in aanmerking 

komen, daar deze bepaling geen zelfstandige afwijking van de door de richtlijn ingevoerde beschermingsregeling vormt.” 

Hieruit volgde dat er nauwelijks uitzonderingen mogelijk waren op de beschermingsverplichtingen. Omdat men dit een te 

strikte interpretatie vond van het Hof, heeft men artikel 4 van de Vogelrichtlijn vervangen door artikel 6 van de 

Habitatrichtlijn, zodat de marge voor uitzonderingen aanzienlijk toenam. Habitatrichtlijn zie: Richtlijn 92/43/EEG van de 

Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, P.B. L.260/7-50 van 

22 juli 1992. Vogelrichtlijn zie: Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand, 

P.B. L.103/1-18 van 25 april 1979. Leybucht zaak zie: HvJ C-57/89, Commissie v. Bondsrepubliek Duitsland, Jur. 1991, I, 

883, §§ 20 – 22.  

http://www.fws.gov/endangered/esa-library/pdf/history_ESA.pdf
http://www.fws.gov/endangered/esa-library/pdf/history_ESA.pdf
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habitat van een soort, maar bestond er geenszins een verplichting om deze te identificeren op 

het ogenblijk van oplijsting. Daarnaast kreeg de FWS/NMFS de mogelijkheid om de 

economische gevolgen in rekening te brengen bij het aanwijzen van critical habitat en kon de 

hele oplijstingsprocedure worden tegengehouden of vertraagd indien men hierin niet slaagt.  

Bovenstaande is duidelijk een kleine aanval op de wet. Aangezien de 

beschermingsmaatregelen slechts van toepassing zijn wanneer een soort is opgelijst, heeft 

deze nieuwe bepaling tot gevolg dat soorten minder snel op de lijst komen en er dus minder 

beperkingen zijn voor federale en private activiteiten.
58

   

§ 2. Amendementen van 1982
59

 

 

17. Een eerste reeks amendementen hadden tot doel de strenge regels met betrekking tot het 

oplijsten, die met de amendementen van 1978 waren ingevoerd, terug te verzwakken. Zo moet 

het aanwijzen van criticial habitat slechts gelijktijdig met de oplijstingsprocedure plaatsvinden 

“to the maximum extent prudent and determinable.”
60

 Vervolgens mag bij de beslissing tot 

oplijsten van een soort enkel rekening gehouden worden met biologische criteria.
61

 Daarnaast 

wou men de snelheid van de procedures verbeteren en werden termijnen ingevoerd, onder 

meer een termijn waarbinnen de FWS/NMFS moet antwoorden op ingediende petities.
62

 

Een tweede reeks amendementen waren, net zoals de amendementen van 1978 het gevolg 

waren van de snail darter zaak, het gevolg van een beslissing van de rechtbank in de zaak 

Palila v. Hawaii Department of Land and Natural Resources.
63

 Deze zaak zal later nog 

besproken worden, maar de kern van de uitspraak is dat de rechtbank een zeer extensieve 

interpretatie zal geven aan het wegnameverbod van sectie 9 van de ESA. Aangezien dit 

                                                             
58 Ook met de komst van Ronald Reagan in 1981 als President, niet echt meteen een voorstander van 

natuurbeschermingswetgeving te noemen, zal de implementatie van de ESA teruggeschroefd worden. Zo duidt hij onder 

meer James Watt, zelf opposant van de milieubeweging, aan als Minister van Binnenlandse Zaken. Kenmerkend is onder 

meer dat tijdens het eerste jaar van Reagan’s presidentschap er geen enkele nieuwe soort werd voorgesteld om op de lijst te 

plaatsen. Zie: STANFORD ENVIRONMENTAL LAW SOCIETY, The Endangered Species Act, Stanford, Stanford University 

Press, 2001, 22 - 24.    

59 Endangered Species Act Amendments of 1982, Pub. L. 97 – 304, 96 Stat. 1411.  

60 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1533 (a) (3). 

61 Ibid. § 1533 (b) (1) (A).  

62 Ibid. § 1533 (b) (3) (A).  
63 Palila v. Hawaii Department of Land and Natural Resources, 471 F. Supp. 985 (1979) en Palila v. Hawaii Department of 

Land and Natural Resources, 639 F. 2d 495, 497 (1981).  
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verbod niet alleen van toepassing is op federaal land, maar ook op private eigendom, wenste 

het Congres aan deze laatste tegemoet te komen door het invoeren van de mogelijkheid om 

een vergunning te verkrijgen waardoor incidentele wegname van een bedreigde soort voor 

anders wettige activiteiten mogelijk wordt.64
      

§ 3. Amendementen van 1988
65

 

 

18. Omdat de bescherming voor kandidaat soorten in de bestaande tekst niet veel voorstelde, 

werd dit probleem aangepakt in 1988. Er werd een systeem ingevoerd om deze kandidaat 

soorten op te volgen en de FWS/NMFS kan ook de noodprocedure gebruiken om snel over te 

gaan tot oplijsting wanneer de soort “a significant risk to the well-being” loopt.
66

 Tot slot 

werden ook verschillende bepalingen opgenomen met betrekking tot de herstelplannen van 

sectie 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
64 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1539 (a). Hierbij dient vermeld te worden dat gedurende de eerste jaren na 

de amendementen van 1982 slechts weinig landeigenaars om een vergunning verzocht hebben en de Minister slechts 21 

vergunningen heeft toegestaan. Zie: R. MELTZ, “Where the Wild Things Are: The Endangered Species Act and Private 

Property”, Envtl. L. 1994, Vol. 24, 369.   

65 Endangered Species Act Amendments of 1988, Pub. L. 100 – 478, 102 Stat. 2306.  

66 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1533 (b) (3) (C) (iii).  
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Titel 2. Doelstellingen 

“A society is defined not only by what it creates, but also by what it refuses to destroy”  

~ John C. Sawhill
67

 

19. In het licht van de overweging dat: “Species of fish, wildlife, and plants in the United 

States have been rendered extinct as a consequence of economic growth [...] been so depleted 

in numbers that they are in danger of or threatened with extinction […] are of esthetic, 

ecological, educational, historical, recreational, and scientific value to the Nation and its 

people”
68

, was het Amerikaanse Congres van mening dat de bestaande regelgeving over een 

onvoldoende harde kern beschikte om deze evolutie tegen te gaan. Als tegenreactie kwam ze 

met een ambitieuze wet op de proppen, de ESA.  

Sectie 2 van de ESA omschrijft de doelstellingen van de wet als volgt: 

“[…] to provide a means whereby the ecosystems upon which endangered species and 

threatened species depend may be conserved, to provide a program for the 

conservation of such endangered species and threatened species, and to take such 

steps as may be appropriate to achieve the purposes of the treaties and conventions set 

forth in subsection (a) of this section.”
69

 

De ESA legt alle federale agentschappen de verplichting op om in te staan voor het behoud 

van de bedreigde soorten die onder de bescherming van de wet vallen. Met ‘behoud’ bedoelt 

de wet: “to use and the use of all methods and procedures which are necessary to bring any 

endangered species or threatened species to the point at which the measures provided 

pursuant to this Act are no longer necessary.”
70

 Hieruit blijkt dus duidelijk de onderliggende 

en ultieme doelstelling van de wet: de populaties van bedreigde soorten tot op een niveau 

terugbrengen waardoor bescherming onder de ESA overbodig wordt.  

                                                             
67 John C. Sawhill (12 juni 1936 – 18 mei 2000) was voorzitter en CEO van The Nature Conservancy, een Amerikaanse 

milieuorganisatie opgericht in 1951.  

68 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1531 (a).  

69 Ibid. § 1531 (b). Tot de verdragen en conventies waarnaar verwezen wordt behoren oa. de Migratory Bird Treaties met 

Canada en Mexico en CITES.   

70 Ibid. § 1532 (3).  
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Om in dit opzicht te slagen, voorziet de wet een aantal instrumenten, namelijk de 

herstelplannen, het aanwijzen van critical habitat, het consultatieproces van sectie 7, het 

wegnameverbod van sectie 9 en de Habitat Conservation Plans.
71

  

20. Dat de ESA wordt gezien als hét middel om de neerwaartse spiraal van het uitsterven van 

verschillende soorten tegen te gaan en dit ongeacht de daaraan verbonden kosten, wordt ook 

weerspiegeld in de rechtspraak van het Amerikaanse Supreme Court. In de snail darter zaak 

uit 1978, die hieronder uitvoerig zal besproken worden, stelde het Hof immers dat de wet “the 

most comprehensive legislation for the preservation of endangered species ever enacted by 

any nation” is.
72

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
71 Infra.  

72 Tennessee Valley Authority v. Hill, 427 U.S. 153, 180 (1978).  
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Titel 3. Fundamentele componenten 

“[…] there were pictures of ducks and tall elegant birds swimming in the wreckage except 

they didn’t know it was wreckage. It was just the world” 

~ Douglas Coupland
73

 

Hoofdstuk 1. Oplijsten, aanwijzen van critical habitat en herstelplannen  

§ 1. Sectie 4 ESA: oplijsten van soorten 

 

21. “To list or not to list, that’s the question”. Dit is de shakespeareaanse manier om het eerste 

deel van Sectie 4 te omschrijven. Dit onderdeel van de ESA bevat de oplijstingsprocedure en 

is vanuit pragmatisch oogpunt één van de meest belangrijke bepalingen van de wet. Oplijsting 

betekent immers de toegang tot de diverse beschermingsmaatregelen, die in de volgende 

hoofdstukken nog aan bod zullen komen. Momenteel
74

 zijn er 1999 soorten opgenomen op de 

federale lijst van bedreigde soorten (1392 inheemse soorten en 607 uitheemse soorten) (zie 

bijlage 1.2.).
75

  

A. Toepassingsgebied 

 

22. Opdat de FWS/NMFS
76

 kan bepalen welke dier- en plantensoorten een plaats op de 

federale lijst van bedreigde soorten verdienen, is er nood aan een reeks definities met een 

duidelijke omschrijving van welke soorten in aanmerking komen. Sectie 3 komt aan deze 

behoefte tegemoet door een hele reeks begrippen te definiëren. Deze wettelijke definities 

worden daarnaast ook aangevuld door rechterlijke interpretaties en administratieve 

omschrijvingen van de verschillende agentschappen betrokken bij het oplijstingsproces.
77

 De 

soorten die in aanmerking komen voor oplijsting kunnen in drie categorieën worden 

onderverdeeld: (1) de soorten; (2) de subsoorten en (3) de distinct population segments 

                                                             
73 D. COUPLAND, Life after God, New York, Washington Square Press, 1994, 85. Coupland is een Canadeese 

romanschrijver.  

74 Deze masterproef is afgesloten op 9 april 2012. 

75 Zie: http://ecos.fws.gov/tess_public/pub/boxScore.jsp .  

76 De FWS en NMFS zijn de twee voornaamste bevoegde agentschappen onder de ESA. De FWS is bevoegd voor land en 

zoetwater organismen, terwijl de NMFS bevoegd is voor marine organismen zoals walvissen en anadrome vissoorten.  

77 Hiermee wordt voornamelijk de FWS en de NMFS bedoeld.  

http://ecos.fws.gov/tess_public/pub/boxScore.jsp
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[hierna: DPS]. Sectie 3 (16) stelt immers dat tot soorten ook “any subspecies of fish or 

wildlife or plants, and any distinct population segment of any species of vertebrate fish or 

wildlife which interbreeds when mature (eigen vetdruk)” toebehoren.
78

  

1) Soorten 

 

23. Onder de wettelijke definitie van soorten vallen zowel wilde dieren en vissoorten als 

planten. Sectie 3 (8) voorziet in een omschrijving van wat wilde dieren en vissen zijn, terwijl 

sectie 3 (14) een definitie bevat van planten.  

Wilde dieren en vissoorten in het kader van de ESA zijn:  

“[…]any member of the animal kingdom, including without limitation any mammal, 

fish, bird (including any migratory, nonmigratory, or endangered bird for which 

protection is also afforded by treaty or other international agreement), amphibian, 

reptile, mollusk, crustacean, arthropod or other invertebrate, and includes any part, 

product, egg, or offspring thereof, or dead body or parts thereof.”
79

 

Planten worden als volgt omschreven door sectie 3 (14):  

“[…]any member of the plant kingdom, including seeds, roots and other parts 

thereof.”
80

  

Bovenstaande definities zijn zeer breed en weerspiegelen duidelijk de wil van het 

Amerikaanse Congres om zoveel mogelijk soorten van de bescherming van de ESA te laten 

genieten. 

2) Subsoorten 

 

24. De gangbare mening is dat subsoorten groepen van organismen zijn die wel in hetzelfde 

geografische gebied voorkomen als de soorten waartoe ze behoren, doch gekarakteriseerd zijn 

door genoeg genetisch verschil ten opzichte van andere leden van die soort om als subsoort te 

beschouwen en aldus een eigen, aparte juridische bescherming te genieten.
81

 De reden voor 

                                                             
78 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1532 (16).  

79 Ibid. § 1532 (8).  

80 Ibid. § 1532 (14).  

81 STANFORD ENVIRONMENTAL LAW SOCIETY, The Endangered Species Act, Stanford, Stanford University Press, 2001, 

32.  
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het aanwezig zijn van deze categorie ligt in het feit dat een subsoort uiteindelijk kan leiden tot 

het ontstaan van geheel nieuwe organismen. Hiermee wordt het evolutionaire proces, dat 

plaatsvindt binnen de talrijke ecosystemen, beschermd. Wel is het zo dat de agentschappen 

duidelijk een hogere prioriteit toekennen aan de soorten in se. Bovendien, en dit is 

verschillend van de derde categorie, kunnen ook planten deel uitmaken van subsoorten.  

3) Distinct population segment 

 

25. Een DPS wordt algemeen beschouwd als groepen van organismen van dezelfde soort die 

echter in afzonderlijke geografische gebieden voorkomen.
82

 Zo werd in 1975 de grizzly beer 

populatie van Yellowstone National Park opgenomen op de lijst van bedreigde soorten als 

DPS. Hoewel op dat ogenblijk de grizzly beer populaties in onder meer Alaska het zeer goed 

deden, was de populatie in Yellowstone National Park gedaald tot zo’n 136 individuen.
83

 

Zoals hierboven reeds vermeld, worden geen DPS van planten beschermd onder de ESA.  

4) Slotopmerking 

 

26. Het onderscheid tussen de tweede en derde categorie is niet altijd even duidelijk. Zo 

behoren vele soorten, die men beschouwt als subsoort, tot verschillende geografische 

gebieden en is het dus ook mogelijk hen als DPS te kwalificeren. Uiteindelijk heeft het 

onderscheid tussen subsoorten en DPS slechts een theoretische waarde, aangezien beide 

dezelfde bescherming genieten.  

B. Status: ‘Endangered’ versus ‘Threatened’ 

 

27. De soorten die voorkomen op de federale lijst van bedreigde soorten zijn onderverdeeld in 

twee groepen: (1) ‘endangered’ soorten en (2) ‘threatened’ soorten. Deze twee groepen 

weerspiegelen de graad van bedreiging waarmee de soort geconfronteerd wordt.  

 

 

                                                             
82 Zie: STANFORD ENVIRONMENTAL LAW SOCIETY, The Endangered Species Act, Stanford, Stanford University Press, 

2001, 32. Voor meer informatie betreffende het beleid van de FWS/NMFS met betrekking tot de DPS, zie: NMFS and FWS 

Joint Policy Regarding the Recognition of Distinct Vertebrate Population Segments Under the Endangered Species Act, 61 

Fed. Reg. 4721 – 4725.  
83 Zie: http://www.fws.gov/mountain-prairie/species/mammals/grizzly/yellowstone.htm .   

http://www.fws.gov/mountain-prairie/species/mammals/grizzly/yellowstone.htm
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Een ‘endangered’ soort is: 

“[…]any species which is in danger of extinction throughout all or a significant 

portion of its range other than a species of the Class Insecta determined by the 

Secretary to constitute a pest whose protection under the provisions of this Act would 

present an overwhelming and overriding risk to man.”
84

 

Een soort dat als ‘threatened’ wordt aangeduid is: 

“[…]any species which is likely to become an endangered species within the 

foreseeable future throughout all or a significant portion of its range.”
85

 

Een belangrijk verschil tussen beide groepen is dat bepaalde verbodsbepalingen en 

beschermende maatregelen van de ESA niet automatisch van toepassing zijn op ‘threatened’ 

soorten en dit in tegenstelling tot ‘endangered’ soorten. Bijgevolg moet het agentschap 

beslissen welke beschermende maatregelen van de ‘endangered’ soorten ze zal uitbreiden tot 

de ‘threatened’ soorten. De bevoegdheid hiervoor vindt men terug in sectie 4 van de ESA die 

stelt dat men de beschermende maatregelen van sectie 9 (a) ook mag toepassen op 

‘threatened’ soorten.
86

 Tussen de twee agentschappen, de FWS en de NMFS, is op dit vlak 

een verschillend beleid waar te nemen. Terwijl de FWS bijna automatisch de bescherming 

voor ‘endangered’ soorten uitbreidt tot de ‘threatened’ soorten, bekijkt de NMFS soort per 

soort hoe groot de bescherming naar haar mening dient te zijn.
87

  

C. Formele procedure 

 

28. Nu duidelijk is welke soorten onder de bescherming van de ESA kunnen vallen en welk 

statuut ze kunnen krijgen, rijst de vraag hoe het proces tot oplijsten van soorten concreet 

verloopt. Er zijn twee manieren waarop een soort kan worden opgelijst, ontlijst of 

geherkwalificeerd. Enerzijds op initiatief van de FWS/NMFS, anderzijds als gevolg van een 

petitie. Hieronder volgt stapsgewijze het verloop van de hele procedure. Aangezien deze 

masterproef zich concentreert op een ander aspect van de wet zal deze omschrijving op 

beknopte wijze gebeuren.  

                                                             
84 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1532 (6).  

85 Ibid. § 1532 (20).  

86 Ibid. § 1533 (d).  

87 50 CFR § 17.31 (a); 50 CFR § 227.21 (a).  
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1) Via petities of op initiatief  van de FWS/NMFS 

 

29. Wellicht de meest krachtige manier tot het oplijsten van een soort is via de mogelijkheid 

waarover de bevolking beschikt om petities in te dienen (zie bijlage 1.3.).
88

 Elke 

geïnteresseerde persoon, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, kan een geschreven 

petitie indienen met het verzoek een soort op te lijsten, te ontlijsten of te herkwalificeren.
89

 

Opdat de ingediende petities voldoende onderbouwd zouden zijn, dienen ze aan zowel 

technische als inhoudelijke vereisten te voldoen. De FWS heeft samen met de NMFS daartoe 

gezamenlijke regels opgesteld. Ingediende petities moeten volgende kenmerken vertonen: 

“(i) clearly indicates the administrative measure recommended (oplijsting, ontlijsting 

of herkwalificatie (eigen toevoeging)); 

(ii) gives the scientific and common name of the species involved; 

(iii) contains detailed narrative justification for the recommended measure, 

describing, based upon available information, past and present numbers and 

distribution of the species involved and any threats faced by the species; 

(iv) provides information regarding the status of the species over all or a significant 

portion of its range; 

(v) is accompanied by appropriate supporting documentation in the form of 

bibliographic references, reprints of pertinent publications, copies of reports or letters 

from authorities, and maps (eigen vetdruk).”
90

 

Op basis van deze informatie moet het agentschap, binnen de 90 dagen na het indienen van de 

petitie, haar eerste bevindingen bekendmaken. Deze beslissing staat beter bekend als de ‘90 

days findings’.  

                                                             
88 Als handleiding kan hierbij verwezen worden naar een document, gezamenlijk opgesteld door de FWS en NMFS, 

betreffende de petities tot oplijsten of ontlijsten van een soort. Zie: FWS/NMFS Petition Management Guidance, 1996, 

http://www.nmfs.noaa.gov/pr/pdfs/laws/petition_management.pdf .  

89 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1533 (b) (3) (A). Afhankelijk van de soort waarvoor men optreedt, zal dit de 

FWS of de NMFS zijn. 

90 FWS/NMFS Joint Regulations, 50 CFR § 424.14 (b) (2) (i) (iv).  

http://www.nmfs.noaa.gov/pr/pdfs/laws/petition_management.pdf
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“To the maximum extent practicable” zal het agentschap nagaan of de neergelegde petitie 

voldoende “substantial scientific or commercial information” bevat en dus gerechtvaardigd 

is.
91

  

30. Het agentschap heeft twee mogelijke antwoorden voorhanden; het kan van mening zijn 

dat de petitie gerechtvaardigd is of niet gerechtvaardigd. Deze beslissing dient gepubliceerd te 

worden in het Federal Register en negatieve beslissingen kunnen onderworpen worden aan 

rechterlijke toetsing.
92

 Wanneer daarentegen het agentschap beslist dat de petitie om een soort 

op te lijsten, te ontlijsten of te herkwalificeren gerechtvaardigd is, start een periode van twaalf 

maanden (die echter begint te lopen vanaf het tijdstip van de ontvangst van de petitie en niet 

vanaf de 90 dagen bevindingen) waarin de status van de soort zal onderzocht worden. Deze 

tweede fase wordt ook wel de ‘12 months findings’ genoemd.  

Het agentschap heeft twaalf maanden de tijd om de status van de betrokken soort te 

analyseren en tot één van volgende beslissingen te komen: 

(i) “The petitioned action is not warranted […] 

(ii) The petitioned action is warranted […] 

(iii) The petitioned action is warranted, but that—  

(I) the immediate proposal and timely promulgation of a final regulation 

implementing the petitioned action […] is precluded by pending proposals 

to determine whether any species is an endangered species or a threatened 

species, and 

(II) expeditious progress is being made to add qualified species to either of the 

lists published […] and to remove from such lists species for which the 

protections of this chapter are no longer necessary”(eigen vetdruk)
93

  

De eerste twee mogelijke beslissingen spreken voor zich; de verzochte actie is 

gerechtvaardigd of niet. De derde soort beslissing houdt in dat de actie weliswaar 

gerechtvaardigd is, maar uitgesloten omwille van de voorrang die verleend wordt aan andere 

                                                             
91 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1533 (b) (3) (A). De vage bewoording “to the maximum extent practicable” 

heeft ondertussen tot veel discussie geleid. Ook de rechtbanken geven toe dat de bewoording van de tekst op zijn minst 

dubbelzinnig is; zie: Bio-diversity Legal Found. v. Babbitt, 146 F. 3d 1249, 1254 (1998).  

92 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1533 (b) (3) (C) (ii). Het Federal Register is het officiële publicatieblad van 

de federale overheid van de Verenigde Staten. Zie: https://www.federalregister.gov/.   
93 Ibid. § 1533 (b) (3) (B) (i)-(iii).  

https://www.federalregister.gov/
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soorten. Deze laatste worden ook wel kandidaat soorten genoemd en voor hen zal automatisch 

een nieuwe periode van twaalf maanden starten waarbinnen verdere onderzoek wordt 

verricht.
94

 Dit proces herhaalt zich tot het ogenblik waarop het agentschap beslist of de 

oplijsting gerechtvaardigd is of niet. Zoals hierboven vermeld zal men een soort als, hetzij 

‘threatened’, hetzij ‘endangered’ bestempelen, afhankelijk van de ernst van de bedreiging.  

31. Het zijn enkel de beslissingen die na twaalf maanden concluderen dat het oplijsten van 

een soort ofwel niet gerechtvaardigd is, ofwel gerechtvaardigd maar uitgesloten, die 

onderworpen kunnen worden aan rechterlijke toetsing. Positieve beslissingen zijn daarentegen 

niet onderworpen aan dergelijk toezicht. Dit blijkt duidelijk uit de wet
95

 en werd ook in de 

zaak Building Industry Association of Southern California v. Babbitt in 1997 herhaald.
96

  

32. Het voorstel tot oplijsten van een soort moet kenbaar worden gemaakt door publicatie in 

het Federal Register en moet vergezeld zijn van de volledige tekst met betrekking tot de 

vooropgestelde maatregel.
97

 De algemene aankondiging van het voorstel moet een aantal 

componenten bevatten, waaronder: (i) een samenvatting van de data waarop de beslissing 

gebaseerd is, (ii) de link tussen deze data en de vooropgestelde maatregel en (iii) een 

opsomming van de factoren die de soort treffen.
98

 Daarnaast voorziet de ESA ook in een reeks 

additionele informatieverplichtingen. Zo moeten alle relevante agentschappen en diensten op 

de hoogte worden gebracht. Vervolgens moet de beslissing gepubliceerd worden in een krant 

die verspreid wordt over het gebied waarin de soort voorkomt. Daarnaast moet gedurende een 

periode van ten minste 60 dagen de mogelijkheid openstaan voor publieke commentaren. Tot 

slot dient een publieke zitting te worden georganiseerd indien hierom verzocht wordt binnen 

de 45 dagen na de publicatie.
99

 

33. Zo zijn we aanbeland bij de laatste stap in de procedure, de definitieve beslissing of ‘final 

rule’. Deze dient plaats te vinden binnen de twaalf maanden na de publicatie van het voorstel 

en kan één van volgende vormen aanmenen: 

(i) a final rule to implement, 

                                                             
94 Een nieuwe periode van 90 dagen om na te gaan of de petitie voldoende substantieel is, is dus overbodig. Endangered 

Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1533 (b) (3) (C) (i).  

95 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1533 (b) (3) (C) (ii).  

96 Building Industry Association of Southern California v. Babbitt, 970 F. Supp. 893 (1997).  

97 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1533 (b) (5) (A).  

98 50 CFR § 424.16 (b).  

99 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1533 (b) (5).  
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(ii) […] 

(iii) a notice withdrawing the proposed rule upon a finding that available evidence 

does not justify the action proposed by the rule, or 

(iv) a notice extending such 1-year period by an additional period of not more than 6 

months because there is substantial disagreement among scientist knowledgeable 

about the species concerned regarding the sufficiency or accuracy of the available 

data relevant to the determination […] concerned. (eigen vetdruk)”
100

 

34. De FWS/NMFS kan op eigen initiatief de procedure in werking stellen om een bepaalde 

soort op te lijsten, te ontlijsten of haar statuut te wijzigen. De procedure verloopt nagenoeg 

volledig gelijk met deze ingeleid door een petitie, met als enig verschil dat de ‘90 days 

findings’ logischerwijze ontbreekt. Voor de procedure kan dan ook verwezen worden naar 

wat hierboven vermeld staat.  

2) Criteria 

 

35. Het agentschap, dat uitmaakt of een soort al dan niet ‘threatened’ of ‘endangered’ is, moet 

dit doen “solely on the basis of the best scientific and commercial data available” en 

rekening houdende met elk van volgende factoren: 

(A) “the present or threatened destruction, modification, or curtailment of its habitat 

or range; 

(B) overutilization for commercial, recreational, scientific, or educational purposes; 

(C) diseases or predation; 

(D) the inadequacy of existing regulatory mechanisms; or 

(E) other natural or manmade factors affecting its continued existence.”
101

 

Gedurende het hele oplijstingsproces mag geen rekening worden gehouden met de 

economische impact. Dit staat duidelijk verwoord in de tekst van de ESA door het gebruik 

van de zinsnede “solely on the best scientific and commercial data available (eigen 

vetdruk)”. De reden voor de opname van het woord ‘solely’ tijdens de amendementen van 

                                                             
100 50 CFR § 424.17 (a) (1). Het verlengen van de periode met zes maanden is enkel mogelijk als het agentschap kan 

aantonen dat er “substantial disagreement regarding the sufficiency or accuracy of the available data” is. Endangered 

Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1533 (b) (6) (B) (i).  

101 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1533 (a) (1) (A)-(E).  
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1982 was onder meer een poging van toenmalig President Reagon, om in alle procedures van 

de ESA een economische analyse in te voeren, de kop in te drukken.
102

 

3) Vijf jaarlijkse status review en ontlijsten van soorten 

 

36. Minstens éénmaal om de vijf jaar moet de FWS/NMFS de status van alle opgelijste 

soorten onder hun jurisdictie analyseren. In uitzonderlijke gevallen komt men tot de beslissing 

om een soort van de federale lijst van bedreigde soorten te schrappen.
103

 Dit kan gebeuren in 

drie gevallen: 

(i) “Extinction. Unless all individuals of the listed species had been previously 

identified and located, and were later found to be extirpated from their previous 

range, a sufficient period of time must be allowed before delisting to indicate clearly 

that the species is extinct.  

(ii) Recovery. The principal goal of the U.S. Fish and Wildlife Service and the 

National Marine Fisheries Service is to return listed species to a point at which 

protection under the Act is no longer required. A species may be delisted on the basis 

of recovery only if the best scientific and commercial data available indicate that it is 

no longer endangered or threatened.  

(iii) Original data for classification in error. Subsequent investigations may show that 

the best scientific or commercial data available when the species was listed, or the 

interpretation of such data, were in error (eigen vetdruk).”
104

 

Voorbeelden van soorten die ontlijst zijn wegens fouten in de oorspronkelijke 

wetenschappelijke data zijn onder meer: de Mexicaanse eend (‘Mexican duck’), een bepaalde 

slakkensoort (‘Idaho springsnail’) en de Indische klepweekschildpad (‘Indian Flap-Shelled 

turtle’). Tot de soorten die hersteld zijn, behoren: de Amerikaanse alligator (‘American 

Alligator’), de Amerikaanse zeearend (‘Bald eagle’) en de onlangs ontlijstte wolven van de 

Rocky Mountains (‘Northern Rocky Mountain DPS Gray wolf’). Tot slot nog enkele 

                                                             
102 Zo stelde de commissie van het Huis van Afgevaardigden ter verantwoording van de amendementen van 1982 het 

volgende: “[…]applying economic criteria to the analysis of [the five listing factors] and to any phase of the species listing 

process is applying economics to the determination made under Sectio 4 of the Act and is specifically rejected by the 

inclusion of the word “solely” in this legislation.” Zie: H.R. Rep. No. 97 – 567, 20.  

103 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1533 (c) (2).  

104 50 CFR § 424.11 (d). 
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voorbeelden van soorten die uitgestorven zijn ondanks optreden via de ESA: de Guam-

monarch (‘Guam broadbill’), een zoetwatervis (‘Amistad gambusia’) en de Amerikaanse 

snoekbaars (‘Blue pike’).
105

  

37. Hoewel hierboven van elke soort van ontlijsting drie voorbeelden worden gegeven, liggen 

de verhoudingen enigszins anders. Van het tot op heden
106

 totaal aantal ontlijstte soorten, 

namelijk 54 (zie bijlage 1.4.), zijn er 26 te danken aan herstel van de soort (48%) en 18 aan 

onjuiste data (33%). De laatste 10 soorten zijn ontlijst omwille van uitsterving (19%). De 

conclusie die men hieruit kan trekken is dat de overgrote meerderheid van de ontlijstingen te 

danken zijn aan herstel van de soort. Hier wordt dus duidelijk de doelstelling van de wet 

bereikt, maar dit is slechts een fractie van de totaal opgelijste soorten. Blijkbaar slaagt men er 

niet in om met de huidige middelen populaties van bedreigde soorten te herstellen. Anderzijds 

tonen deze cijfers aan dat er op wetenschappelijk vlak nogal wat fouten zijn gemaakt en dat 

een soort, ondanks de bescherming van de ESA, toch nog het risico loopt om uit te sterven en 

dit voornamelijk door een laattijdige oplijsting.   

§ 2. Sectie 4 ESA: aanwijzen van critical habitat 

 

A. Algemeen 

 

38. Het aanwijzen van critical habitat in het kader van de ESA was geregeld het onderwerp 

van discussie en is dat nog steeds. Dit komt vooral doordat er bij veel private landeigenaars 

ernstige misvattingen bestaan omtrent deze critical habitats. Volgens velen heeft het 

aanwijzen van gebieden, zoals private eigendom, als critical habitat tot gevolg dat het gebied 

een soort nationaal park of publiek land wordt waar nagenoeg niets meer is toegelaten. Deze 

zienswijze is echter niet accuraat. Enerzijds gelden de beperkingen voorzien voor critical 

habitat slechts voor federale of federaal geautoriseerde activiteiten; ook op private eigendom 

kunnen gevolgen ontstaan, doch echter indien de activiteiten onderworpen zijn aan 

vergunningen of als ze door de federale overheid worden gefinancierd. Anderzijds betekent 

het aanwijzen van critical habitat geenszins dat geen enkel gebruik van het land nog is 

toegestaan. Enkel activiteiten die het gebied zou vernietigen of negatief beïnvloeden zijn 

                                                             
105 Zie: http://ecos.fws.gov/tess_public/DelistingReport.do .  

106 Met tot op heden wordt bedoeld het ogenblik waarop deze masterproef is afgesloten, namelijk 9 april 2012. 

http://ecos.fws.gov/tess_public/DelistingReport.do
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verboden onder de ESA.
107

 Ondanks dit alles blijft het aanwijzen van critical habitat 

controversieel.
108

 

39. Niettemin maakt het benoemen van gebied als critical habitat een belangrijk instrument uit 

ter verwezenlijking van één van de doelstellingen van de ESA: populaties van bedreigde 

soorten terug op een veilig peil brengen. Zo stelde het Amerikaanse Supreme Court in de zaak 

Tennessee Valley Authority v. Hill dat het Congres, tijdens het goedkeuren van de ESA, 

uitdrukkelijk erkende dat het grootste gevaar voor bedreigde soorten ligt in het vernietigen 

van hun habitat.
109

 Niet enkel de rechtspraak is deze mening toegedaan. Verschillende artikels 

van rechtsgeleerden weerspiegelen immers dezelfde gedachte. Zo stelde WILCOVE ea. dat: 

“Habitat loss is the single greatest threat to biodiversity.”
110

 Tot slot tonen studies ook aan 

dat het aanwijzen van critical habitat voor een opgelijste soort positieve effecten 

teweegbrengt. In een studie naar de doeltreffendheid van de ESA uit 2005 blijkt dat soorten 

waarvoor critical habitat is aangewezen sinds twee jaar of meer een hogere kans hebben op 

herstel en een verminderde kans op achteruitgang dan soorten zonder critical habitat (zie 

bijlage 1.5.).
111

 Dit bevestigt dat het aanwijzen van critical habitat bijdraagt tot het herstel van 

een soort, onafhankelijk van de duur van oplijsting of het al dan niet aanwezig zijn van een 

herstelplan.  

40. Het tijdstip van het aanwijzen van critical habitat is sinds de amendementen van 1978 

specifiek bepaald. Sectie 4 (a)(3)(A) stelt: 

“The Secretary […] to the maximum extent prudent and determinable […] shall, 

concurrently with making a determination under paragraph (1) that a species is an 

                                                             
107 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1536 (a)(2).  

108 Zie: STANFORD ENVIRONMENTAL LAW SOCIETY, The Endangered Species Act, Stanford, Stanford University Press, 

2001, 59.  

109 Het Congres stelde het volgende: “In shaping legislation […] Congress started from the finding that (the) two major 

causes of extinction are hunting and destruction of natural habitat; of these twin threats, Congress was informed that the 

greatest was destruction of natural habitats”. Zie: Tennessee Valley Authority v. Hill, 437 U.S. 153, 179 en S. Rep. No. 93 – 

307, 2.  

110 D.S. WILCOVE, D. ROTHSTEIN, J. DUBOW, A. PHILLIPS en E. LOSOS, “Quantifying Threats to Imperiled Species in 

the United States”, Bioscience 1998, Vol. 48, 607 – 609, 

http://www.unc.edu/courses/2006spring/geog/144/001/www/readings/wilcove2.pdf.  

111 M. TAYLOR, K. SUCKLING en J. RACHLINSKI, “The Effectiveness of the Endangered Species Act: A Quantitative 

Analysis”, BioScience 2005, Vol. 55, 361 - 363, http://www.cfr.washington.edu/classes.esrm.458/tayloretal.pdf .  

http://www.unc.edu/courses/2006spring/geog/144/001/www/readings/wilcove2.pdf
http://www.cfr.washington.edu/classes.esrm.458/tayloretal.pdf
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endangered species or a threatened species, designate any habitat of such species 

which is then considered to be critical habitat (eigen vetdruk)”.
112

   

Ondanks de opname van een principiële verplichting om gelijktijdig met het oplijsten van een 

soort ook critical habitat aan te duiden, blijkt uit huidige cijfers verschaft door de FWS/NMFS 

dat dit niet steeds het geval is. Vaak maakt men gebruik van de zinsnede “to the maximum 

extent prudent and determinable” om, op het tijdstip van oplijsten, nog af te zien van critical 

habitat aanwijzing. Momenteel
113

 is slechts voor 613
114

  van de 1392
115

 opgelijste bedreigde 

soorten critical habitat aangeduid (44%). Deze verhouding was in 2000 nog veel lager. Toen 

was er slechts voor 124 van de 1231 soorten critical habitat aangewezen (10%).
116

 Volgens 

CHEEVER ligt de oorzaak voor deze toename sinds 2000 niet in een beleidsverandering 

waarbij de agentschappen prioriteit verlenen aan het aanwijzen van critical habitat. De 

mentaliteitswijziging met betrekking tot het aanwijzen critical habitat is volgens hem eerder te 

wijten aan een verandering in de houding van de rechtbanken. Deze laatste zijn van mening 

dat de FWS/NMFS de wet moeten naleven en bevelen dan ook om binnen de wettelijk 

bepaalde termijnen critical habitat aan te wijzen.
117

 

B. Begrip 

 

41. Vooraleer de procedurele aspecten te behandelen, dient volgende vraag te worden 

verduidelijkt: wat gaat nu precies schuil achter het begrip ‘critical habitat’? 

42. Aanvankelijk was een wettelijke definitie niet voorhanden en werd deze leemte opgevuld 

door omschrijvingen afkomstig van de agentschappen zelf. In 1975 vonden de FWS en de 

NMFS het hoog tijd om verduidelijking te scheppen en publiceerden ze een document. Dit 

gezamenlijk opgestelde document bevat een opsomming van specifieke criteria die het 

mogelijk maken critical habitat te onderscheiden.  

                                                             
112 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1533 (a)(3)(A).  

113 Deze masterproef is afgesloten op 9 april 2012. 

114 Zie: http://ecos.fws.gov/tess_public/CriticalHabitat.do?nmfs=1 .  

115 Zie: http://ecos.fws.gov/tess_public/pub/boxScore.jsp .  

116 D. C. BAUR en R. IRVIN (eds.), Endangered Species Act: Law, Policy, and Perspectives (2nd edition), Chicago, 

American Bar Association Book Publishing, 2010, 41.  

117 Frederico Cheever is professor aan de Universiteit van Denver Sturm College of Law. Zie: D. C. BAUR en R. IRVIN 

(eds.), Endangered Species Act: Law, Policy, and Perspectives (2nd edition), Chicago, American Bar Association Book 

Publishing, 2010, 41.  

http://ecos.fws.gov/tess_public/CriticalHabitat.do?nmfs=1
http://ecos.fws.gov/tess_public/pub/boxScore.jsp
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Deze criteria waren onder meer: 

“(1) Space for normal growth, movements, or territorial behaviors; (2) Nutritional 

requirements such as food, water, minerals; (3) Sites for breeding, reproduction or 

rearing of offspring; (4) Cover or shelter; (5) Other biological, physical, or 

behavioral requirements.”
118

 

In 1978 volgde een officiële omschrijving met een ruim toepassingsgebied. Onder de noemer 

‘critical habitat’ valt: 

“[…]any air, land or water area […] and constituent elements thereof, the loss of 

which would appreciably decrease the likelihood of the survival and recovery of a 

listed species or a distinct population segment of its population.”
119

 

43. Na de snail darter zaak
120

 zal het Congres in 1978 de ESA amenderen en hiervan gebruik 

maken om meteen ook een wettelijke definitie te voorzien. Uit de parlementaire voorbereiding 

blijkt duidelijk de wil om een striktere definitie in te voeren dan de bestaande, door de 

FWS/NMFS gehanteerde omschrijving.
121

 

Sectie 3 (5) van de ESA bevat de huidige wettelijke definitie van critical habitat en luidt als 

volgt: 

“The term “critical habitat” for a threatened or endangered species means – 

(i) the specific area within the geographical area occupied by the species, at the time 

it is listed […] on which are found those physical and biological features (I) 

essential to the conservation of the species and (II) which may require special 

management considerations or protection; and 

                                                             
118 40 Fed. Reg. 764.  

119 43 Fed. Reg. 870.  

120 Infra 42 – 48. 

121 Zo stelde het Huis van Afgevaardigden dat: “[…]the existing regulatory definition could conceivably lead to the 

designation of virtually all of the habitat of a listed species as its critical habitat”.  Zie: H.R. Rep. No. 95-1625; 1978 

U.S.C.C.A.N. 9453. Ook de Senaat was dezelfde mening toegedaan; volgens zijn leden heeft de ruime definitie van de FWS 

en NMFS: “[…]substantially increase the amount of area involved in critical habitat designation and therefore increase 

proportionately the area that is subject to the regulations and prohibitions which apply to critical habitat”. Zie: S. Rep. No. 

95-874.  
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(ii) specific areas outside the geographical area occupied by the species at the time it 

is listed […] upon a determination by the Secretary that such area are essential 

for conservation of the species (eigen vetdruk).”
122

 

C. Procedure 

 

44. De procedure voor critical habitat aanwijzing vindt men terug in sectie 4 (zie bijlage 1.6). 

Net zoals bij het oplijsten van een soort bestaan er twee manieren om de procedure in werking 

te doen treden; enerzijds op het initiatief van de FWS/NMFS zelf, anderzijds kan elke 

geïnteresseerde persoon een petitie indienen en zo het proces tot aanwijzen van critical habitat 

op gang brengen.
123

 Er is ook voorzien om een reeds aangewezen gebied als critical habitat 

opnieuw te herzien. Het verdere verloop van de procedure is nagenoeg dezelfde als bij het 

oplijstingsproces. Binnen de 90 dagen na ontvangst van de petitie moet de FWS/NMFS 

beslissen of de petitie voldoende wetenschappelijke informatie bevat opdat het 

gerechtvaardigd zou zijn.
124

 Binnen de twaalf maanden na ontvangst moet de FWS/NMFS 

beslissen: “how (it) intends to proceed with the requested […] and shall promptly notice of 

such intention in the Federal Register”.
125

 Vervolgens maakt men de vooropgestelde 

beslissing bekend aan alle Staten en private entiteiten die erdoor getroffen worden.
126

 Daarna 

beschikt de bevolking over inspraakmogelijkheden; publieke commentaren kunnen gedurende 

60 dagen na bekendmaking van het voorstel worden ingediend en indien verzocht, kan men 

een openbare hoorzitting organiseren.
127

 De definitieve beslissing tot het aanwijzen van 

critical habitat moet volgen binnen het jaar. Het bevoegde agentschap kan echter de periode 

met zes maanden verlengen indien ze van mening is dat er substantiële onenigheid bestaat 

tussen wetenschappers met betrekking tot de verzamelde data.
128

   

 

 

                                                             
122 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1532 (5) (A).  

123 50 CFR § 424.14 (d).  

124 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1533 (b) (3) (D) (i). 

125 Ibid. § 1533 (b) (3) (D) (ii).  

126 50 CFR § 424.16 (c) (1).  

127 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1533 (b) (5).  

128 50 CFR § 424.17 (a) (iv). 
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D. Criteria  

 

45. Sectie 4 (b)(2) stelt: 

“The Secretary shall designate critical habitat, and make revisions thereto […] on the 

basis of the best scientific data available and after taking into consideration the 

economic impact, the impact on national security, and any other relevant impact, of 

specifying any particular area as critical habitat (eigen vetdruk).”
129

 

Opmerkelijk is dat dit de enige plaats is in de ESA waarbij ook met economische gevolgen 

van een handeling dient rekening te worden gehouden. Gelet op deze economische 

impactanalyse kan men bepaalde gebieden uitsluiten van critical habitat als men de mening is 

toegedaan dat de voordelen van dergelijke uitsluiting de voordelen van het gebied aan te 

wijzen als critical habitat overtreffen. 

“The Secretary may exclude any area from critical habitat if he determines that the 

benefits of such exclusion outweigh the benefits of specifying such area as part of 

the critical habitat (eigen vetdruk)”.
130

   

Er bestaat echter één uitzondering op deze mogelijkheid tot uitsluiting en dit is indien de 

uitsluiting van dat gebied zal leiden tot het uitsterven van de daar levende, bedreigde soort. 

“[…] unless he determines, based on the best scientific and commercial data 

available, that failure to designate such area as critical habitat will result in the 

extinction of the species concerned (eigen vetdruk).”
131

  

E. Nabeschouwingen  

 

46. Zoals hierboven reeds vermeld, moet het aanwijzen van critical habitat in principe 

gelijktijdig gebeuren met het oplijsten van de betrokken soort. Toch toont de praktijk aan dat 

dit slechts voor de helft van de opgelijste soorten het geval is.
132

 Dit is het gevolg van een 

achterpoortje vervat in de tekst van de wet. Immers, indien ten tijde van het oplijsten van een 

soort onvoldoende informatie betreffende hun critical habitat voorhanden is, kan het bevoegde 

                                                             
129 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1533 (b) (2).  

130 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1533 (b) (2). 

131 Ibid. § 1533 (b) (2).  

132 Supra 30, noot 114 – 115. 
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agentschap besluiten dat het aanwijzen van critical habitat ‘not determinable’ of ‘not prudent’ 

is.
133

  

‘Not determinable’ houdt in dat (i) er onvoldoende informatie voorhanden is om de nodige 

analyses te maken, of (ii) de biologische noden van de soort onvoldoende gekend zijn om hun 

critical habitat te identificeren.
134

 Indien men tot een ‘not determinable’ beslissing komt, mag 

de periode verlengd worden tot twaalf maanden.  

Het agentschap kan ook vaststellen dat het aanwijzen van critical habitat ‘not prudent’ is.
135

 

Dit zal gebeuren indien het aanwijzen ofwel een grotere bedreiging zou vormen voor de soort, 

ofwel geen bijkomende voordelen met zich mee zou brengen. Deze beslissing is, in 

tegenstelling tot de ‘not determinable’ beslissing, definitief.  

47. Een andere oorzaak voor de discrepantie tussen het oplijsten enerzijds en het aanduiden 

van critical habitat anderzijds ligt in het tekort aan federaal budget waarover de FWS/NMFS 

beschikt om haar verplichtingen onder de ESA na te komen. Herhaaldelijk probeerden de 

agentschappen hun gebrekkige naleving terug te brengen op het tekort aan beschikbare 

fondsen. Meermaals was de rechtbank echter niet van plan hieraan gehoor te geven. In de 

zaak Forest Guardians v. Babbitt
136

 uit 1999 verwierp de rechtbank de zogenaamde 

‘impossibility defense’, waarbij de administratie zijn tekortkomingen onder de ESA met 

betrekking tot het tijdig aanwijzen van critical habitat voor een karpersoort (‘Rio Grande 

Silvery minnow’) verantwoordde door te wijzen op onvoldoende financiële middelen 

toegekend door het Congres. 

 

 

 

 

 

                                                             
133 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1533 (b) (6) (C) (ii).  

134 50 CFR § 424.12 (a) (2) (ii).  

135 50 CFR § 424.12 (a)(1).  

136 Forest Guardians v. Babbitt, 174 F 3d 1178, 1192 (1999).  
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§ 3. Sectie 4 ESA: herstelplannen 

 

48. Grosso modo kan je de ESA opdelen in twee soorten maatregelen. Enerzijds de 

maatregelen die zich focussen op het voorkomen dat een soort uitsterft, anderzijds 

maatregelen die het herstel van de soort bevorderen en promoten. Dit wordt ook in de 

rechtspraak weerspiegeld en de zaak Gifford Pinchot Task Force v. FWS uit 2004 is daar een 

mooi voorbeeld van. In deze zaak stelt de rechter dat:  

“The ESA was enacted not merely to forestall the extinction of species […] but to 

allow a species to recover to the point where it may be delisted. […] it is clear that 

Congress intended that conservation and survival be two different (though 

complementary) goals of the ESA (eigen vetdruk).”
137

  

Het ultieme doel van de ESA is immers de populatie van een bedreigde soort terug op een 

veilig niveau te brengen, zodat bescherming overbodig wordt. Om deze doelstelling te 

realiseren verplicht sectie 4 (f) de FWS/NMFS tot het opmaken en implementeren van 

herstelplannen voor alle opgelijste soorten.
138

 Maar, wat bedoelt de wet nu precies met 

‘herstel’? Betekent dit dat de populatie terug op haar maximum niveau moet komen, of 

bedoelt men iets anders? 

49. De ESA zelf brengt hier jammer genoeg niet expliciet uitsluitsel over. Nergens in de wet 

is immers een definitie of omschrijving van het begrip ‘herstel’ terug te vinden. Dit heeft 

aanleiding gegeven tot tal van definities afkomstig van diverse rechtsgeleerden. Zo omschrijft 

GOBLE
139

 ‘herstel’ als: “no longer sufficiently at risk of extinction to be listed as endangered 

or threatened”. Dit is volgens hem impliciet in de wettelijke definitie van ‘behoud’ terug te 

vinden: “use all methods and procedures which are necessary to bring any endangered 

species or threatened species to the point at which the measures provided pursuant to this Act 

are no longer necessary”
140

 en wordt ook door de FWS bevestigd.
141

 

                                                             
137 Gifford Pinchot Task Force v. FWS, 378 F.3d 1059, 1070 (2004).  

138 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1533 (f).  

139 Dale D. Goble is professor in de rechten aan de Universiteit van Idaho. Zie: D. C. BAUR en R. IRVIN (eds.), Endangered 

Species Act: Law, Policy, and Perspectives (2nd edition), Chicago, American Bar Association Book Publishing, 2010, 71 – 

72.  

140 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1532 (3).  

141 Zo stellen de FWS richtlijnen betreffende herstelplannen dat ‘herstel’: “[…]the process by which the decline of an 

endangered or threatened species is arrested or reversed, and threats to its survival are neutralized, so that its long-term 
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50. Nu er klaarheid is omtrent de betekenis van ‘herstel’ moet de volgende vraag beantwoord 

worden: wat zijn de componenten van een herstelplan? 

Voor wat de inhoud van herstelplannen betreft, moet men een onderscheid maken tussen de 

plannen die zijn opgesteld in de periode voor 1988 en deze opgesteld na 1988. Voor 1988 

waren er wel tal van herstelplannen, maar uit de praktijk bleek dat het implementeren van 

deze plannen veel moeilijkheden met zich mee bracht. Vaak waren ze erg vaag en bevatten ze 

geen specifieke programma’s die het mogelijk moeten maken om de herstelplannen in realiteit 

om te zetten. Het Congres, bewust van deze wettelijke tekortkomingen, besloot in 1988 

bepalingen op te nemen in sectie 4 (f) die de minimale inhoud van de toekomstige 

herstelplannen specificeren. Er zijn drie types informatie die aanwezig moeten zijn in een 

herstelplan: 

(i) “A description of such site-specific management actions as may be necessary to 

achieve the plan’s goal for the conservation and survival of the species; 

(ii) objective, measurable criteria which, when met, would result in a determination 

[…] that the species be removed from the list; 

(iii) estimates of the time required and the cost to carry out those measures needed to 

achieve the plan’s goal and to achieve intermediate steps toward that goal (eigen 

vetdruk).”
142

  

51. Aanvankelijk kwamen de herstelplannen traag tot stand. Dit was grotendeels te wijten aan 

het ontbreken van een wettelijk bindende tijdslimiet. Gevolg was dat in 1994 slechts voor 54 

procent van de toen opgelijste soorten een plan was opgesteld.
143

 Om dit cijfer te verhogen 

heeft de FWS in 1994 een document betreffende herstelplannen opgesteld waaruit haar wil 

blijkt om voor elke soort binnen 2 ½ jaar na oplijsting een plan te hebben.
144

 Mede door deze 

maatregel ligt het percentage vandaag veel hoger (zie bijlage 1.2).
145

 Echter, kwantiteit zegt 

natuurlijk niets over de kwaliteit en veel herstelplannen betekenen daarom niet dat ze goed 

                                                                                                                                                                                              
survival in nature can be ensured. The goal of this process is the maintenance of secure, self-sustaining wild populations of 

species.” Zie: FWS Policy and Guidelines for Planning and Coordinating Recovery of Endangered and Threatened Species, 

25 mei 1990, http://www.fws.gov/filedownloads/ftp_DJCase/endangered/pdfs/Recovery/90guide.pdf .  

142 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1533 (f) (1) (B) (i)-(iii).  

143 D. C. BAUR en R. IRVIN (eds.), Endangered Species Act: Law, Policy, and Perspectives (2nd edition), Chicago, 

American Bar Association Book Publishing, 2010, 80.  

144 59 Fed. Reg. 34, 272-73.  

145 Zie: http://ecos.fws.gov/tess_public/TESSWebpageRecovery?sort=1 .  

http://www.fws.gov/filedownloads/ftp_DJCase/endangered/pdfs/Recovery/90guide.pdf
http://ecos.fws.gov/tess_public/TESSWebpageRecovery?sort=1
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zijn. Reeds in oudere wetenschappelijke studies bleek dat de herstelplannen niet goed waren 

opgesteld en de biologisch vooropgestelde doelen vaak onrealistisch waren.
146

 Recentere 

onderzoeken tonen aan dat er de laatste jaren vooruitgang is geboekt,
147

 maar er is duidelijk 

nog veel ruimte voor verbeteringen in het ontwikkelen van haalbare en doeltreffende 

herstelplannen. Het feit dat nog maar 26 soorten ontlijst zijn ten gevolge van volledig herstel 

toont dit duidelijk aan (zie bijlage 1.4.).  

52. De FWS/NMFS kunnen herstelplannen opstellen op twee manieren; ofwel besteden ze het 

uit aan een onafhankelijke groep experts, ofwel richten ze binnen hun dienst zelf een team op. 

Dit team bestaat uit leden van federale, statelijke en locale agentschappen, wetenschappers, 

natuurverenigingen en leden uit de zakenwereld. Sinds 1988 heeft ook de bevolking de 

mogelijkheid haar mening te uiten. Een herstelplan moet eerst worden bekendgemaakt en dan 

kan iedereen vrijwillig bezwaren indienen.
148

 Omtrent de afdwingbaarheid van herstelplannen 

bestaat nogal onenigheid. Volgens de FWS zijn de plannen geen wettelijk bindende 

documenten, maar slechts richtlijnen.
149

 Natuurverenigingen daarentegen zien in de 

herstelplannen een wettelijke verplichting voor de agentschappen en proberen zich dan ook op 

deze plannen te beroepen om druk uit te oefenen en acties te ondernemen.  

53. Concrete maatregelen die in zo’n herstelplan kunnen voorkomen zijn onder meer: (i) 

herstel en verkrijgen van habitat, (ii) verwijderen van roofdieren of uitheemse plantensoorten, 

(iii) het houden van inspecties, (iv) monitoring van de populaties en (v) het op poten zetten 

van kweekprogramma’s. Belangrijk hierbij is dat deze activiteiten zich niet mogen beperken 

tot federaal gebied en nationale parken. Vele opgelijste soorten komen immers voor op 

private eigendom en dus is samenwerking met private landeigenaars noodzakelijk. Een van de 

instrumenten om deze samenwerking te bekomen zijn de Safe Harbor Agreements en Habitat 

Conservation Plans. Dit soort akkoorden worden in een apart onderdeel verder behandeld.
150

  

                                                             
146 Voorbeeld: COMM. ON SCIENTIFIC ISSUES IN THE ENDANGERED SPECIES ACT, NATIONAL RESEARCH COUNCIL , 

Science and the Endangered Species Act, Washington, National Academy Press, 1995,  150, 

http://www.nap.edu/openbook.php?isbn=0309052912 .  

147 D. C. BAUR en R. IRVIN (eds.), Endangered Species Act: Law, Policy, and Perspectives (2nd edition), Chicago, 

American Bar Association Book Publishing, 2010, 80.  

148 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1533 (f) (4).  

149 Zie: http://www.fws.gov/endangered/esa-library/pdf/recovery.pdf .  

150 Infra 86 – 88 en 90 – 106. 

http://www.nap.edu/openbook.php?isbn=0309052912
http://www.fws.gov/endangered/esa-library/pdf/recovery.pdf
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54. Een laatste opmerking omtrent herstelplannen heeft betrekking op het grote kostenplaatje 

dat deze met zich meebrengen. Veelgenoemde kritiek is dan ook dat de agentschappen over 

onvoldoende financiële middelen beschikken om een herstelplan tot een goed einde te 

brengen. Natuurlijk gaat men er bij zo’n stelling vanuit dat alle objectieven, vervat in het plan, 

moeten worden verwezenlijkt opdat effectief herstel zou optreden. Dit is echter niet steeds het 

geval en de FWS heeft dit aan de hand van een ludieke vergelijking willen aantonen. Zij 

beschouwt een herstelplan als een soort menukaart. Om een goede avond te hebben op 

restaurant en lekker te eten hoeft men niet het totaal van de volledige menukaart te nemen om 

tot de prijs van de maaltijd te komen. Zo ook moeten niet alle mogelijke acties, vervat in het 

herstelplan, worden vervuld opdat een soort zich zou herstellen. Als voorbeeld verwijst de 

FWS naar een vleermuissoort (‘Ozark big-eared bat’).
151

 Om de populatie van deze soort 

opnieuw op gezond niveau te brengen werd een herstelplan opgesteld met hieraan kosten 

verbonden tot 2,6 miljoen dollar. De soort bevindt zich volgens de FWS nu terug op een 

veilig niveau en dit ondanks slechts een totaal van 861.000 dollar aan uitgaven.
152

  

§ 4. Slotopmerking: de noodprocedure 

 

55. Het Amerikaanse Congres heeft in 1982 een alternatief voorzien voor het normale, 

formele beslissingproces om een soort op te lijsten en critical habitat aan te wijzen. Sectie 4 

(b)(7) geeft de FWS/NMFS de mogelijkheid onmiddellijk beide handelingen te stellen zonder 

de hierboven omschreven formele procedure na te leven. De administratie kan dit doen 

wanneer er “a significant risk to the well-being of any species of fish or wildlife or plants” 

is.
153

 De beslissing tot oplijsting of aanwijzing van critical habitat treedt onmiddellijk in 

werking vanaf het ogenblik van publicatie in het Federal Register en zal voor 240 dagen in 

werking blijven. Gedurende deze periode zal men de gewone, formele procedure opstarten. 

Slechts twee formaliteiten dienen te worden vervuld. Enerzijds moet de FWS/NMFS de 

redenen voor het gebruik van de noodprocedure vermelden tijdens de publicatie in het Federal 

Register, anderzijds moeten de agentschappen binnen de Staten waar de soort voorkomt op de 

hoogte worden gebracht. Deze noodprocedure maakt het mogelijk meteen in te grijpen 

                                                             
151 De vleermuissoort werd in 1979 opgelijst als ‘endangered’. Zie: 44 Fed. Reg. 69.206 – 69.208. Voor herstelplan zie: 

http://ecos.fws.gov/docs/recovery_plan/950328b.pdf.  

152 Zie: STANFORD ENVIRONMENTAL LAW SOCIETY, The Endangered Species Act, Stanford, Stanford University Press, 

2001, 71 -72.  

153 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1533 (b) (7).  

http://ecos.fws.gov/docs/recovery_plan/950328b.pdf
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wanneer duidelijk blijkt dat een soort in gevaar is, zonder echter te moeten voldoen aan de 

strenge regels voorzien in sectie 4 van de ESA.  
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Hoofdstuk 2. Sectie 7 ESA: conservatie en consultatie 
 

§ 1. Dubbele verplichting voor federale agentschappen 

  
56. Sectie 7 legt de federale agentschappen op maatregelen te nemen om opgelijste soorten en 

kandidaat soorten te beschermen. De bepalingen van sectie 7 hebben een diepgaande inhoud 

en het potentieel om grote gevolgen teweeg te brengen, zowel voor privaat als publiek 

georganiseerde activiteiten.  

57. De verplichtingen voor federale agentschappen zijn van tweeërlei aard; enerzijds is er een 

verplichting tot behoud, anderzijds een verplichting tot consultatie.  

Sectie 7 (a)(1) van de ESA stelt: 

“[…] all Federal agencies shall in consultation with and with the assistance of the 

Secretary, utilize their authorities in furtherance of the purposes of this Act by 

carrying out programs for the conservation of endangered species and threatened 

species listed pursuant to section 4 of this Act (eigen vetdruk).”
154

 

Belangrijk is dat de verplichting om dergelijke programma’s op te stellen niet enkel geldt 

voor de twee belangrijkste agentschappen, de FWS en NMFS, maar ook voor alle andere 

federale agentschappen. Een mijns inziens tekortkoming van de wet is dat sectie 7 bepalingen 

slechts toepassing hebben op federale agentschappen en dus in dat opzicht beperkt is in haar 

draagwijdte. Met betrekking tot deze bepaling is rechtspraak uiterst schaars en beschikken de 

federale agentschappen over een grote discretionaire bevoegdheid. Er zal bijgevolg dan ook 

hieraan geen verdere aandacht worden besteed.  

58. Sectie 7 (a)(2) van de ESA bevat vanuit casuïstisch oogpunt een belangrijkere bepaling: 

“Each Federal agency shall […] insure that any action authorized, funded, or 

carried out by such agency is not likely to jeopardize the continued existence of any 

endangered species or threatened species or result in the destruction or adverse 

modification of habitat of such species which is determined by the Secretary [… ] to 

be critical (eigen vetdruk).”
155

  

                                                             
154 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1536 (a) (1).  

155 Ibid. § 1536 (a) (2).  
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59. Een eerste vraag hierbij is of de bepaling uit sectie 7 (a)(2) betrekking heeft op elke actie 

van een federaal agentschap? Het antwoord op deze vraag is negatief. Sectie 7 (a)(2) is niet 

steeds van toepassing wanneer een federaal agentschap een actie onderneemt, doch slechts 

wanneer het agentschap hierbij over een discretionaire bevoegdheid beschikt. De term ‘actie’ 

is omschreven door de FWS/NMFS, alsook bevestigd in de rechtspraak: “section 7 apply to 

all actions in which there is discretionary Federal involvement or control.”
156

 In principe gaat 

het vooral om beslissingen omtrent het verlenen of verlengen van vergunningen voor 

vergunningsplichtige activiteiten.
157

 

60. Om haar verplichtingen na te leven moet het betrokken federaal agentschap nagaan of een 

onder haar bevoegdheid geplande activiteit mogelijk een negatieve impact kan hebben op 

zowel reeds opgelijste, als kandidaat soorten en hun critical habitat. Een manier om dit te 

doen is door het opstellen van een ‘biological assessment’ [hierna: BA]. Zo’n BA kan drie 

mogelijke uitkomsten hebben: 

(i) No effect: de vooropgestelde activiteit zal geen effect hebben op een opgelijste of 

kandidaat soort, alsook op hun aangewezen critical habitat.  

(ii) Is not likely to adversely affect: elk effect op een soort en zijn critical habitat zal 

verwaarloosbaar zijn of zelfs voordelig. 

(iii)Is likely to adversely affect: de vooropgestelde activiteit kan direct of indirect 

resulteren in negatieve gevolgen voor de soort en/of zijn habitat en dit effect is niet 

verwaarloosbaar of voordelig.
158

  

De FWS/NMFS zal zich dan moeten uitspreken over de bevindingen van het federale 

agentschap. Indien ze akkoord gaat met de inhoud van de BA, dan loopt het consultatieproces 

ten einde. In het andere geval zal men ofwel via een informele, ofwel via een formele 

                                                             
156 Zie: 50 CFR § 402.03 en National Ass’n of Home Builders v. Defenders of Wildlife, 127 S. Ct. 2518, 2534 (2007).  

157 Zo moet men op grond van sectie 404 van de Clean Water Act een vergunning krijgen om baggerwerken uit te voeren.  De 

US Army Corps of Engineers moet dan het bevoegde agentschap op de hoogte brengen van deze activiteiten indien in dat 

gebied opgelijste soorten voorkomen. Zie: Clear Water Act of 1972, 33 U.S.C. § 1344 en D. C. BAUR en R. IRVIN (eds.), 

Endangered Species Act: Law, Policy, and Perspectives (2nd edition), Chicago, American Bar Association Book Publishing, 

2010, 106.  

158 Zie: D. C. BAUR en R. IRVIN (eds.), Endangered Species Act: Law, Policy, and Perspectives (2nd edition), Chicago, 

American Bar Association Book Publishing, 2010, 107.   
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consultatieprocedure tot eensgezindheid moeten komen. Deze procedures zullen echter binnen 

het kader van deze masterproef niet verder besproken worden.
159

 

 § 2. Het Amerikaanse Supreme Court en de snail darter zaak 

 

A. “Small fish, big problems” 

 

61. De snail darter zaak dateert uit 1973 en draait rond de bouw van de Tellico Dam op de 

Little Tennessee River.
160

 Tot de jaren ‘70 was het bouwen van dammen zeer populair in de 

Verenigde Staten. Met het Tellico Dam project, waarvan de constructiewerken in 1967 van 

start zijn gegaan, wenste men de economische ontwikkeling in de regio te bewerkstelligen.  

De hele controverse rond de bouw van de Tellico Dam is begonnen wanneer David Etnier, 

een bioloog en professor aan de Universiteit van Tennessee, in augustus 1973 een zeven 

centimeter lange vissoort ontdekte in de Little Tennessee River, de snail darter genaamd.
161

  

62. Om een correct beeld te schetsen, moet echter gewezen worden op de onvrede die reeds 

vroeger was ontstaan rond de Tellico Dam. Lokale boeren, vissers en verschillende 

natuurverenigingen, geleid door de Environmental Defense Fund [hierna: EDF], waren van 

mening dat de voltooiing van het project grote verliezen voor de natuur met zich mee zou 

brengen zonder dat er voldoende economische voordelen tegenover stonden. De EDF begon 

een rechtszaak tegen de Tennessee Valley Authority [hierna: TVA],
162

 initiator van het 

Tellico Dam project. Hierbij baseerde de EDF zich op de in 1969 aangenomen National 

Environmental Policy Act [hierna: NEPA].
163

 Volgens deze wet moet er een Environmental 

Impact Statement [hierna: EIS] worden opgesteld door de TVA om de milieuschade van het 

project te constateren, iets wat de TVA tot dan steeds geweigerd had.
164

 Volgens deze laatste 

was men niet verplicht om een EIS op te stellen aangezien het project dateert van voor de 

                                                             
159 Indien meer informative gewenst omtrent het formele of informele consultatieproces zie: D. C. BAUR en R. IRVIN (eds.), 

Endangered Species Act: Law, Policy, and Perspectives (2nd edition), Chicago, American Bar Association Book Publishing, 

2010, 108 – 111.  

160 De Little Tennessee River is een zijrivier van de Tennessee River en is gelegen in het zuidoosten van de Verenigde Staten.  

161 De Nederlandstalige benaming van de Snail darter is slaketende baars. Hierna zal echter gebruik worden gemaakt van de 

Engelstalige benaming.  
162 De Tennessee Valley Authority is een federale publiekrechtelijke rechtspersoon opgericht in 1933 en die hoofdzakelijk 

instaat voor elektriciteitsgeneratie en economische ontwikkeling in de Tennessee Valley, het stroomgebied van de Tennessee 

River.  

163 National Environmental Policy Act of 1969, 83 Stat. 852; 42 U.S.C. § 4321.  

164 Ibid. § 4321 (2) (c).  
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totstandkoming van de NEPA. De zaak belandde voor de rechtbank en deze moest dus 

beslissen over de al dan niet retroactieve werking van de wet. Uiteindelijk zal de rechtbank 

beslissen dat de TVA de NEPA schendt en het bevel geven een EIS op te stellen.
165

 De TVA 

zal het bevel van de rechtbank opvolgen en een EIS opmaken, maar opnieuw was de EDF niet 

tevreden en dit keer omdat er onvoldoende rekening werd gehouden met het biologisch belang 

van de rivier. De zaak belandde in 1973 opnieuw voor het gerecht, maar daar was men van 

mening dat de TVA bij het opstellen van het EIS correct was tewerk gegaan en de 

bouwwerken konden worden voortgezet.
166

Op basis van de NEPA is men er dus in geslaagd 

het Tellico Dam project tijdelijk een halt toe te roepen, maar geenszins stop te zetten.  

 

63. Het zal de ontdekking in 1973 van de snail darter zijn die de deur weer op een kier zet 

voor de tegenstanders van het project. Tot 1973 had het ontdekken van nieuwe soorten geen 

juridische impact. Met de komst van de ESA eind 1973 kwam hierin verandering. Deze wet 

voorziet immers de mogelijkheid voor de FWS/NMFS om onder meer diersoorten als 

‘endangered’ te bestempelen en critical habitat aan te wijzen, waarmee federale 

agentschappen moeten rekening houden bij al hun projecten. De tegenstanders van het Tellico 

Dam project zagen dan ook schoon hun kans en in 1975 zullen zij een petitie indienen bij de 

FWS om de snail darter op te lijsten als ‘endangered’.
167

 

 

64. Eind 1975 zal gebeuren waar verschillende partijen op hadden gewacht. De FWS beslist 

om de snail darter op de lijst van bedreigde soorten te plaatsen en haar het statuut van 

‘endangered’ te verlenen.
168

 Enige tijd later beroepen een reeks natuurverenigingen, alsook 

Hill en Plater
169

 zich op sectie 11 van de ESA dat stelt dat elke persoon een rechtszaak kan 

beginnen “to enjoin any person, including the United States and any other governmental 

instrumentality or agency (to the extent permitted by the eleventh amendment to the 

Constitution), who is alleged to be in violation of any provision of this Act or regulation 

issued under the authority thereof.”
170

   

                                                             
165 Environmental Defense Fund v. TVA, 339 F. Supp. 806 (1972).  

166 Environmental Defense Fund v. TVA, 371 F. Supp. 1004 (1973).  

167 Het zal Hank Hill zijn, student aan de Universiteit van Tennessee, die Etnier’s werk terug zal opvissen en samen met zijn 

professor Zygmunt Plater de petitie zal indienen. Zie: 40 Fed. Reg, 11.618,  

http://ecos.fws.gov/docs/federal_register/fr42.pdf,.  

168 40 Fed. Reg. 47.505 – 47.506, http://ecos.fws.gov/docs/federal_register/fr74.pdf.  

169 Supra 43, noot 167.  

170 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1540 (g).  

http://ecos.fws.gov/docs/federal_register/fr42.pdf
http://ecos.fws.gov/docs/federal_register/fr74.pdf
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65. Op 25 mei 1976 belandde de zaak in eerste aanleg voor rechter Taylor. Hij moest zich 

uitspreken over de vordering tot permanente staking van het Tellico Dam project. Ondanks 

het feit dat rechter Taylor erkende dat alle, tot dan toe gekende populaties van de snail darter, 

hoogstwaarschijnlijk zou worden geëlimineerd indien het project zou doorgaan, weigerde hij 

de vordering tot permanente staking in te willigen. Naar zijn mening rezen de problemen rond 

de ESA slechts nadat het project al door de TVA was gestart en had het Congres niet de 

bedoeling de wet van toepassing te verklaren wanneer het enkel om kleine vissoorten zou 

gaan, die naar hun mening verwaarloosbaar waren.
171

  

 

66. Tegen bovenstaande beslissing werd beroep aangetekend bij het Zesde Circuit en deze 

laatste zal de beslissing in eerste aanleg ongedaan maken. Volgens rechter Celebrezze is het 

irrelevant of de dam al voor 50 of 90 procent is afgewerkt om te berekenen wat de sociale en 

wetenschappelijke kosten zullen zijn van het verdwijnen van een unieke levensvorm. TVA’s 

argument dat al teveel geld was geïnvesteerd en de werken al te ver gevorderd waren, werd 

dan ook afgewezen. Aangezien er geen uitzondering in de wet is voorzien voor het Tellico 

Dam project, heeft de lagere rechtbank haar discetionaire macht misbruikt door de TVA te 

laten doorgaan met de werken, aldus het Zesde Circuit.
172

  

 

67. De hele zaak zal uiteindelijk bij het hoogste gerecht van de Verenigde Staten terecht 

komen, het Supreme Court en deze laatste zal de belangrijkste beslissing ooit nemen in de 

geschiedenis van de ESA.
173

  

 

Enerzijds werd door de tegenstanders van het project sectie 7 van de ESA aangehaald, 

namelijk dat de verdere bouw van de dam het habitat en dus ook de snail darter populatie in 

groot gevaar zou brengen. De TVA anderzijds, argumenteerde dat (i) zij de wetgeving hadden 

gerespecteerd aangezien zij de FWS hadden geconsulteerd, (ii) de constructiewerken reeds 

van start waren gegaan nog voordat de ESA tot wet werd verheven, (iii) het Congres nog 

steeds de verdere aanbouw van de Tellico Dam ondersteunde aangezien zij regelmatig 

fondsen voorzag, ook na de totstandkoming van de ESA, (iv) het hele project voor de ganse 

regio een groot economisch belang had.  

                                                             
171 Hill v. Tennessee Valley Authority, 419 F. Supp. 753, 6 Envtl. L. Rep. 20.583 (1976).  

172 Hill v. Tennessee Valley Authority, 549 F. 2d 1064, 9 ERC 1737, 7 Envtl. L. Rep. 20.172 (1977).  

173 Tennessee Valley Authority v. Hill, 437 U.S. 153 (1978).  
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Deze argumenten zullen echter niet gevolgd worden door het Supreme Court onder leiding 

van Chief Justice Warren Burger en dit door een strikte interpretatie te geven aan de wettekst. 

Hieronder worden de belangrijkste overwegingen van het Hof aangehaald. 

 

(i) De taal van de tekst is helder en voorziet niet in uitzonderingen voor projecten die 

al reeds ver gevorderd zijn op het moment dat de wet in werking treedt, zoals het 

Tellico Dam project. 

(ii) Uit de wetsgeschiedenis blijkt duidelijk dat het Congres de bedoeling had de 

tendens tot uitsterven van verschillende soorten tegen te gaan. Daaruit kan men 

afleiden dat deze bescherming voorrang verkrijgt boven bepaalde projecten van 

federale agentschappen, zoals de TVA. Het Congres voorzag dus dat, teneinde de 

doelstellingen van de wet te bereiken, in sommige gevallen de federale 

agentschapen hun lopende projecten moeten stopzetten, aldus het Hof.
174

  

(iii) Indien het Hof zou toelaten dat het project mag afgewerkt worden dan zou hiermee 

de wet geschonden worden. Door het aannemen van de ESA heeft het Congres 

aangegeven dat bescherming van bedreigde soorten de hoogste prioriteit geniet en 

het dus aan de uitvoerende macht is om de wet na te leven en aan de rechterlijke 

macht om de naleving af te dwingen.  

 

Gelet op bovenstaande redenering besliste het Hof dat de ESA expliciet projecten zoals het 

Tellico Dam project verbiedt indien het voorzetten ervan naar alle waarschijnlijk zal leiden tot 

het uitsterven van een bedreigde soort dat onder de bescherming van de ESA valt. Het 

Supreme Court sprak zich dan ook in 1978 uit in het voordeel van de snail darter en het 

project moest worden stilgelegd.  

 

                                                             
174 Hierbij kan gewezen worden op de toch wel inconsistente houding van het Congres met betrekking tot de snail darter 

zaak. Hoewel volgens het Hof uit de wetsgeschiedenis duidelijk de prioriteit van de ESA op bestaande federale projecten 

blijkt, zullen verschillende uitspraken binnen het Huis van Afgevaardigden en de Senaat dit dan weer tegenspreken. Zo 

rapporteerde de toewijzingscommissie van de Senaat in 1977 het volgende met betrekking tot de zaak: “This committee has 

not viewed the Endangered Species Act as preventing the completion and use of these projects which were well under way at 

the time the affected species were listed as endangered. If the act has such an effect, which is contrary to the committee’s 

understanding of the intent of congress in enacting the Endangered Species Act, funds should be appropriated to allow these 

projects to be completed and their benefits realized in the public interest, the Endangered Species Act notwithstanding.”  Zie: 

S. Rep. No. 95 – 301, 99.  
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68. De beslissing van het Supreme Court ging niet ongezien voorbij. De uitspraak haalde de 

nationale krantenkoppen en zorgde vooral binnen de industriële lobby van het Congres voor 

een golf van verontwaardiging. Steeds nadrukkelijker gingen er stemmen op om de ESA te 

amenderen.
175

 Dit zal tot gevolg hebben dat slechts één maand na de uitspraak in de snail 

darter zaak de ESA wordt geamendeerd waardoor het in de toekomst mogelijk wordt om voor 

bepaalde projecten een uitzondering te voorzien op sectie 7.  

 

Met als drijvende kracht onder meer toenmalig senator Howard Baker, die het project 

jarenlang had gesteund, zal de ESA in november 1978 geamendeerd worden. Hiermee wordt 

met betrekking tot sectie 7 een commissie geïntroduceerd, de Endangered Species Committee 

[hierna: ESC], die over de bevoegdheid beschikt om voor bepaalde projecten een uitzondering 

op de wet te voorzien. De ESC, of beter gekend onder de naam ‘God Squad’,
176

 bestaat uit 

diverse kabinetsleden en ten minste één lid van de Staat waar het project zou plaatsvinden.
177

  

 

De ESC heeft de mogelijkheid om voor bepaalde projecten een uitzondering op sectie 7 toe te 

staan indien ten minste vijf van de leden hiermee akkoord gaan. Opdat een uitzondering kan 

worden verleend, moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn. Vooreerst mogen er geen 

“reasonable and prudent alternatives” zijn met betrekking tot het geplande project. 

Vervolgens moeten de voordelen van het project duidelijk belangrijker zijn dan de 

instandhouding van de betrokken soort en moet het project in het algemeen belang zijn van de 

bevolking. Tot slot moet het project ook van “regional or national significance” zijn.
178

  

 

Eind datzelfde jaar nog werd een verzoek ingediend bij de ESC om het Tellico Dam project 

een uitzondering toe te kennen. Tegen alle verwachtingen in stemde de commissie unaniem in 

het voordeel van de snail darter en werd geen exceptie op de ESA toegestaan. Hierbij moet 

echter opgemerkt worden dat deze beslissing vooral steunt op economische gronden. De ESC, 

                                                             
175 De angst binnen het congres was immers groot dat biologen en natuurverenigingen grote, economisch belangrijke 

projecten zouden proberen stil te leggen door op zoek te gaan naar obscure, kleine en in hun ogen irrelevante soorten.  Zie 

parlementaire voorbereiding: H.R. CONF. Rep. No.  95 – 1804 en H.R. REP. 95 – 1625.   

176 Deze benaming verwijst naar het feit dat de commissie beslissingen neemt die lang geleden toebehoorden aan een hogere 

autoriteit, en hierdoor een hele soort de dieperik kan insturen.  

177 De leden van de ESC zijn de volgende: de Minister van Binnenlandse Zaken, de Minister van Landbouw, de Secretaris  

van het Leger, het Hoofd van de Raad van Economische Adviseurs, de beheerder van de EPA, de beheerder van de Nationale 

Oceaan en Atmosfeer Administratie en een door de gouverneur genomineerde en door de president aangeduide persoon van 

de plaats waar het project zou plaatsvinden. Zie: Endangered Species Act of 1973,  16 U.S.C. § 1536 € (3).  

178 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1536 (h). 
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onder leiding van econoom Charles Schultze, stelde het volgende: “Here is a project that is 

95 percent complete, and if one takes the cost of finishing against the benefits , it doesn’t pay 

– which says something about the original design.”
179

 

 

B. Slotopmerkingen 

 

69. Omtrent het snail darter debacle kunnen nog een drietal bedenkingen worden gemaakt. 

Vooreerst kan je stellen dat het ontbreken van overgangsmaatregelen in de ESA een grote 

tekortkoming is. De hele discussie omtrent de al dan niet retroactieve toepassing van de ESA 

zou hiermee vermeden zijn. Maar de Verenigde Staten als common law land hecht nog steeds 

veel belang aan de rechtspraak en bij deze zijn het dan ook de rechterlijke instellingen die 

dergelijke tekortkomingen moeten invullen.  

 

70. Ondanks de uitspraak van het Supreme Court in het voordeel van de snail darter, is men er 

toch in geslaagd de dam af te werken in 1979. Dit zal het werk zijn van Al Gore, samen met 

Howard Baker en volksvertegenwoordiger James Duncan. Zij zullen ervoor zorgen dat de 

Energy and Water Development Appropriations Act in een uitzondering voor de Tellico Dam 

zal voorzien,
180

 zodat het project kon voltooid worden ondanks de ESA en andere 

wetgeving.
181

 Toen lag de laatste hoop bij President Jimmy Carter die zijn veto kon stellen. 

Echter met het Panama Kanaal Verdrag op de helling heeft hij, met grote tegenzin weliswaar, 

de wet aanvaard.
182

 Men kan zich hierbij natuurlijk de vraag stellen of de ESA wel 

doeltreffend is indien het Congres zomaar kan afwijken van de wet en een uitspraak van het 

hoogste gerechtshof.  

 

                                                             
179 Zie: A. COCKBURN en J. St. CLAIR, Al Gore: A user’s manual, new york, verso, 2000, 61. Voor meer informatie zie: Z. 

PLATER, “Reflected in a River: Agency Accountability and the TVA Tellico Dam Case”, Tennessee Law Review 1982, Vol. 

49, 747 – 787.  

180 Energy and Water Development Appropriations Act van 1979, Pub. L. No. 96 – 69, 93 Stat 437.  

181 Al Gore, nu toch bekend om zijn inzet voor het milieu, verklaarde toen het volgende: “It was unfortunate that the 

controversy over the snail darter was used to delay completion of the dam after it was virtually finished. I am glad the 

Congress has now ended this controversy once and for all”. Zie: A. COCKBURN en J. St. CLAIR, Al Gore: A user’s manual, 

New York, verso, 2000, 62.    

182 Zie: X, “Environment: Tellico Triumph”, Time Magazine, 8 oktober 1979, 

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,916912,00.html .  

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,916912,00.html
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71. Ondanks het feit dat de dam toch werd voltooid, is deze zaak niet zonder belang geweest. 

Het heeft gezorgd voor de basis van de huidige wetgeving. Daarnaast heeft het de 

Amerikaanse bevolking geleerd dat alle soorten, of deze nu geliefd zijn of totaal onbekend, 

bescherming moeten genieten. De snail darter zaak heeft met andere woorden de richting van 

de toekomstige natuurbeschermingswetgeving aangegeven en is in dat opzicht een niet te 

verwaarlozen zaak geweest. De ESA verplicht ons om eerst stil te staan bij de mogelijke 

gevolgen van onze acties voordat we ze op de harde manier moeten leren.  

 

72. Tot slot dient nog vermeld te worden dat, ironisch genoeg, even later bleek dat de snail 

darter ook voorkwam in andere rivieren in Tennessee en dit in tegenstelling tot wat steeds 

gedacht werd. Gevolg is dan ook dat de snail darter haar status van ‘endangered’ zal verliezen 

en geherkwalificeerd worden tot ‘threatened’.
183

  

 

§ 3. De ‘God Squad’ en de Northern Spotted Owl 

 

73. Zoals hierboven vermeld heeft de snail darter zaak aanleiding gegeven tot de oprichting 

van de ESC om uitzonderingen op sectie 7 mogelijk te maken. Sinds zijn oprichting in 1978 is 

de ESC slechts driemaal bijeengeroepen. Verdedigers van de ESA zien dit als een teken dat er 

weinig conflicten zijn omtrent de bepaling; critici wijzen het lage aantal zaken toe aan de 

hoge kosten die verbonden zijn met dergelijk beroep bij de ESC. De tweede belangrijke zaak, 

naast die van de snail darter, waarover de ESC zich heeft moeten buigen is die rond de 

gevlekte bosuil (‘Northern Spotted Owl’).  

  

74. In de jaren ‘80 rees er onrust rond de gevlekte bosuil. Het was en is nog steeds het verhaal 

van de uil versus de houtindustrie; het beschermen van bedreigde soorten versus de 

economische groei. In het belang van de houtindustrie in de Pacific Northwest besloot de 

FWS de gevlekte bosuil niet de bedreigde status te geven. Nochtans bleek uit 

wetenschappelijk materiaal dat de uilsoort wel degelijk gevaar liep. Net zoals in andere zaken 

zullen natuurverenigingen tussenkomen en de zaak bij de rechtbank aanhangig maken.
184

 

Nadat in 1986 een poging om via een petitie de soort op de bedreigde soorten lijst te krijgen, 

                                                             
183 49 Fed. Reg, No. 130,  27.510 – 27.514.  

184 V. M. SHER, “Travels with Strix: The Spotted Owl’s Journey Through The Federal Courts”, Pub. Land L. Rev., Vol. 14, 

(41) 42 - 43.  
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mislukt was, zullen 25 natuurverenigingen gegroepeerd naar de rechtbank stappen. 

Uiteindelijk zal de rechtbank de FWS bevelen om de gevlekte bosuil op te nemen in de lijst en 

stellen dat ze daarbij enkel biologische factoren in rekening mag brengen. Dit resulteerde in 

1990 tot de opname van de soort als ‘threatened’. Hier werd de FWS duidelijk op de vingers 

getikt omdat ze misbruik maakte van haar discretionaire bevoegdheid bij de toepassing van 

sectie 4. 

Uiteindelijk waren de natuurverenigingen nog niet tevreden en dit met betrekking tot die 

andere bepaling vervat in sectie 4, namelijk het aanwijzen van critical habitat. Net zoals vaak 

het geval was, liet het aanduiden van critical habitat voor de soort erg lang op zich wachten. 

Opnieuw stapten de verenigingen naar de rechtbank en die zal in de zaak ‘Northern Spotted 

Owl v. Lujan’
185

  het bevel geven om meteen werk te maken van het aanwijzen van critical 

habitat.
186

 

75. Vervolgens belanden we aan bij de discussie omtrent sectie 7 van de ESA. Volgens de 

natuurverenigingen had het Bureau of Land Management [hierna: BLM]
187

 sectie 7 miskent 

doordat ze de FWS niet had geconsulteerd bij het toelaten van een reeks hout verkopen. Deze 

kon immers een negatieve invloed hebben op de habitat van de uil. Het zal de ESC zijn die 

voor de tweede keer in z’n geschiedenis een uitzondering op sectie 7 ESA zal toestaan. Voor 

dertien hout verkopen in de Staat Oregon werd een uitzondering toegekend en kon dus 

overgegaan worden tot het kappen van bomen binnen het leefgebied van de soort. Enige tijd 

later echter, zal de rechtbank de beslissing van de ESC teniet doen.
188

 De reden hiervoor was 

een belangenvermenging van drie van de zeven leden van de ESC. Deze drie leden waren 

persoonlijk door President George W. Bush op het Witte Huis uitgenodigd om hen ervan te 

overtuigen een uitzondering op de ESA toe te kennen. Volgens de rechtbank was dit contact 

tussen de President en leden van de ESC in strijd met de Administrative Procedure Act.
189

   

76. Daarna zal onder de Clinton administratie en met Al Gore als Vicepresident en Bruce 

Babbitt als Minister van Binnenlandse Zaken een Forest Plan tot stand komen. Op dit plan 

                                                             
185 Northern Spotted Owl v. Lujan, 758 F. Supp. 621 (1991). 

186 In 1992 werd critical habitat aangewezen voor de gevlekte bosuil. Zie: 57 Fed. Reg. 1796 – 1838.  

187 Het Bureau of Land Management is een agentschap binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken die belast is met het 

beheer van publiek grondgebied. Zie: http://www.blm.gov/wo/st/en.html .  

188 Portland Audubon Society v. Oregon Lands Coalition, 988 F. 2d 121 (1993) en Portland Audubon Society v. Endangered 

Species Committee, 984 F. 2d 1534 (1993).  

189 Administrative Procedure Act of 1946, Pub. L. 79 – 404, 60 Stat. 237.  

http://www.blm.gov/wo/st/en.html
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werd echter teleurstellend gereageerd. Toch moet men stellen dat de Clinton administratie de 

meest milieugezinde was die het land in jaren gekend had.  
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Titel 4. Sectie 9 en het wegnameverbod 

“If the ESA is the “pit bull” of environmental regulation, then section 9 of the ESA is that pit bull’s 

longest and sharpest teeth” 

~Tony A. Sullins
190

 

Hoofdstuk 1. Inleiding 

 

77. Sectie 9 wordt door velen beschouwd als een van de meest krachtige bepalingen van de 

ESA. Door middel van een aantal verbodsbepalingen wil men opgelijste en bijgevolg dus 

bedreigde soorten beschermen tegen allerlei schadelijke handelingen. Sectie 9 heeft zowel de 

bedoeling directe schade/dood van een soort te omvatten, als indirecte schade/dood door het 

beschermen van zijn habitat. 

Hoewel sectie 9, net zoals de ESA in haar geheel, een voorbeeld is van soortbescherming 

wordt ook de habitat van de soorten indirect beschermd. Zo kan de Minister op grond van 

sectie 5 gebieden verwerven om ze verder te beheren in functie van de aanwezige bedreigde 

soorten. Ondanks deze mogelijkheid is het vooral sectie 9 en haar verbodsbepalingen die het 

krachtigst zijn.  

78. Sectie 9 vertoont een vijftal belangrijke verschillen met de bescherming van de reeds 

hierboven besproken sectie 7 (zie bijlage 1.7).   

Ten eerste is het personeel toepassingsgebied van sectie 9 veel ruimer dan die van sectie 7. 

Terwijl sectie 7 van de ESA slechts van toepassing is op activiteiten gefinancierd, 

goedgekeurd of uitgevoerd door een federaal agentschap, is sectie 9 van toepassing op elke 

persoon, of dit nu een individu, private onderneming of overheidsinstantie is.  

Vervolgens spitst sectie 9 zich voornamelijk toe op de bescherming van individuele leden van 

een bedreigde soort, daar waar sectie 7 zich voornamelijk inzet voor de bescherming en het 

herstel van de soort op zich. Bovendien kan er slechts een inbreuk op sectie 7 worden 

vastgesteld indien de activiteiten de overlevingskansen van de volledige soort in gevaar zou 

                                                             
190 Tony A. Sullins is auteur van onder meer het boek ‘ESA, Endangered Species Act’ uit 2001. Zie: T. A. SULLINS, ESA, 

Endangered species Act, Chicago, ABA Publishing, 2001, 39.  
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brengen.
191

 Bij sectie 9 kan zelfs de wegname van één dier tot een inbreuk leiden, ook al zal 

dit niet leiden tot het uitsterven van een volledige soort.
192

  

Een volgend opmerkelijk verschil is de bescherming van de habitats van bedreigde soorten. 

Deze bescherming is opmerkelijk groter bij sectie 9 aangezien deze geen formele aanwijzing 

van een gebied als critical habitat vereist
193

, terwijl dit bij sectie 7 wel het geval is.
194

  

Daarnaast bestaat er nog een verschil in sanctionering. Voor inbreuken op beide secties is 

voorzien in burgerlijke sancties, maar voor inbreuken op sectie 9 zijn daarboven ook 

strafrechtelijke sancties mogelijk.  

Tot slot wordt er in sectie 9 een onderscheid gemaakt tussen enerzijds soorten die als 

‘endangered’ zijn gekwalificeerd en deze die slechts de stempel ‘threatened’ kregen 

toegewezen en anderzijds tussen de bescherming van planten en wilde vis- en diersoorten 

waarvan de laatst genoemde soort een betere bescherming geniet.
195

  

79. Inleidend dient nog vermeld te worden dat er op de verbodsbepalingen vervat in sectie 9 

ook een aantal uitzonderingen bestaan. Deze uitzonderingen zijn terug te vinden in sectie 10 

en worden in een volgend hoofdstuk behandeld. Het heeft immers geen zin de uitzonderingen 

reeds te bespreken alvorens een grondige kennis van de basisbepalingen te verwerven. 

Hieronder zullen de voornaamste aspecten van sectie 9 worden behandeld, inzonderheid het 

wegnameverbod als de meest controversiële verbodsbepaling. 

 

 

 

                                                             
191 Zie: Sierra Club v. United States Fish & Wildlife Service, 245 F. 3d 434 (2001).  

192 Zie: Loggerhead Turtle v. County Council of Volusia County, 896 F. Supp. 1170, 1180 (1995).  

193 Het gebied dient echter niet in handen van de federale regering te zijn en sectie 7 is dus ook van toepassing op ‘critical 

habitat’ gelegen op private eigendom. Zie: L. R. LIEBESMAN en S. G. DAVISON, “Takings of Wildlife Under the 

Endangered Species Act After Babbitt v. Sweet Home Chapter of Communities for a Great Oregon”, 5 U. BALT. J. ENVTL. 

L. 1995,  (137) 151. 

194 Dit werd ook in de rechtspraak van het Supreme Court bevestigd, zie: Sweet Home Chapter of Communities for a Great 

Oregon, 515 U.S. 703 (1995).  

195 Infra 54 – 56. 
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Hoofdstuk 2. Verbodsbepalingen van sectie 9 

§ 1. Algemeen 

 

80. Uitgezonderd de gevallen vervat in sectie 10, zijn volgende handelingen verboden voor 

elke persoon met betrekking tot wilde vis- en diersoorten die op grond van sectie 4 zijn 

opgelijst als ‘endangered’: 

(i) de import en export van deze bedreigde soorten van en naar de Verenigde 

Staten;
196

 

(ii) de wegname (“take”) van bedreigde soorten binnen het grondgebied van de 

Verenigde Staten, alsmede binnen zijn territoriale zee en de volle zee;
197

 

(iii) het bezit, de verkoop, de levering, het transport of het verschepen van bedreigde 

soorten, die op onwettige wijze zijn bekomen;
198

 

(iv) het vervoeren en de verkoop van bedreigde soorten voor tussenstaatse of 

internationale handel of tijdens een commerciële activiteit;
 199

  

(v) het overtreden van enige regulering aangenomen door de bevoegde Minister met 

betrekking tot bedreigde soorten en ‘threatened’ soorten.
200

 

                                                             
196 Sectie 3 geeft een omschrijving van het begrip ‘import’. “The term ‘import’ means to land on, bring into, or introduce 

into, any place subject to the jurisdiction of the United States, whether or not such landing, bringing, or introduction 

constitutes an importation within the meaning of the customs laws of the United States.” Endangered Species Act of 1973, 16 

U.S.C. § 1532 (10).  

197 Het territoriaal toepassingsgebied van sectie 9 van de ESA omvat het grondgebied van de Verenigde Staten, alsmede de 

territoriale zee en de volle zee. 

198 Met ‘op onwettige wijze bekomen’ bedoelt men de bedreigde soorten die bekomen zijn door de schending van het 

wegnameverbod. 

199 Sectie 3 geeft een omschrijving van het begrip ‘commerciële activiteit’. “The term ‘commercial activity’ means all 

activities of industry and trade, including, but not limited to, the buying or selling of commodities and activities conducted for 

the purpose of facilitating such buying and selling: provided, however, that it does not include exhibitions of commodities by 

museums or similar cultural or historical organizations.” Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1532 (2).  

200 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1538 (a) (1) (A) – (F). Net zoals voor het wegnameverbod (2), dat in 

hoofdstuk 3 hieronder uitvoerig zal behandeld worden, het geval is, interpreteren de rechtbanken de overige 

verbodsbepalingen zeer ruim. Om dit aan te tonen kan onder meer verwezen worden naar de zaak United States v. 3.210 

Crushed Sides of Caiman Crocodilus Yacare uit 1986. Hier stelde de rechtbank een inbreuk op het importverbod (1) vast 

omdat een vlucht met krokodillenvellen aan boord op haar tocht van Bolivia naar Parijs een ongeplande landing maakte 

binnen het grondgebied van de Verenigde Staten. zie: United States v. 3.210 Crusted Sides of Caiman Crocodilus Yacare, 

636 F. Supp. 1281 (1986).  
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Bovendien maakt sectie 9 (g) ook de poging tot, het vergemakkelijken van of het veroorzaken 

van een overtreding verboden. Zo is dus wegname van beschermde soorten verboden, net als 

acties die wegname veroorzaken. Een voorbeeld in de rechtspraak is de zaak Strahan v. Coxe. 

In deze zaak stelde de rechtbank dat een bestuurlijke entiteit zich schuldig kan maken aan een 

inbreuk op sectie 9 indien deze door haar optreden de wegname van een beschermde soort 

door een particulier persoon heeft veroorzaakt.
201

  

§ 2. ‘Threatened’ soorten 

 

81. De ESA geeft de FWS en de NMFS een discretionaire bevoegdheid met betrekking tot de 

bescherming van soorten die slechts als ‘threatened’ zijn opgenomen.
202

 Sectie 9 spreekt 

immers enkel over ‘endangered’ soorten en bijgevolg zijn de verbodsbepalingen niet 

automatisch van toepassing op de ‘threatened’ soorten. Het is het bevoegde agentschap dat de 

bescherming vervat in sectie 9 kan uitbreiden en toepasselijk verklaren op de ‘threatened’ 

soorten. Sectie 4 (d) verwoordt het als volgt: 

“Whenever any species is listed as a threatened species […] the Secretary shall issue 

such regulations as he deems necessary and advisable to provide for the conservation 

of such species. The Secretary may by regulation prohibit with respect to any 

threatened species any act prohibited under section 9 (a) (1), in the case of fish or 

wildlife, or section 9 (a) (2), in the case of plants, with respect to endangered species 

(eigen vetdruk).”
203

 

82. Bij deze valt op te merken dat de FWS en de NMFS op een verschillende wijze omgaan 

met hun discretionaire bevoegdheid. De FWS heeft op een algemene wijze de 

verbodsbepalingen vervat in sectie 9 uitgebreid tot alle ‘threatened’ soorten.
204

 Voor bepaalde 

soorten zijn er wel speciale sectie 4 (d) beslissingen genomen met betrekking tot het 

                                                             
201 Strahan v. Coxe, 127 F. 3d 155, 163 (1997).  

202 Het is de Minister van Binnenlandse Zaken die bevoegd is voor de oplijsting van soorten die op het land voorkomen of 

zoetwater organismen. Deze bevoegdheid wordt uitgeoefend via de FWS. De Minister van Handel is bevoegd voor alle 

overige soorten waaronder voornamelijk mariene soorten zoals walvissen en anadrome vissoorten als zalm. Deze 

bevoegdheid wordt uitgeoefend via de NMFS.  

203 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1533 (d).  

204 Zie: 50 CFR § 17.31 (a). Pogingen werden ondernomen om deze regulering aan te vechten, doch zonder succes. In de zaak 

Sweet Home aanvaardde de rechtbank het gebruik van deze methode.  
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wegnameverbod.
205

 De NMFS hanteert daarentegen een methode waarbij men soort per soort 

nagaat welke bescherming ze vereisen.
206

  

§ 3. Bedreigde plantensoorten 

 

83. Ten aanzien van bedreigde plantensoorten hanteert de ESA een andere 

beschermingsmethode. Vooreerst moet er een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds 

bedreigde plantensoorten die zich bevinden op federaal land en anderzijds de soorten die zich 

op privaat land bevinden.  

84. Voor wat beschermde plantensoorten op federaal land betreft, stelt de wet dat het 

verboden is voor elke persoon: “to remove and reduce to possession […] to maliciously 

damage or destroy.”
207

 Volgens de FWS betekent dit dat het wegnemen van bedreigde 

plantensoorten op federaal land verboden is indien de persoon deze voor zichzelf houdt. Een 

inbreuk van sectie 9 van de ESA is er niet indien de vernietiging of wegname van een 

bedreigde plantensoort louter het gevolg is van een activiteit met een ander doel dan het louter 

bezit, zoals onder meer houtkap en mijnbouw.
208

  

85. Op private eigendom is het verboden: “to remove, cut, dig up, or damage or destroy […] 

in knowing violation of any law or regulation of any state or in the course of any violation of 

a state criminal trespass law.”
209

 Hieruit volgt dat een bedreigde plantensoort dat zich 

bevindt op private eigendom meestal niet beschermd is door sectie 9 van de ESA behalve als 

er op basis van Statelijke wetgeving een beschermingsmaatregel bestaat.  

86. Naast dit wegnameverbod bestaan er voor de plantensoorten ook de klassieke 

verbodsbepalingen. Zo is de import en de export van en naar de Verenigde Staten van 

                                                             
205 Zie: 50 CFR § 17.40 -17.46. Voorbeelden van dergelijke soorten die een speciale regeling hebben gekregen zijn onder 

meer: onder zoogdieren: de grizzly beer, primaten, Afrikaanse olifant, poema, de Louisiana zwarte beer, de Canadese lynx en 

de ijsbeer; onder vogels: de Californische muggenvanger en molukkenkaketoe; onder reptielen: Amerikaanse alligator, 

onechte karetschildpad en Florida zandskink; onder amfibieën: Californische tijgersalamander; onder vissen: verschillende 

forelsoorten en de Noord-Amerikaanse katvis; onder schaaldieren: pissebed.  

206 Zie voor Minister van Handel, uitgevoerd door de NMFS: 50 CFR § 227, waarbij soort per soort wordt bepaald welke 

verbodsbepalingen van toepassing zijn. Vergelijk met 50 CFR § 17.31 en 17.71 voor de Minister van Binnenlandse Zaken, 

uitgevoerd door de FWS, waarbij op algemene wijze de verbodsbepalingen worden uitgebreid tot de ‘threatened’ soorten.  

207 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1538 (a) (2) (B).  

208 50 Fed. Reg. 39.686.  

209 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1538 (a) (2) (B).  
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bedreigde plantensoorten verboden, alsook de tussenstaatse en internationale handel.
210

 Het 

bezit van illegaal verkregen bedreigde planten is echter niet verboden, daar waar dit voor 

bedreigde diersoorten wel het geval is.
211

  

§ 4. Personeel toepassingsgebied, bewijslast en sanctionering 

 

87. Sectie 9 voorziet in een ruim personeel toepassingsgebied. ‘Elke persoon’, of dit nu een 

individu, private onderneming of een overheidsinstantie is, valt onder de verbodsbepalingen. 

Sectie 3 omschrijft ‘elke persoon’ als: 

“[…] an individual, corporation, partnership, trust, association, or any other private 

entity; or any officer, employee, agent, department, or instrumentality of the Federal 

Government, of any State, municipality, or political subdivision of a State, or of any 

foreign government; any State, municipality, or political subdivision of a State; or any 

other entity subject to the jurisdiction of the United States.”
212

 

In het verleden werden onder meer federale agentschappen
213

 en provincies
214

 schuldig 

bevonden aan inbreuken op sectie 9.  

88. Wat de bewijslast betreft is het principe actori incumbit probatio van toepassing. Het zijn 

de eisers die een inbreuk op één van de verbodsbepalingen moeten aantonen. Een intentionele 

handeling is hierbij niet vereist. Het volstaat dat de partij bewust was van zijn handeling. Zo is 

het onder meer voldoende dat een partij bewust een boom neerhaalt en hierdoor een soort 

schade toebrengt, ook al was het niet de bedoeling een beschermde vogelsoort te doden. Tot 

slot wordt elke persoon geacht de wet te kennen en kan de verweerder zijn of haar 

onwetendheid niet opwerpen. Er zal enkel met dergelijke onwetendheid worden rekening 

gehouden bij het bepalen van de toepasselijke sanctie.  

                                                             
210 Ibid. § 1538 (a) (2) (A), (C) – (D).  

211 Vergelijk Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1538 (a) (1) (D) met § 1538 (a) (2) (C). 

212 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1532 (13).  

213 Sierra Club v. Yeutter, 626 F. 2d 429 (1991) : hier werd de US Forest Service, een Federaal agentschap, schuldig 

bevonden aan een overtreding van sectie 9 omdat haar beleid resulteerde in de wegname van de drieteenspecht (‘red-

cockaded woodpecker’). Defenders of Wildlife v. administrator, Environmental Protection Agency, 882 F. 2d 1294 (1989): 

hier werd de registratie van pesticiden, die strychnine bevat, door de EPA als strijdig met sectie 9 bevonden.  

214 Loggerhead Turtle v. County Council of Volusia County, 896 F. Supp. 1170 (1995): de Provincie werd schuldig bevonden 

aan een inbreuk op sectie 9 doordat ze de toegang voor rijvoertuigen op het strand had toegestaan tijdens het paringseizoen 

van de onechte karetschildpad (‘Loggerhead Turtle’).  
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89. Sectie 11 bevat de sancties voor overtredingen van de verbodsbepalingen van sectie 9. 

Een persoon die een inbreuk pleegt op sectie 9 is onderhevig aan zowel een burgerlijke als 

een strafrechtelijke sanctie, inclusief gevangenisstraf.
215

 Zo werd een man in Kentucky 

veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf omdat hij 105 bedreigde vleermuizen had 

gedood.
216

Ondanks het weinig aantal strafrechtelijke veroordelingen, toont deze zaak toch aan 

dat een strafrechtelijke veroordeling steeds tot de mogelijkheden behoort.  

Hoofdstuk 3. Het wegnameverbod (“take prohibition”) 

§ 1. Algemeen 

 

90. De belangrijkste bepaling van sectie 9 is ongetwijfeld het wegnameverbod (“take 

prohibition”) met betrekking tot de opgelijste, bedreigde diersoorten.
217

 Reeds bij de aanname 

van de wet wenste het Amerikaanse Congres een brede interpretatie aan dit verbod toe te 

kennen.
218

 Sectie 3 bevat dan ook een ruime omschrijving van het begrip ‘take’: 

“The term ‘take’ means to harass, harm, pursue, hunt, shoot, wound, kill, trap, 

capture, or collect, or to attempt to engage in any such conduct (eigen vetdruk).”
219

 

91. De betekenis van de begrippen ‘verwonden’, ‘doden’ en zo meer laten weinig aan de 

verbeelding over. Hierover zijn dan ook nauwelijks interpretatieproblemen gerezen. De 

begrippen ‘harass’ en voornamelijk ‘harm’ zijn daarentegen minder duidelijk en de 

interpretatie wordt sterk bepaald door de rechtspraak.
220

 

                                                             
215 Voor burgerlijke sancties zie: Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1540 (a) (1). Voor strafrechtelijke sancties 

zie: Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1540 (b) (1). Een zaak kan aanhangig gemaakt worden voor een Federaal 

district court door de procureur-generaal of elke persoon via sectie 11 (g) (1) (A). 

216 Zie: B. SNOW, “Kentucky residents sentenced after pleading guilty to killing endangered bats”, 18 maart 2010, 

http://www.fws.gov/southeast/news/2010/r10-019.html.  

217 Het wegnameverbod is van toepassing op bedreigde soorten ‘fish or wildlife’ en is bijgevolg niet van toepassing op 

bedreigde plantensoorten. Deze laatste beschikken over hun eigen beschermingsbepalingen. Zie: Endangered Species Act of 

1973, 16 U.S.C. § 1538 (2) (B).  

218 Dit blijkt onder meer uit de voorbereidende werkzaamheden binnen de Senaat waarin het volgende werd geponeerd: “The 

term ‘take’ […] is defined in the broadest possible manner to include every conceivable way in which a person can ‘take’ or 

attempt to ‘take’ any fish or wildlife.” Zie: S. Rep. No. 93 – 307 (1973).  

219 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1532 (19).  

220 De Nederlandse vertaling van de begrippen ‘harm’ en ‘harass’ zijn respectievelijk schade berokkenen en storen. Hierna 

zal echter steeds de Engelstalige benaming gehanteerd worden.  

http://www.fws.gov/southeast/news/2010/r10-019.html
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De FWS wenste bovengenoemde interpretatieproblemen te verhelpen door zelf een 

omschrijving te geven.  

Onder ‘harm’ wordt verstaan:  

“[…]an act which actually kills or injures wildlife. Such act may include significant 

habitat modification or degradation where it actually kills or injures wildlife by 

significantly impairing essential behavioral patterns, including breeding, feeding or 

sheltering (eigen vetdruk).”
221

 

Onder ‘harass’ wordt verstaan: 

“[…]an intentional or negligent act or omission which creates the likelihood of 

injury to wildlife by annoying it to such an extent as to significantly disrupt normal 

behaviorial patterns which include, but are not limited to, breeding, feeding or 

sheltering (eigen vetdruk).”
222

 

De NMFS hanteert haar eigen omschrijving van ‘harm’ die dateert van 1999 en die luidt als 

volgt: 

“Harm in the definition of ‘take’ in the Act means an act which actually kills or 

injures fish or wildlife. Such an act may include significant habitat modification or 

degradation which actually kills or injures fish or wildlife by significantly impairing 

essential behavioral patterns, including, breeding, spawning, rearing, migrating, 

feeding, or sheltering (eigen vetdruk)”
223

  

Veel moet hierover echter niet vermeld worden. De definitie komt nagenoeg volledig overeen 

met die gegeven door de FWS en bovendien heeft ook de rechtspraak zich nog niet 

bekommerd over eventuele verschillen.
224

 Beide begrippen, maar vooral het begrip ‘harm’, 

hebben geleid tot een overvloed aan rechtspraak. 

 

 

                                                             
221 50 CFR § 17.3. 

222 Ibid.  

223 50 CFR § 222.102.  

224 In wat hierna volgt zal enkel gebruik worden gemaakt van de omschrijving verschaft door de FWS. 
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§ 2. Het begrip ‘harm’ als onderdeel van het wegnameverbod 

A. Het begrip doorheen de geschiedenis 

1) Definitie van 1975 

 

92. De eerste definitie van de term ‘harm’ is afkomstig uit 1975. Onder ‘harm’ moet begrepen 

worden:  

“[…] an act or omission which actually injures or kills wildlife including acts which 

annoy it to such an extent as tot significantly disrupt essential behavioral patterns, 

which include, but are not limited to, breeding, feeding or sheltering: significant 

environmental modification or degradation which has such effects is included within 

the meaning of ‘harm’(eigen vetdruk)”
225

  

De meeste discussie betrof de zinsnede ‘actual injury’ ten gevolge van habitat modificatie, 

aangezien er twee mogelijke manieren zijn waarop dit kan worden opgevat. Enerzijds kan er 

sprake zijn van werkelijk schade indien kan worden aangetoond dat een individu van een 

beschermde soort daadwerkelijk werd geschaad, zoals verwondingen. Anderzijds kan men 

stellen dat het reeds voldoende is dat het gedragspatroon van een bedreigde soort is gewijzigd 

opdat er sprake zou zijn van ‘harm’. De initiële rechtspraak omtrent het begrip boog zich dan 

ook over deze discussie. Ongetwijfeld de meest bekende zaak is deze omtrent de aantasting 

van het leefgebied van de Palila vogel.
226

  

2) Palila I 

 

93. De zaak Palila v. Hawaii Department of Land & Natural Resources
227

 [hierna: Palila I] 

betrof een vogelsoort, namelijk de Palila, die voorkomt op het gebied van de Mauna Kea
228

 in 

de Staat Hawaï en als bedreigde soort was opgelijst.
229

 De vogelsoort kreeg het steeds harder 

                                                             
225 50 CFR § 17.3 (herroepen in 1981) en 40 Fed. Reg. 44, 116.  

226 De Palila is een endemische vogelsoort uit Hawaï en wordt gekenmerkt door haar grote afhankelijkheid van de mamane, 

een kleine boomsoort, voor haar overleving. Momenteel is de vogelsoort ook opgenomen op de IUCN red list als ‘critically 

endangered’.  

227 Palila v. Hawaii Department of Land & Natural Resources, 471 F. Supp. 985 (1979); bevestigd: Palila v. Hawaii 

Department of Land & Natural Resources, 639 F. 2d 495 (1981).  

228 De Mauna Kea is een slapende vulkaan, gelegen op Big Island in de Staat Hawaï.  

229 De Palila behoort al sinds 1967 tot de lijst van bedreigde soorten en is nog steeds opgelijst als ‘endangered’ onder de ESA. 

Zie: 32 Fed. Reg. 4001.  



60 
 

te verduren en haar overleving hing aan een zijden draadje. Oorzaak was de introductie op het 

eiland in de late 18
de

 eeuw van wilde schapen en geiten, die de habitat van de Palila aantasten. 

Het voedselpatroon van de wilde schapen en geiten bestaat immers uit onder meer de zaadjes 

van de mamane boom, een boomsoort die uiterst belangrijk is voor de overleving van de 

Palila door voedsel en beschutting te verschaffen. Op vraag van onder meer lokale boeren, die 

de wilde schapen en geiten zagen als een bedreiging voor hun eigen vee, werd in 1920 een 

programma opgestart om de wilde dieren uit te roeien en dit was niet zonder succes. Geschat 

is dat het aantal wilde schapen en geiten van 40.000 naar 200 werd teruggebracht in 20 jaar 

tijd.
230

 De overige aanwezige dieren werden het doelwit van de lokale jagersverenigingen. 

Gevolg was dat, onder invloed van de jagers, het oorspronkelijke eliminatieprogramma werd 

gewijzigd in een ‘game control’ plan, waarbij de populatie op een gecontroleerd niveau werd 

gehouden zodat de jacht in de toekomst ook mogelijk bleef. Het zal uiteindelijk de National 

Audubon Society en de Sierra Club Legal Defense Fund zijn die in naam van de Palila een 

zaak zullen starten tegen het departement Land & Natural Resources van de Staat Hawaï 

wegens schending van sectie 9 van de ESA.
231

  

Het leefgebied van de Palila was ten gevolge van de aanwezigheid van de wilde schapen en 

geiten enorm in grootte afgenomen. Hierdoor werd ook de overleving van de als bedreigd 

bestempelde vogelsoort in gevaar gebracht. Het beheer door de Staat Hawaï werkte dit 

overigens in de hand door de populaties wilde schapen en geiten in stand te houden en 

bijgevolg schond ze sectie 9 van de ESA, aldus de eisers. De verdediging wierp op dat de 

wilde soorten geen bedreiging vormden voor de Palila en dat het Tiende Amendement bij de 

Grondwet de Staten de bevoegdheid geeft om controle uit te oefenen op niet-migrerende 

vogelsoorten op hun grondgebied. Op het grondwettelijk aspect zal niet verder worden 

ingegaan, gezien de focus gelegd wordt op de aspecten van de ESA. Bijgevolg zal het verband 

met het wegnameverbod wel besproken worden.  

94. Het hoofdargument van de eisers was gebaseerd op de vaststelling dat het beleid, gericht 

op de instandhouding van de populaties wilde schapen en geiten, als een verboden wegname 

ex sectie 9 moet gekwalificeerd worden. Met hun mening stonden ze recht tegenover de Staat 

                                                             
230 J. O. JUVIK en S. P. JUVIK, “Mauna Kea and the myth of multiple use; Endangered species and mountain management in 

Hawaii”, Mountain Research and Development 1984, Vol. 4, No. 3, 191 – 202.  

231 De National Audubon Society (opgericht in 1905) en de Sierra Club Legal Defense Fund (opgericht in 1971) zijn twee 

Amerikaanse non-profit organisaties. De Sierra Club is in 1997 van naam veranderd en bestaat nu onder de naam 

Earthjustice.  
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Hawaï die enerzijds niet ontkende dat de wilde schapen en geiten wel degelijk de habitat van 

de Palila vernietigden, maar anderzijds van mening waren dat deze vernietiging op zich geen 

aanleiding kon geven tot een verboden wegname. 

95. Zowel de rechtbank in eerste aanleg als het Hof van Beroep waren van mening dat het 

departement Land & Natural Resources van Hawaï zich had schuldig gemaakt aan een 

inbreuk op het wegnameverbod, in concreto op het verbod tot ‘harm’. Het feit dat de Staat 

Hawaï de wilde schapen en geiten populaties in stand hield terwijl de eliminatie duidelijk 

noodzakelijk was voor het voortbestaan van de vogelsoort, werd voldoende geacht om deze 

inbreuk te kunnen vaststellen.
232

 Belangrijk in deze zaak is bijgevolg dat de rechtbank ervan 

uitging dat habitat modificatie of degradatie kan aanleiding geven tot ‘harm’ indien dit de 

overleving van de soort in gevaar brengt, zelfs al ontbreekt elk concreet bewijs van schade/ 

dood toegebracht aan een individueel lid. De Staat Hawaï werd dan ook de verplichting 

opgelegd om binnen de twee jaar alle wilde schapen en geiten uit het leefgebied van de Palila 

te verwijderen.    

3) Definitie van 1981 

 

96. Op Palila I kwam behoorlijk veel reactie en dan voornamelijk uit politieke hoek. Al deze 

commotie zal de FWS er uiteindelijk toe aanzetten haar omschrijving van ‘harm’ lichtjes aan 

te passen. Deze aanpassing had tot doel te voorkomen dat ook habitat modificatie of 

degradatie onder ‘harm’ valt zonder enige vorm van werkelijk schade toegebracht aan de 

soort. De vernieuwde en bovendien ook huidige definitie van ‘harm’ luidt als volgt: 

“Harm in the definition of ‘take’ in the Act means an act which actually kills or 

injures wildlife. Such an act may include significant habitat modification or 

degradation where it actually kills or injures wildlife by significantly impairing 

essential behavioral patterns, including breeding, feeding or sheltering (eigen 

vetdruk).”
233

 

Deze aangepaste definitie legt meer de nadruk op het aspect ‘actually kills or injures’ in 

vergelijking met de definitie afkomstig uit 1975. In de eerste definitie sprak men ook reeds 

van ‘actually kills or injures’, maar werd deze vereiste niet herhaald in het stuk dat habitat 

                                                             
232 Palila v. Hawaii Dep’t of Land & Natural Resources, 639 F. 2d 495 (1981).  

233 50 CFR § 17.3.  
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modificatie behandelde, daar waar in de nieuwe definitie dit wel het geval is. De huidige 

definitie bevat dus een dubbele verwijzing naar ‘actually kills or injures’.  

97. Bedoeling van deze nieuwe omschrijving was duidelijk het vermijden dat een activiteit 

met nadelig effect op het leefgebied van een beschermde soort voldoende zou zijn. Er moeten 

daarnaast immers drie zaken worden aangetoond, namelijk dat (i) de habitat modificatie of 

degradatie aanzienlijk is (“significant”); (ii) dit de essentiële gedragspatronen aanzienlijk 

aantast (“significantly impairing essential behavioral patterns”) en (iii) dit alles resulteert in 

werkelijke schade/dood van een beschermde soort (“actually kills or injures wildlife”).
234

  

4) Palila II 

 

98. De feiten in de tweede zaak rond de Palila vogelsoort, Palila v. Hawaii Department of 

Land & Natural Resources,
235

 zijn grotendeels gelijklopend. In deze zaak ging het echter om 

een specifieke soort wild schaap, namelijk de mouflon. Gelet op de nieuwe definitie van het 

begrip ‘harm’, met de grotere nadruk op de vereiste van werkelijke schade/dood van de soort, 

was de Staat Hawaï van mening dat de redenering van Palila I niet meer van toepassing was. 

Toch kon dit argument de rechtbank niet van richting doen veranderen en net zoals ze een 

aantal jaar eerder had besloten, stelt ze ook nu weer dat er sprake kan zijn van ‘harm’, ook al 

wordt de schade/dood van een individu niet aangetoond. Dit principe verwoordt de rechtbank 

als volgt: “habitat modification prevents the species from recovering, then this causes injury 

to the species and should be actionable under section 9.”
236

 

99. Kortweg kan de houding van de rechtbank in eerste aanleg, daarin bijgestaan door het Hof 

van Beroep, als volgt worden samengevat: (i) de nieuwe definitie van ‘harm’ verschilt niet 

substantieel van de oude en daarom verantwoordt deze wijziging geen herziening van de 

rechtspraak vervat in Palila I; (ii) hieruit volgt dat de eisers de schade/dood van een 

individueel lid niet moeten aantonen en (iii) het in stand houden van de mouflon populatie 

door het beleid van de Staat Hawaï veroorzaakt een verboden wegname van de Palila en is 

bijgevolg in strijd met sectie 9 van de ESA.  

                                                             
234 Ter verantwoording van deze nieuwe aanpak stelde de FWS het volgende: “Congress […] did not […] express any 

intention to protect habitat under section 9 where there was no appurtenant showing of death or injuiry to a protected 

species. To the extent the comment contends that habitat modification alone is a taking, it is without support in the Act or 

legislative history.” Zie: 46 Fed. Reg. 54, 748 – 750.  

235 Palila v. Hawaii Department of Land & Natural Resources, 649 F. Supp. 1070 (1986); bevestigd: 852 F. 2d 1106 (1988).  

236 Palila v. Hawaii Department of Land & Natural Resources, 649 F. Supp. 1070, 1077 (1986).  
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Uit beide zaken kan dus worden afgeleid dat de rechtspraak, ondanks pogingen van de FWS 

om een restrictievere betekenis te introduceren, een brede interpretatie bleef toekennen aan 

het begrip ‘harm’.  

B. De zaak Sweet Home: ‘harm’ definitie onder vuur 

 

100. In de Supreme Court zaak Babbitt v. Sweet Home Chapter of Communities for a Great 

Oregon
237

 uit 1995 werd de geldigheid van de administratieve omschrijving van het begrip 

‘harm’ in vraag gesteld.  Sweet Home Chapter of Communities for a Great Oregon, bestaande 

uit landbouwers, ondernemingen die aan bosexploitatie doen en houtbewerkers uit de Pacific 

Northwest en Southeast, waren de oorspronkelijke eisers in deze zaak. Ze stelden de 

wettigheid van de door de FWS gegeven definitie van ‘harm’ in vraag en argumenteerden dat 

de kokarde-specht (‘red cockaded woodpecker’) als ‘endangered’ soort
238

 en de gevlekte 

bosuil (‘Northern spotted owl’) als ‘threatened’ soort hen economische schade berokkenen 

door de bosexploitatie te belemmeren. De verdediging, samengesteld uit de directeur van de 

FWS en de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken Bruce Babbitt,
239

 waren het hier niet 

mee eens.  

101. In eerste aanleg kreeg de FWS gelijk, maar in hoger beroep werd deze beslissing 

hervormd en dus belandde de zaak uiteindelijk voor het Supreme Court.
240

 Deze laatste zal de 

beslissing in hoger beroep opnieuw hervormen en de FWS gelijk geven. 

De meerderheidsopinie en dus ook de uitspraak van het Supreme Court werd gegeven door 

Justice Stevens.
241

 Het Hof was van oordeel dat met de opname van de zinsnede ‘including 

significant habitat modification or degradation where it actually kills or injures wildlife’ als 

                                                             
237 Babbitt v. Sweet Home Chapter of Communities for a Great Oregon, 515 U.S. 687 (1995).  

238 De kokarde-specht is in 1970 opgelijst als bedreigde soort onder de Endangered Species Conservation Act of 1969, de 

voorloper van de ESA. Zie: 50 CFR § 17.11 (h).  

239 Bruce Babbitt was Minister van Binnenlandse Zaken onder de Clinton administratie van 1993 tot 2001.  

240 Zie: Sweet Home Chapter of Communities for a Great Oregon v. Lujan, 806 F. Supp. 279 (1992), hervormd door: Sweet 

Home Chapter of Communities for a Great Oregon v. Babbitt, 17 F. 3d 1463 (1994). 

241 De zaak werd in het voordeel van de FWS en de Minister van Binnenlandse Zaken beslist met een stemming van 6-3. 

Daarnaast was er ook een concurring opinion van rechter O’Connor (de rechter gaat akkoord met de uitspraak van de 

meerderheid, maar baseert zich op andere redenen) en drie dissenting opinions van rechters Scalia, Rehnquist en Thomas (de 

rechters gaan niet akkoord met de uitspraak van de meerderheid). Bij de bespreking van de ontleding van de aspecten van het 

begrip ‘harm’ (zie punt C) zullen waar relevant hun diverse argumenten verder worden aangehaald.  
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onderdeel van de term ‘harm’ de FWS haar administratief boekje niet te buiten ging.
242

 Om 

haar mening te staven werden volgende argumenten weergegeven: 

(i) Enerzijds had de verdediging niet de bedoeling de aanwezige bedreigde soorten, in 

casu de kokarde-specht en de gevlekte bosuil, schade te berokken, maar wenste 

slechts haar bosexploitatie uit te oefenen. Anderzijds moet men ervan uitgaan dat 

dergelijke activiteiten de habitat van de twee soorten zal aantasten en hen dus 

indirect schade zal berokkenen.
243

 

(ii) De administratieve interpretatie van het begrip ‘harm’ is redelijk conform de 

zogenaamde ‘Chevron standard’
244

 aangezien: (a)  De wet stelt nergens of de 

schade direct of indirect moet zijn. Daardoor kan de administratie beslissen om 

ook habitat modificatie en degradatie als indirecte schade op te nemen;
245

 (b) In de 

snail darter zaak
246

 verwees het Supreme Court naar de ESA als: “the most 

comprehensive legislation for the preservation of endangered species ever enacted 

by any nation.” Bovendien was het doel van het Congres met de aanname van de 

ESA: “to halt and reverse the trend toward species extinction, whatever the cost.” 

Het incorporeren van habitat modificatie en degradatie als een vorm van ‘harm’ 

komt bijgevolg overeen met de hierboven geschetste doelstellingen.
247

 (c) Via 

amendering heeft het Congres in 1982 in een bijkomende uitzondering op het 

wegnameverbod voorzien “if such taking is incidental to, and not the purpose of, 

the carrying out of an otherwise lawful activity”. Hieruit leidt het Hof af dat met 

het wegnameverbod ook indirecte wegnames werden geviseerd. Uitgaan van een 

andere stelling zou betekenen dat het bekomen van een vergunning voor een 

incidentele wegname enkel mogelijk is voor opzettelijke activiteiten gericht tegen 

                                                             
242 Babbitt v. Sweet Home Chapter of Communities for a Great Oregon, 515 U.S. 721 – 722 (1995).  

243 Ibid. 696.  

244 De term ‘Chevron standard’ is afkomstig uit de zaak Chevron USA Inc. v. Natural Resource Defense Council, 467 U.S. 

837 (1984), een van de belangrijkste zaken omtrent administratief recht. In deze zaak behandelde het Supreme Court de 

wettelijke vereisten opdat men akkoord zou gaan met een door de bevoegde administratie gegeven interpretatie van een 

bepaalde wet.  

245 Babbitt v. Sweet Home Chapter of Communities for a Great Oregon, 515 U.S. 698. Daarnaast vindt de rechtbank ook 

steun in de definiëring van ‘harm’ in de traditionele woordenboeken. 

246 Supra 42 – 48. 

247 Babbitt v. Sweet Home Chapter of Communities for a Great Oregon, 515 U.S. 698 – 699.  
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een beschermde soort en dat was helemaal niet de bedoeling van de wetgever in 

1982.
248

  

(iii) Het Hof vond ook ondersteuning in de voorbereidende werkzaamheden van de 

ESA. Zo benadrukte een rapport van de Senaat dat: “‘take’ is defined […] in the 

broadest possible manner to include every conceivable way in which a person can 

‘take’ or attempt to ‘take’ any fish or wildlife.”
249

 Ook het Huis van 

Afgevaardigden was dezelfde mening toegedaan.
250

 

102. Tot grote spijt van veel rechtsgeleerden beperkte het Hof zich tot de geldigheid van de 

omschrijving van ‘harm’ en sprak ze zich niet uit over de interpretatie. Dit heeft  voor grote 

onzekerheid gezorgd bij private landeigenaars en andere entiteiten. De rechtspraak heeft zich 

dus in concrete zaken moeten uitspreken over wat allemaal als ‘harm’ kan worden 

gekwalificeerd en hoe eisers dit moeten bewijzen. De Sweet Home beslissing is weliswaar 

geen maat voor niets geweest. Onrechtstreeks hebben de verschillende rechtbanken en 

advocaten bepaalde zaken afgeleid uit de overwegingen van het Hof bij de bespreking van de 

geldigheid van het begrip. Hieronder zal bij de behandeling van de verschillende aspecten van 

de definitie van ‘harm’ hierop verder worden ingegaan. Toch is het uitblijven van een 

duidelijk standpunt van het Supreme Court naar mijn mening een grote tekortkoming.  

C. Het ‘harm’ begrip ontleed in de rechtspraak 

1) ‘Actual injury/kill’ versus habitat modificatie 

 

103. De interpretatieproblemen rond de verschillende delen van de definitie van ‘harm’ 

hebben tot een overvloed aan rechtspraak geleid. Zo ook rees de vraag over de concrete 

betekenis van het begrip ‘actual injury/kill’ en dan voornamelijk wanneer dit het gevolg is van 

habitat modificatie. Na de zaak Sweet Home gaat de meerderheidsopvatting ervan uit dat er 

werkelijke schade/dood moet zijn in tegenstelling tot louter een mogelijkheid. Het ontbreken 

van een duidelijk standpunt van het Supreme Court heeft geleid tot discussies in de 

rechtspraak, zowel over het toepassingsgebied van ‘harm’ als de bewijslast. We kunnen deze 

problematiek opsplitsen in twee onderverdelingen; enerzijds werkelijke schade/dood die zich 

reeds heeft gemanifesteerd en anderzijds werkelijke schade/dood die met redelijke zekerheid 

                                                             
248 Babbitt v. Sweet Home Chapter of Communities for a Great Oregon, 515 U.S. 700.  

249 S. Rep. No. 93 – 307.  

250 Babbitt v. Sweet Home Chapter of Communities for a Great Oregon, 515 U.S. 704 – 705. 
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zal optreden (“reasonable certain to occur”). Hieronder volgt een bespreking van de 

belangrijkste rechtspraak omtrent beiden onderdelen. 

a. Opgetreden werkelijke schade/dood 

 

104. De vraag omtrent het verband tussen habitat modificatie enerzijds en werkelijke 

schade/dood anderzijds kan op tweeërlei manieren aangepakt worden. Enerzijds kan men zich 

reeds tevreden stellen met habitat modificatie en degradatie die essentiële gedragspatronen 

van de bedreigde soort negatief beïnvloedt, anderzijds kan men zich strenger opstellen en 

bewijs van werkelijke schade/dood eisen, zoals een verwond dier of kadaver.  

105. Zowel de administratie als het Supreme Court in de Sweet Home zaak lijken hun 

voorkeur te geven aan de tweede stelling. Bij de herdefiniëring in 1981 verwoordde de FWS 

duidelijk haar bedoeling om ‘harm’ te beperken tot habitat modificatie en degradatie die 

werkelijk leidt tot schade/dood van een bedreigde soort. Bij haar motivering van de nieuwe 

definitie stelde ze het volgende: 

“‘Harm’ is redefined to mean any action, including habitat modification, which 

actually kills or injures wildlife, rather than the present interpretation
251

 which 

might be read to include habitat modification or degradation alone without further 

proof of death or injury. Habitat modification as injury would only be covered by the 

new definition if it significantly impaired essential behavioral patterns of a listed 

species (eigen vetdruk).”
252

 

Ook het Supreme Court lijkt dezelfde mening toegedaan te zijn zoals kan worden afgeleid uit 

de Sweet Home zaak. Hierin stelt het Hof dat de zinsnede ‘habitat modificatie en degradatie 

die essentiële gedragspatronen beïnvloedt’ onderhevig is aan de bepaling dat de activiteiten 

werkelijk tot schade/dood van een bedreigde soort leidt. De werkelijke schade/dood is 

bijgevolg het uitgangspunt.
253

  

106. Op basis van bovenstaande bronnen kan men samenvatten dat om van ‘harm’ te spreken 

de habitat modificatie of degradatie: (i) aanzienlijk moet zijn; (ii) essentiële gedragspatronen 

moet wijzigen en (iii) resulteren in werkelijke schade/dood. Uit de praktijk is echter gebleken 

                                                             
251 Hiermee verwijst men voornamelijk naar Palila I en II. zie Supra.   

252 46 Fed. Reg. 54, 750.  

253 Babbitt v. Sweet Home Chapter of Communities for a Great Oregon, 515 U.S. 700 (1995).  
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dat de rechtspraak er enigszins ander mee omgaat en dat men naar de specifieke 

omstandigheden van elke zaak moet kijken.  

b. Met redelijke zekerheid optredende schade/dood 

 

107. Reeds voor de Sweet Home zaak discussieerde men over de vraag of de schade/dood al 

moest zijn opgetreden of als toekomstige schade/dood ook onder het begrip ‘harm’ valt. In de 

zaak American Bald Eagle v. Bhatti
254

 uit 1993 werd hierop een antwoord gegeven. De zaak 

behandelde de vraag of het gebruik van loden kogels tijdens de hertenjacht een verboden 

wegname was. De eisers stelden dat de Amerikaanse zeearend (‘American Bald Eagle’) 

gevaar liep doordat ze via het eten van de restanten van hertenkadavers lood konden 

binnenkrijgen en zo hun gezondheid schaden. De rechtbank stelde het volgende:  

“The proper standard for establishing a taking under the ESA, far from being a 

numerical probability of harm, has been unequivocally defined as a showing of actual 

harm.”  

Gelet op de definitie van ‘harm’ is het zo dat: 

“ […] there must be actual injury to the listed species. Accordingly, courts have 

granted injunctive relief only where petitioners have shown that the alleged activity 

has actually harmed the species or if continued will actually, as opposed to 

potentially, cause harm to the species (eigen vetdruk).”
255

 In deze specifieke zaak de 

“appellants have not shown that the hunt caused actual harm”.
256

 

Hieruit kan men besluiten dat ook toekomstige schade/dood onder het wegnameverbod kan 

worden gebracht indien het met redelijke zekerheid zal optreden.  

108. Na de Sweet Home zaak werd echter opnieuw de vraag gesteld of men met werkelijke 

schade/dood bedoelt dat die reeds moet zijn opgetreden. Volgens de eisers in de zaak Marbled 

Murrelet v. Babbitt
257

 volgde uit de Sweet Home zaak dat schade/dood van een soort reeds 

                                                             
254 American Bald Eagle v. Bhatti, 9 F. 3d 163 (1993).  

255 Ibid. 165 – 167. Als ondersteuning van haar uitspraak werd naar verschillende rechtszaken verwezen, onder meer: 

Defenders of Wildlife v. Administration, 882 F. 2d, 1294 (1988);  Sierra Club v. Yeutter, 926 F. 2d, 429 (1991) en National 

Wildlife Fed’n v. National Park Serv., 669 F. Supp. 384 (1987).  

256 American Bald Eagle v. Bhatti, 9 F. 3d, 163, 166 (1993).  

257 Marbled Murrelet v. Babbitt, 83 F. 3d 1060 (1996).  
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moet zijn opgetreden voordat een rechtbank de activiteiten kan verbieden. In casu werd door 

de rechtbank in eerste aanleg de houtkapactiviteiten van een private onderneming op haar 

eigendom gestaakt omdat ze de habitat van de Noord Californische zeevogel, de marmeralk 

(‘marbled murrelet’), aantast.
258

 De onderneming is hiertegen in beroep gegaan, maar ook in 

beroep kreeg ze ongelijk. De rechtbank weigerde haar redenering te volgen en stelde dat: “[a] 

showing of future injury to an endangered or threatened species is actionable under the ESA 

(eigen vetdruk).”
259

 Men kan dus ook een verboden activiteit ex sectie 9 bekomen indien men 

kan aantonen dat de activiteiten met redelijke zekerheid zullen leiden tot schade/dood van een 

bedreigde soort. In casu vond de rechtbank dat het voldoende bewezen was dat de activiteiten 

en de daarmee gepaarde habitat modificatie en degradatie met redelijke zekerheid schade zou 

veroorzaken aan de soort. De houtkapactiviteiten zouden immers de 

voortplantingmogelijkheden van de vogelsoort beperken en haar kwetsbaarder maken voor 

natuurlijke vijanden door het ontstaan van open vlaktes.
260

 

Ook in een zaak die een jaar eerder plaatsvond, Forest Conservation Council v. Rosboro 

Lumber Co,
261

 werd op dezelfde manier geconcludeerd. Opdat er sprake is van ‘harm’ en dus 

een inbreuk op het wegnameverbod van sectie 9 moet de eiser kunnen aantonen dat er met 

redelijke zekerheid (“reasonable certainty”) schade zal optreden ten gevolge van habitat 

modificatie of degradatie en dat de loutere mogelijkheid van schade (“mere possibility”) 

onvoldoende is.
262

  

c. Rechtspraak na Sweet Home 

 

109. Een aantal zaken na 1995 liggen in de lijn van de redenering van de Sweet Home 

beslissing. Zo was er de zaak Hawksbill Sea Turtle v. FEMA
263

 uit 1998. In deze zaak vroegen 

de eisers een verbod voor het bouwen van temporele behuizing voor slachtoffers van een 

orkaan en baseerden zich op de aanwezigheid van bedreigde zeeschildpadden.  

 

                                                             
258 De marmeralk werd als ‘threatened’ opgelijst in 1992. Zie: 57 Fed. Reg. 45.328 – 45.337.  

259 Marbled Murrelet v. Babbitt, 83 F. 3d 1060, 1064 -1065 (1996).  

260 Ibid. 1067 – 1068.  

261 Forest Conservation Council v. Rosboro Lumber Co., 50 F. 3d 781 (1995).  

262 Ibid. 787 – 788.  

263 Hawksbill Sea Turtle v. FEMA, 11 F. Supp. 2d 529 (1998).  
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De rechtbank verwoordde haar mening als volgt: 

“[…] makes it clear that habitat modification or degradation, standing alone, is not a 

taking pursuant to section 9. To be subject to section 9, the modification or 

degradation must be significant, must significantly impair essential behavioral 

patterns, and must result in actual injury to a protected wildlife species (eigen 

vetdruk).”  

Verwijzend naar Sweet Home stelt ze verder dat:  

“Therefore, to prove a ‘take’ as a result of habitat modification, a plaintiff must prove 

that (1) an act results in significant habitat modification or degradation, (2) that 

modification or degradation causes significant impairment of the species' essential 

behavioral patterns, and (3) that significant impairment actually kills or injures 

wildlife (eigen vetdruk).”
264

 

Een andere zaak United States v. West Coast Forest Res. Ltd. Partnership uit 2000 kwam tot 

dezelfde conclusie.
265

 De zaak behandelde het lot van een paar uilen die leefden in een bebost 

gebied dat zou gekapt worden. De rechtbank oordeelde dat de tussenkomst in het historisch 

voedselpatroon van de betrokken uilen onvoldoende is om als ‘harm’ gekwalificeerd te 

worden. De eisers konden immers niet aantonen dat deze tussenkomst werkelijk tot 

schade/dood van de soort zou leiden. Zolang de uil in kwestie nog over andere gebieden 

beschikt om voedsel te zoeken is er geen werkelijke schade en dus geen verboden wegname. 

Om de houding van de rechtspraak na de Sweet Home beslissing aan te tonen wordt door de 

meeste auteurs verwezen naar de meer recentere Defenders of Wildlife v. Bernal,
266

 daterend 

uit 2005. Opdat een succesvolle vaststelling tot inbreuk op het wegnameverbod van sectie 9 

                                                             
264 Hawksbill Sea Turtle v. FEMA, 11 F. Supp. 2d 529, 553 – 554 (1998). Zie ook: Swan View Coal., Inc. v. Turner, 824 F. 

Supp. 923 (1992). In deze zaak argumenteerden de eisers dat er sprake was van ‘harm’ van grizzly beren en wolven doordat 

de excessieve dichtheid van het wegennet de essentiële gedragspatronen beïnvloedt. De rechtbank vond echter dat ook 

werkelijke schade/dood moet aangetoond worden en verwoordde haar standpunt als volgt: “Plaintiffs must provide enough 

evidence to support a finding by a reasonable trier of fact that (1) the Flathead National Forest currently contains areas in 

which the open road density is in excess of one mile of road per square mile of forest land; (2) these road densities constitute 

a “significant habitat modification;” (3) the habitat modification “significantly impair[s] essential behavioral patterns, 

including breeding, feeding or sheltering;” and (4) these impairments actually kill or injure grizzly bears and gray wolves 

(eigen vetdruk).”264 

265 United States v. West Coast Forest Res. Ltd. Partnership, 2000 WL 298.707 (2000). 

266 Defenders of Wildlife v. Bernal, 204 F. 3d 920 (2005).  
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kan worden vastgesteld, moet de habitat modificatie, in casu het bouwen van een 

schoolgebouw, werkelijk of met redelijke zekerheid leiden tot schade/dood van een bedreigde 

soort, in casu de dwerguil (‘pygmy owl’),
267

 ten gevolge van een ernstige verstoring van de 

essentiële gedragspatronen.
268

 Het zullen de concrete omstandigheden van de zaak zijn die 

zullen uitmaken of habitat modificatie als ‘harm’ zal bestempeld worden.  

d. Slotopmerking 

 

110. Tijdens de behandeling van de zaak Sweet Home ontstond er nog een interessante 

discussie omtrent de vraag of de negatieve beïnvloeding van het voortplantingspatroon op 

zich als ‘harm’ kan gekwalificeerd worden.
269

 Terwijl rechter Scalia in zijn dissenting opinion 

deze vraag negatief beantwoordde door te stellen dat een gebrek aan 

voortplantingsmogelijkheden een specifiek dier niet schaadt (er wordt immers geen schade 

toegebracht aan een reeds levende soort),
270

 was rechter O’Connor een andere mening 

toegedaan. Volgens haar maakte de geplande activiteiten de voortplanting onmogelijk en leidt 

deze onmogelijkheid op zichzelf reeds tot ‘harm’.
271

  

2) Individueel lid versus populatie 

 

111. Een volgende belangrijke vraag is of de schade/dood betrekking moet hebben op een 

individueel lid van de bedreigde soort of als ‘harm’ ook kan worden vastgesteld op het niveau 

van een volledige populatie?  

In de jaren ‘90 was er omtrent deze vraag geen eensgezindheid in de rechtspraak. Er waren 

zowel rechters die schade/dood van een lid van de bedreigde soort vereisten, als rechters die 

zich tevreden stelden met het bewijs van schade aan de populatie.  

                                                             
267 De dwerguil werd in 1997 als ‘endangered’ opgelijst, zie: 62 Fed. Reg. 10.730 – 10.747. In 2006 werd ze van de lijst 

gehaald omwille van fouten in de oorspronkelijke data, zie: 71 Fed. Reg. 19.452 – 19.458. Ondertussen werd er in mei 2011 

een petitie ingediend om de soort opnieuw op te lijsten, zie: 76 Fed. Reg. 61.856 – 61.894.  

268 Defenders of Wildlife v. Bernal, 204 F. 3d 920, 925 (2005).  

269 Zie: S. G. DAVISON, “The Aftermath of Sweet Home Chapter: Modification of Wildlife Habitat as a Prohibited Taking in 

Violation of the Endangered Species Act”, WM. & Mary Envt. L. & Pol’Y Rev. 2003, Vol. 27, (541) 561 – 563.  

270 Babbitt v. Sweet Home Chapter of Communities for a Great Oregon, 515 U.S. 734 – 735. 

271 Ibid. 710 – 711. Rechter O’Connor stelt: “[…] to make it impossible for an animal to reproduce is to impair its most 

essential physical functions and to render that animal, and its genetic material, biologically obsolete. This, in my view, is 

actual injury.” Indien er daarentegen wel onzekerheid bestaat omtrent de negatieve invloed op de voortplanting is er ook 

geen sprake van ‘harm’.  
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Zo stelde de rechtbank in de zaak American Bald Eagle v. Bhatti uit 1993 dat er geen sprake 

was van ‘harm’ omdat de eisers niet konden bewijzen dat er werkelijke schade/dood was 

opgetreden of er met redelijke zekerheid schade/dood zou optreden met betrekking tot een 

individueel lid van de Amerikaanse zeearendpopulatie.
272

 Ook in de zaak Morril v. Lujan uit 

1992 werd ‘harm’ niet aanvaard en dit keer omdat de eisers er niet in slaagden aan te tonen 

dat de Perdido Key strandmuis (‘Perdido Key beach mouse’)
273

 voorkwam in de gebieden 

waar de bouwwerken zouden plaatsvinden.
274

  

In de zaak Sierra Club v. Yeutter uit 1991 werd daarentegen besloten dat de sterke daling van 

de kokarde-specht populatie (‘red cockaded woodpecker’)
275

 gedurende het laatste 

decennium, ten gevolge van aanzienlijke habitat modificatie, een vorm van ‘harm’ is. “Harm 

does not necessarily require the proof of the death of specific or individual members of the 

species (eigen vetdruk).”
276

  

112. De hoop van vele juristen was dat het Supreme Court met de zaak Sweet Home een einde 

zou maken aan bovenstaande discussie. Het Hof heeft zich echter slechts beperkt tot de 

beoordeling van de geldigheid van de definitie van ‘harm’ en heeft zich niet expliciet 

uitgesproken over de interpretatie ervan. Dit wil echter niet zeggen dat de zaak geen enkel 

belang heeft. Verschillende overwegingen in het motiverend gedeelte wijzen erop dat de 

meerderheid van mening is dat de schade/dood van een individueel lid vereist is.
277

 

Hierdoor wordt de vroeger geldende discussie in de rechtspraak enigszins in theorie  

beëindigd. De praktijk echter toont aan dat de Sweet Home zaak helemaal geen einde bracht 

aan de discussie. Nog steeds zijn er grote verschillen waar te nemen in de rechtspraak en 

hangt alles grotendeels af van de concrete feiten in de voorliggende zaak.  

Een voorbeeld van een zaak waarin de rechtbank het Supreme Court volgde en dus 

schade/dood van een individueel lid vereist, is United States v. West Coast Forest Resources 

uit 2000. In deze zaak moesten de eisers aantonen dat het houtkappen in de habitat van een 

                                                             
272 American Bald Eagle v. Bhatti, 9 F. 3d 163, 165 (1993).  

273 De Perdido Key strandmuis werd in 1985 opgelijst als ‘endangered’. Zie: 50 Fed. Reg. 23.872 – 23.889. 

274 Morril v. Lujan, 802 F. Supp. 424, 430 (1992). Zie ook: Swan View Coalition, Inc., v. Turner, 824 F. Supp. 923, 939 

(1992).  

275 De kokarde-specht werd reeds in 1970, onder de Endangered Species Conservation Act, opgelijst als ‘endangered’. Zie: 

35 Fed. Reg. 13.519 – 13.520.  

276 Sierra Club v. Lyng, 694 F. Supp. 1260, 1270 (1988), bevestigd in Sierra Club v. Yeutter, 926 F. 2d 429, 439 (1991).  

277 Zie: Babbitt v. Sweet Home Chapter of Communities for a Great Oregon, 515 U.S. 700, 703 en 734.  
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bedreigde uilsoort schade/dood toebracht aan een specifiek individueel lid, wat in casu niet 

het geval was.
278

  

Er zijn echter zeer veel zaken terug te vinden waar de overwegingen van het Supreme Court 

niet worden gevolgd en schade/dood van de populatie in se voldoende wordt geacht. De meest 

geciteerde is ongetwijfeld de zaak Marbled Murrelet v. Babbitt uit 1996. Hier is de rechtbank 

van mening dat uit de Sweet Home beslissing niet volgt dat bewijs van schade/dood van een 

individueel lid vereist is. Het Hof had zich immers niet expliciet uitgesproken over dit punt en 

de overwegingen zitten hoofdzakelijk vervat in de concurring en dissenting opinions.
279

 Ook 

in de zaak Bensman v. U.S. Forest Service
280

 een jaar later redeneerde men op gelijke manier:  

“A finding of “harm” does not require death to individual members of the species; 

nor does it require a finding that habitat degradation is presently driving the species 

further toward extinction. Habitat destruction that prevents the recovery of the species 

by affecting essential behavioral patterns causes actual injury to the species and 

effects a taking under section 9 of the Act (eigen vetdruk).”
281

  

Men mag dus concluderen dat de kwestie zeker nog niet is afgerond en het wachten is op een 

definitieve beslissing van het Supreme Court.  

3) Activiteit versus omissie 

 

113. Een laatste toch niet onbelangrijke vraag is of het ‘harm’ begrip ook een positieve 

verplichting in het leven roept? Zijn landeigenaars verplicht om de habitat van de bedreigde 

soorten op hun grond te verbeteren? Aanvankelijk leek de rechtspraak in sommige gevallen 

die richting uit te gaan. In de zaak Sierra Club v. Yeutter bijvoorbeeld werd de Forest Service 

aansprakelijk gesteld voor een inbreuk op het ‘harm’ verbod omdat ze middelhoge bomen niet 

snoeide en hierdoor de kokarde-specht (‘red-cockaded woodpecker”) de boomholtes 

verlieten.
282

 Het meest prominente voorbeeld is uiteraard de zaken Palila I en II, waar de 

                                                             
278 United States v. West Coast Forest Resources, 2000 WL 298.707 (2000). Zie ook: Alabama v. Corps of Engineers, 441 F. 

Supp. 2d 1123 (2006).   

279 Marbled Murrelet v. Babbitt, 83 F. 3d 1060, 1067 (1996).  

280 Bensman v. U.S. Forest Service, 984 F. Supp. 1242 (1997).  

281 Ibid. 1248. Gelijkaardige uitspraken werden aangenomen in onder meer: House v. U.S. Forest Service, 974 F. Supp. 1022 

(1997); Greenpeace v. NMFS, 106 F. Supp. 2d 1066 (2000) en CBD v. Point Marina Development, 434 F. Supp. 2d 789 

(2006).  

282 Sierra Club v. Yeutter, 926 F. 2d 429, 438 (1991).  
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Staat Hawaï een inbreuk op het ‘harm’ verbod had begaan door het niet verwijderen van wilde 

schapen en geiten.
283

  

114. Kortweg kan men dus stellen dat bovenstaande zaken ervan uitgaan dat het niet 

voldoende is om zich te onthouden van activiteiten die tot ‘harm’ leiden, maar dat men 

eigenlijk ook moet investeren in maatregelen om optimale leefcondities voor een bedreigde 

soort te bekomen. Deze rechtspraak heeft echter geen enkele rechtsgrond. In de definitie van 

‘harm’ wordt er enkel gesproken van positieve handelingen (“act”) en dit in tegenstelling tot 

de definitie van ‘harass’ die spreekt van zowel positieve handelingen als nalatingen (“act or 

ommission”). Na enige tijd kwam er in de rechtspraak een rechtzetting van dit misverstand. In 

de Sweet Home zaak werd duidelijk gesteld dat de ‘harm’ regeling niet van toepassing is bij 

passief stilzitten van de landeigenaar. De ‘harm’ regeling legt dus geen verplichting op om de 

leefcondities van een bedreigde soort te verbeteren.
284

  

§ 3. Het begrip ‘harass’ als onderdeel van het wegnameverbod 

 

115. De FWS heeft in 1975 een definitie verschaft voor het begrip ‘harass’. Deze definitie is 

tot op vandaag de geldende omschrijving. Onder ‘harass’ wordt verstaan: 

“[…] an intentional or negligent act or omission that creates the likelihood of injury 

to wildlife by annoying it to such an extent as to significantly disrupt formal 

behavioral patterns, which include, but are not limited to, breeding, feeding, or 

sheltering (eigen vetdruk).”
285

  

Wat bij bovenstaande omschrijving onmiddellijk opvalt, is dat ze slechts een ‘likelihood of 

injury’ vereist. Deze vereiste is duidelijk minder streng dan de vereiste van ‘actual injury’ bij 

‘harm’. Het was dan ook te verwachten dat advocaten geprobeerd hebben zaken op basis van 

inbreuken op ‘harass’ te winnen, doch vaak zonder succes. In de omschrijving wordt geen 

gewag gemaakt van enige verwijzing naar habitat modificatie of degradatie. Hiermee heeft de 

FWS willen aangeven dat zo’n zaken enkel op basis van een inbreuk op ‘harm’ kunnen 

worden aangevochten. De vraag rijst bijgevolg in welke gevallen dan wel gebruik kan worden 

gemaakt van ‘harass’? Om een zaak succesvol af te ronden, zou men onder meer nadelige 

effecten op de voortplanting door overmatig lawaai of licht kunnen aanhalen. Hierbij dient 

                                                             
283 Supra 59 - 63. 

284 Babbitt v. Sweet Home Chapter of Communities for a Great Oregon, 515 U.S. 716.  

285 50 CFR § 17.3.  
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wel opgemerkt te worden dat kortstondige hinder ten gevolge van werkzaamheden hier niet 

onder vallen. Dit is maar logisch aangezien anders elk bouwwerk zou worden tegengehouden. 

Hieronder volgen enkele zaken die aantonen in welke gevallen een inbreuk op ‘harass’ werd 

geweigerd. 

116. In de zaak Fund for Animals v. Fla. Game and Fresh Water Fish Comm’n
286

 besloot de 

rechtbank dat een tijdelijk geluid, afkomstig van boten gedurende een vierdaagse jacht, de 

normale gedragspatronen van aanwezige bedreigde soorten in het Everglades gebied niet 

nadelig beïnvloedt en dus geen ‘harass’ is.  

In de zaak United States v. Hayashi
287

 stelde de rechtbank dat er een directe en ernstige 

verstoring van het normale gedrag van een soort moet zijn. In casu vond men dat het schieten 

in het water dichtbij bruinvissen, om te voorkomen dat deze het aas van de vislijnen zouden 

stelen, niet als ‘harass’ mag beschouwd worden.    

Een volgende zaak Tepley v. National Oceanic & Atmospheric Admin.
288

 behandelde de 

problematiek van onderwater filmen. In casu oordeelde de rechtbank dat er onvoldoende 

bewijs was dat de fotograaf hierdoor het normale gedrag van de aanwezige walvissen 

verstoorde. 

Als laatste en meer recent voorbeeld is er de zaak Cold Mountain v. Garber
289

 waarin de 

rechtbank besloot dat er geen bewijs was dat het geluid van een helikopter het nesten van de 

Amerikaanse zeearend verstoorde.  

Deze vier voorbeelden tonen aan dat een inbreuk op ‘harass’ weinig aanvaard wordt. 

Bijgevolg heeft het slechts een geringe rol gespeeld in de rechtspraak omtrent het 

wegnameverbod en dient het geen verdere aandacht. 

 

 

                                                             
286 Fund for Animals v. Fla. Game and Fresh Water Fish Comm’n, 550 F. Supp. 1206 (1982).  

287 United States v. Hayashi, 22 F. 3d 859, 864 (1993).  

288 Tepley v. National Oceanic & Atmospheric Admin., 908 F. Supp. 708 (1995). Bij deze dient wel vermeld te worden dat in 

deze zaak het begrip ‘harass’ uit de MMPA ter discussie stond, maar gelet op de nauwe verwantheid met de ESA kan de zaak 

wel al representatief voorbeeld gegeven worden.  

289 Cold Mountain v. Garber, 375 F. 3d 884, 889 – 890 (2004).  
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§ 4. Grondwettelijke betwistingen 

 

117. Er zijn verschillende pogingen ondernomen om het wegnameverbod vervat in sectie 9 

ongrondwettig te laten verklaren. Geen enkele van deze pogingen hebben echter tot enig 

resultaat geleid. Zo probeerden tegenstanders van het verbod de grondwettelijkheid in vraag te 

stellen op basis van de zogenaamde ‘commerce clause’ vervat in de Amerikaanse 

Grondwet.
290

 In verschillende zaken werd echter de grondwettigheid van het wegnameverbod 

bevestigd en is het dus niet in strijd met de ‘commerce clause’ uit de Amerikaanse 

Grondwet.
291

 

118. Daarnaast werd ook een beroep gedaan op de ‘taking clause’ vervat in het Vijfde 

Amendement bij de Grondwet. Deze clausule verwoordt het recht op vergoeding in geval van 

onteigening en stelt: “nor shall private property be taken for public use, without just 

compensation.”
292

 Maar ook op deze grond werd er niet aan de grondwettelijkheid van sectie 

9 van de ESA geraakt. In de zaak Christy v. Hodel uit 1988 was de rechtbank van mening dat 

een boer geen recht heeft op compensatie voor het verlies van schapen door een grizzly 

beer.
293

 In de zaak Boise Cascade Corp. v. United States oordeelde de rechtbank dat de 

beperkingen op bosexploitatie ter bescherming van de gevlekte bosuil (‘Northern spotted 

owl’)
294

 geen fysische ‘taking’ is vervat in het ‘Fifth Amendment’.
295

 De ESA werd ook nog 

op andere gronden aangevallen, maar op deze grondwettelijke betwistingen zal niet verder 

worden ingegaan. 

 

  

                                                             
290 De ‘commerce clause’ valt onder artikel I, sectie 8 van de Amerikaanse Grondwet dat handelt over de machten van het 

Amerikaanse Congres. Het stelt dat: “The Congress shall have the power to regulate Commerce with foreign Nations, and 

among the several States, and with the Indian Tribes”. U.S. Const., Art. I, §8.  

291 Nat’l Ass’n of Homebuilders v. Babbitt, 130 F. 3d 1041 (1997); Gibbs. v. Babbitt, 214 F. 3d 483 (2000); GDF Reality Ltd 

v. Norton, 326 F. 3d 622 (2003); Rancho Viejo LLC v. Norton, 323 F. 3d 1062 (2003) en Alabama-Tombigbee Rivers Coal v. 

Kempthorne, 477 F. 3d 1250 (2007).  

292 U.S. Const. Amend. V.  

293 Christy v. Hodel, 857 F. 2d 1324 (1988). 

294 De gevlekte bosuil behoort sinds 1990 tot de ‘threatened’ soorten. Zie: 55 Fed. Reg. 26.114 – 26.194. 

295 Boise Cascade Corp. v. United States, 296 F. 3d 1339 (2002).  
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§ 5. Klimaatsverandering en het wegnameverbod 

 

119. Als eerste van zijn soort werd de ijsbeer in 2008 opgelijst als ‘threatened’. De oplijsting 

was een belangrijk signaal, want het was de eerste keer dat een soort werd opgelijst met als 

hoofdreden de aantasting van zijn habitat door klimaatsverandering. De vraag rijst dus of de 

bouw van een fabriek
296

 met een grote uitstoot van broeikasgassen als een verboden wegname 

kan worden gekwalificeerd. Momenteel lijkt het antwoord op deze vraag negatief te zijn en dit 

op basis van twee zaken. 

120. Als eerste heeft de FWS haar discretionaire bevoegdheid met betrekking tot ‘threatened’ 

soorten uitgeoefend en een speciale sectie 4 (d) besluit genomen voor de ijsbeer. In dit besluit 

staat dat elke incidentele wegname, die het gevolg is van de uitoefening van een legale 

activiteit, in een gebied dat onder de jurisdictie van de Verenigde Staten valt en niet Alaska is, 

geen inbreuk op de ESA is.
297

  

De reden voor dit besluit ligt voor de hand. De administratie wilde vermijden dat men via de 

ESA de uitstoot van broeikasgassen zou proberen te regelen. Dit besluit wordt momenteel wel 

aangevochten door natuurverenigingen.  

121. Maar zelfs al was er geen speciaal besluit door de FWS genomen, dan nog zou een 

inbreuk op het wegnameverbod moeilijk aan te tonen zijn. Vooral het oorzakelijk verband 

tussen enerzijds een activiteit en anderzijds de dood van een ijsbeer is nagenoeg niet te 

bewijzen. Als we het voorbeeld nemen van een fabriek in de Staat Louisiana met een hoge 

uitstoot van broeikasgassen en de dood van een ijsbeer door habitat modificatie en degradatie 

in Alaska, blijkt duidelijk dat een causaal verband moeilijk kan bewezen worden. De 

problematiek van de klimaatsverandering en het smelten van de ijskappen is een wereldwijd 

probleem en wordt veroorzaakt door uitstoot van broeikasgassen over de hele wereld. Het is 

dus nagenoeg onmogelijk om aan te tonen dat een individuele fabriek de wegname van een 

ijsbeer heeft veroorzaakt.   

 

 

 

                                                             
296 Voornamelijk energiecentrales.  

297 73 Fed. Reg. 28.306, 28.318.  
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Titel 5. De uitzonderingsgronden van 

sectie 10 

“With more than two-thirds of listed species living on private lands, there has to be 

cooperation between government agencies and landowners if the Endangered Species Act is 

going to be successful. Farmers and ranchers of the nation understand the need to preserve 

species, and they are willing to voluntarily participate in habitat conservation programs that 

are incentive-based but still provide protection for their private property rights.” 

~ Bob Stallman
298

 

Hoofdstuk 1. Inleiding 

§ 1. Probleemschetsing 

 

122. De federale overheid heeft zo’n 635-640 miljoen acres in bezit dat 28 procent van de 

totale landoppervlakte van de Verenigde Staten vertegenwoordigt (zie bijlage 1.8).
299

 Veel 

private landeigenaars zijn dan ook van mening dat de overheid maar aan natuurbescherming 

moet doen op hun eigen grond. De bescherming van bedreigde soorten op private grond komt 

immers in conflict met het eigendomsrecht. Ondanks het toch wel grote percentage federaal 

land wordt geschat dat de helft van de opgelijste soorten minstens 80 procent van hun habitat 

op privaat land hebben en hier knelt juist het schoentje.
300

 Opdat de ESA enigszins succesvol 

                                                             
298 Bob Stallman is voorzitter van de American Farm Bureau Federation.  

299 De totale landoppervlakte van de Verenigde Staten bedraagt zo’n 2,27 miljard acres. Hierna zullen gebieden steeds in 

acres worden weergegeven, aangezien dit de gehanteerde methode van de Verenigde Staten is. Voor een goed begrip komt 

één acre overeen met een gebied van zo’n 4046,87 m2. Zie: R. W. GORTE, C. H. VINCENT, L. A. HANSON en M. R. 

ROSENBLUM, “Federal Land ownership Overview and Data”, Congressial Reseach Service, 8 februari 2012, 

http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R42346.pdf.  
300 U.S. Fish & Wildlife Service, “Our Endangered Species Program and How it Works with Landowners”, juli 2009, 

http://www.fws.gov/endangered/esa-library/pdf/landowners.pdf. Zo is zo’n 75 procent van de naaldbossen in het zuidoosten 

van de Verenigde Staten als toekomstig habitat van de kokarde-specht (‘Red-Cockaded Woodpecker’) in privaat bezit. Zie: 

L. WELCH, “Property Rights Conflicts Under the Endangered Species Act: Protection of the Red-Cockaded Woodpecker”, 

in B. YANDLE, Land Rights. The 1990’s Property Rights Rebellion, Lanham, Rowman & Littlefield Publishers, 1995, 

Chapter 5. De bescherming van de gevlekte uil (‘Northern Spotted Owl’) heeft het potentieel om de houtkapactiviteiten op 

honderdduizenden acres privaat gebied in de Pacific Northwest te bedreigen. Zie: L. SUGG, “Worried About That Owl on 

Your Land? Here’s Good News”, Wall Street Journal 6 april 1994. Voor meer voorbeelden zie: R. INNES, S. POLASKY en 

http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R42346.pdf
http://www.fws.gov/endangered/esa-library/pdf/landowners.pdf
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zou zijn, is samenwerking met de private landeigenaars dus cruciaal. Dit is ook de 

administratie niet ontgaan. Gedurende de jaren heen heeft ze verschillende mechanismen 

geïntroduceerd om zo’n samenwerking tot stand te brengen. Een andere belangrijke reden om 

de private sector aan te zetten tot natuurbescherming is het vermijdingsgedrag dat steeds meer 

de kop op steekt. Private landeigenaars nemen vaak preventieve maatregelen om te 

voorkomen dat bedreigde soorten hun grond gaan innemen. In een studie van LUECK en 

MICHAEL uit 2003 werd hiervan een mooi voorbeeld gegeven.
301

 Er werd onderzocht of 

private landeigenaars preventief habitat gaan verwoesten indien de aanwezigheid van een 

bedreigde soort, in casu de kokarde-specht, hun geplande activiteiten, in casu houtkappen, 

kan dwarsbomen. De studie concludeerde dat dit inderdaad het geval was en steunt zich 

hierbij op de economische theorie, namelijk: “[…] increases in the probability of ESA land-

use restrictions, as measured by a landowner’s proximity to existing [woodpecker] colonies, 

increase the probability of forest harvest and decrease the age at which timber is 

harvested.”
302

 Aangezien de kokarde-specht oude bomen nodig heeft, kapten de 

landeigenaars de bomen op een jongere leeftijd om te voorkomen dat de soort zich daar zou 

nesten.  

123. Er is bovendien nog een bijkomend en toch wel wat onverwacht voordeel van private 

participatie in natuurbescherming. Omwille van de economische omstandigheden, de komst 

van nieuwe presidenten en vooral hevig lobbywerk, worden de budgetten voor de 

implementatie van de ESA op een laag niveau gehouden. De administratie beschikt niet over 

voldoende fondsen om haar werk naar behoren uit te voeren. Het positivisme van de jaren ‘70 

tegenover natuurbescherming moet steeds meer wijken voor de economische en financiële 

problemen. Participatie van private landeigenaars die zelf initiatieven nemen om bedreigde 

soorten te beschermen is dus zeker niet te onderschatten.  

 

                                                                                                                                                                                              
J. TSCHIRHART, “Takings, Compensation and Endangered Species Protection on Private Lands”, Journal of Economic 

Perspectives 1998, Vol. 12, No. 3, 35 – 52.  

301 D. LUECK en J. MICHAEL, “Preemptive Habitat Destruction under the Endangered Species Act”, Journal of Law and 

Economics 2003, Vol. 46 (1), 27 – 60. Zie ook: D. ZHANG, “Endangered Species and Timber Harvesting: The Case of the 

Red Cockaded Woodpecker”, Econ. Inquiry 2004, Vol. 42, No. 1, 150 – 165.  

302 D. LUECK en J. MICHAEL, “Preemptive Habitat Destruction under the Endangered Species Act”, Journal of Law and 

Economics 2003, Vol. 46, 31.  
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§ 2. Bedreigde soorten op mijn land? 

 

124. Een belangrijke vraag waarmee elke grondeigenaar geconfronteerd wordt, is of er 

bedreigde soorten op zijn land aanwezig zijn. Bij de zoektocht naar een antwoord op deze 

vraag kan men gebruik maken van zowel federale als statelijke databanken en systemen, die 

bovendien vaak online te raadplegen zijn. De primaire bron zijn de databanken ter 

beschikking gesteld door de FWS/NMFS. Bij een eerste soort databank kan men zowel op 

soort als op Staat zoeken. Op die manier krijgt men dus al een goed beeld van welke 

bedreigde soorten eventueel op hun grond aanwezig kunnen zijn.
303

  

125. Naast deze algemene databank heeft de FWS ook een nieuw systeem ontwikkeld, 

genaamd IPaC. Het IPaC systeem werd operationeel begin 2006 en staat voor Information, 

Planning, and Conservation system.
304

 Iedereen kan via dit systeem nagaan of een geplande 

activiteit een negatieve impact kan hebben op kwetsbare natuurlijke rijkdommen waarvoor de 

FWS bevoegd is. In het kader van de ESA gaat dit voornamelijk om bedreigde soorten en hun 

critical habitat. Het systeem is vooral nuttig voor projectontwikkelaars die plannen hebben en 

die wensen te weten met welke soorten ze rekening zullen moeten houden en welke 

natuurbeschermingsmaatregelen ze kunnen opnemen in bijvoorbeeld een Habitat 

Conservation Plan.
305

 Zo kan men in de fase van het plannen reeds rekening houden met 

dergelijke zaken en bijgevolg veel tijd en geld besparen.  

Het IPaC systeem werkt als volgt. De eerste stap is het kiezen van de locatie van de geplande 

activiteiten. Hierbij kan men heel nauwkeurig tewerk gaan en tot op de meter het betrokken 

gebied aanwijzen. Vervolgens moet men de geplande activiteiten aangeven waarbij men over 

een brede waaier van mogelijkheden beschikt (houtkap, ontwikkeling, landbouw, 

waterwinning,…). Bij de derde stap krijgt men een overzicht van alle bedreigde soorten die in 

het aangewezen gebied voorkomen en hun status. Op deze manier kan men dus met zekerheid 

uitmaken of er bedreigde soorten door de geplande activiteiten getroffen kunnen worden en 

dus mogelijks een vergunning vereist is. Daarnaast beschikt men ook over een virtuele map 

van critical habitat in de buurt, zodat men ook hiermee kan rekening houden bij het opstellen 

van een plan. Tot slot krijgt men ook een reeks natuurbeschermingsmaatregelen die de 

                                                             
303 Zie: http://www.fws.gov/endangered/species/index.html.  

304 De FWS speelde echter reeds in het midden van de jaren ’90 met de gedachte om dergelijk systeem op te richten.  Het 

systeem is sinds 2007 online beschikbaar. Zie: http://ecos.fws.gov/ipac/.  

305 Infra 90 – 106. 

http://www.fws.gov/endangered/species/index.html
http://ecos.fws.gov/ipac/
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negatieve impact van de geplande activiteit op de bedreigde soorten moet verzachten of 

elimineren. Deze informatie kan eveneens gebruikt worden bij het opstellen van een plan.  

Het IPaC systeem voorziet tot slot ook in een database met 444 rapporten over reeds genomen 

beschermende maatregelen. Via een zoekmachine kan men een bedreigde soort en een 

geplande activiteit invoeren, waarna men een lijst met maatregelen verkrijgt voor die bepaalde 

soort in combinatie met die bepaalde activiteit. Zo wordt onder meer voorgesteld om in de 

voortplantingsperiode de werken stil te leggen of om aangelegde wegen te gebruiken en niet 

off-road te gaan. Hierop kan een projectontwikkelaar zich baseren bij het zelf opnemen van 

mitigerende maatregelen en zo de slaagkansen tot goedkeuring van het plan vergroten.  

126. Naast de federale gegevensbestanden hebben de verschillende Staten op hun beurt eigen 

databanken uitgewerkt, die overigens vrij te raadplegen zijn. Nemen we de Staat Californië 

als voorbeeld dan kunnen we een drietal databanken onderscheiden. De eerste is de California 

Wildlife Habitat Relationship databank die een complete lijst van alle wilde soorten weergeeft 

die mogelijk op private eigendom kunnen voorkomen en wat hun wettelijke status is.
306

 Een 

volgende is de California Natural Diversity Database die actuele locaties van opgelijste 

soorten omvat.
307

 Tot slot is er de California Native Plant Society die een overzicht van de 

bedreigde plantensoorten geeft.
308

 Met een beetje zoekwerk is het dus zeker niet onmogelijk 

voor private landeigenaars om te weten te komen of bedreigde soorten op hun grond aanwezig 

zijn.   

 

 

 

 

 

                                                             
306 Zie:  http://www.dfg.ca.gov/biogeodata/cwhr/. 

307 Zie: http://www.dfg.ca.gov/biogeodata/cnddb/. 

308 Zie: http://www.cnps.org/.  

http://www.dfg.ca.gov/biogeodata/cwhr/
http://www.dfg.ca.gov/biogeodata/cnddb/
http://www.cnps.org/
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Hoofdstuk 2. Incentives voor landeigenaars 

§ 1. Overzicht 

 

127. Gezien het grote aantal activiteiten die onder de verbodsbepalingen van sectie 9 vallen, 

zijn de waaier aan uitzonderingen voorzien in sectie 10 uiterst belangrijk. Entiteiten die zich 

hier kunnen op beroepen zijn onder meer Staten, dorpen, Provincies, traditionele 

indianenstammen, alsook alle private landeigenaars. Samenvattend kunnen we acht 

categorieën uitzonderingen onderscheiden. Hieronder volgt een korte bespreking van al deze 

uitzonderingen. Op deze manier krijgt de lezer een zo globaal mogelijk beeld. In een volgend 

hoofdstuk zal vervolgens dieper worden ingegaan op één bijzonder succesvolle uitzondering, 

de Habitat Conservation Plans.  

A. ‘Enhancement’ en experimentele populaties 

 

128. Sectie 10 (a) (A) voorziet in de mogelijkheid tot het verkrijgen van een vergunning voor: 

“scientific purposes or to enhance the propagation or survival of the affected species.”
309

 Dit 

omvat onder meer voortplantingprogramma’s en het plaatsen van vallen of verplaatsingen. In 

uitzonderlijke gevallen is het mogelijk leden van de bedreigde soort weg te nemen. In de zaak 

Sierra Club v. Clark proclameerde de rechtbank dat de administratie een vergunning kan 

verlenen om zieke dieren uit een kudde te verwijderen en zo het herstel van de soort te 

bevorderen.
310

 Naast wetenschappelijke doeleinden kan dus ook een vergunning verleend 

worden om de voortplanting of de overleving van de bedreigde soort te stimuleren. De FWS 

heeft een omschrijving gegeven van ‘enhance the propagation or survival’: 

“(a) Provision of health care, management of populations by culling, contraception, 

euthanasia, grouping or handling of wildlife to control survivorship and reproduction, 

and similar normal practices of animal husbandry needed to maintain captive 

populations that are self-sustaining and that possess as much genetic vitality as 

possible;                                         

                                                             
309 Pub. L. No. 93 – 205, 87 Stat. 896. De vergunde activiteiten kunnen zowel betrekking hebben op soorten in 

gevangenschap als soorten in het wild. Zie: H. R. Rep. No. 93 – 412, 396.  

310 Sierra Club v. Clark, 755 F. 2d 608, 614 (1985).  
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(b) Accumulation and holding of living wildlife that is not immediately needed or 

suitable for propagative or scientific purposes, and the transfer of such wildlife 

between persons in order to relieve crowding or other problems hindering the 

propagation or survival of the captive population at the location from which the 

wildlife would be removed; and 

(c) Exhibition of living wildlife in a manner designed to educate the public about the 

ecological role and conservation needs of the affected species.”
311

 

129. Een voorbeeld is de vergunning met betrekking tot experimentele populaties. Op grond 

van sectie 10 (j) kan de administratie de transport en het vrijlaten van een experimentele 

populatie autoriseren indien ze van mening is dat deze vrijlating het herstel van de soort kan 

bewerkstelligen. Hierbij moet de administratie zich baseren op de best beschikbare 

wetenschappelijke en commerciële data. Onder een experimentele populatie moet men 

verstaan:  

“[...]any population (including any offspring arising solely therefrom) authorized by 

the Secretary for release […] but only when, and at such times as, the population is 

wholly separate geographically from nonexperimental populations of the same 

species.”
312

 

B. ‘Hardship exemption’ 

 

130. Bij de bekendmaking in het Federal Register dat een soort in aanmerking komt voor 

oplijsting kan een persoon zich op de ‘hardship’ uitzondering beroepen. Dit kan indien hij/zij 

voordien een contract heeft aangegaan met betrekking tot een dier- of plantensoort en de 

oplijsting van de soort kan leiden tot buitensporige economische schade (‘undue economic 

hardship’). De exceptie kan worden verleend voor een periode van maximaal één jaar vanaf 

de bekendmaking in het Federal Register van de voorgestelde oplijsting.  

De wet zelf geeft een omschrijving van het begrip ‘buitensporige economische schade’: 

(A) “Substantial economic loss resulting from inability caused by this chapter to perform 

contracts with respect to species of fish and wildlife entered into prior to the date of 

                                                             
311 50 CFR § 17.3. Een typisch voorbeeld van instelling die dergelijke vergunning aanvragen is een zoo.  

312 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1539 (j) (1).  
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publication in the Federal Register of a notice of consideration of such species as an 

endangered species; 

(B) Substantial economic loss to persons who, for the year prior to the notice of 

consideration of such species as an endangered species, derived a substantial portion 

of their income from the lawful taking of any listed species, which taking would be 

made unlawful under this chapter; or 

(C) Curtailment of subsistence taking made unlawful under this chapter by persons (i) not 

reasonably able to secure other sources of subsistence; and (ii) dependent to a 

substantial extent upon hunting and fishing for subsistence; and (iii) who must engage 

in such curtailed taking for subsistence purposes.”
313

 

C. Overige uitzonderingen 

1) Traditionele bevolking Alaska 

 

131. Een volgende uitzondering zit vervat in sectie 10 (e) en heeft betrekking op de 

traditionele Alaskaanse jagers. Indianen, Aleuts en Eskimo’s zijn niet onderhevig aan het 

wegnameverbod van sectie 9 indien de wegname van bedreigde soorten tot doel heeft in hun 

onderhoud te voorzien (“subsistence purposes”)
314

 en indien dit niet op een verkwistende 

manier wordt uitgeoefend (“wasteful manner”).
315

 Om enige interpretatieve problemen te 

voorkomen werd een omschrijving gegeven van zowel wat onder ‘subsistence purposes’ als 

‘wasteful manner’ moet worden verstaan. 

Onder de term ‘subsistence’ of ‘onderhoud’ valt:  

“selling any edible portion of fish or wildlife in native villages and towns in Alaska for 

native consumption within native villages or towns.”
316

 

 

                                                             
313 Deze omschrijvingen zijn exemplatief (“shall include, but not limited to”). Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 

1539 (b) (2) (A) – (C).  

314 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1539 (e) (1) (B). 

315 Ibid. § 1539 (e) (2). Gedurende de behandeling in de Senaat werd duidelijk dat er in de ESA specifieke bepalingen met 

betrekking tot de traditionele groepen in Alaska nodig waren; zie: “It became apparent to the Committee in hearings that the 

case of the Alaskan native Indians, Aleuts, and Eskimos required special attention. […] provided that the action is for the 

purpose of consumption or use in a native community or for creation and sale of native articles of handicrafts and clothing, 

and is not accomplished in a wasteful manner.” S. Rep. No. 93 – 307, 5.  

316 Ibid. § 1539 (e) (3) (i).  
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De FWS heeft zelf een meer gedetailleerde definitie aangenomen:  

“Subsistence means the use of endangered or threatened wildlife for food, clothing, 

shelter, heating, transportation and other uses necessary to maintain the life of the 

taker of the wildlife, or those who depend upon the taker to provide them with such 

subsistence, and includes selling any edible portions of such wildlife in native villages 

and towns in Alaska for native consumption within native villages and towns (eigen 

vetdruk).”
317

 

Door het stilzwijgen van de wettekst zelf omtrent de betekenis van het begrip ‘wasteful 

manner’, heeft het agentschap ook hier in een omschrijving voorzien: 

“Wasteful manner means any taking or method of taking which is likely to result in 

the killing or injury of endangered or threatened wildlife beyond those needed for 

subsistence purposes, or which result in the waste of a substantial portion of the 

wildlife, and includes without limitation the employment of a method of taking which 

is not likely to assure the capture or killing of the wildlife, or which is not immediately 

followed by a reasonable effort to retrieve the wildlife (eigen vetdruk).”
318

 

Tot slot verduidelijkt de ESA wat nu juist valt onder de zinsnede ‘authentieke traditionele 

artikelen of ambacht en kledij’: 

“Authentic native articles of handicrafts and clothing means items composed wholly 

or in some significant respect of natural materials, and which are produced, 

decorated, or fashioned in the exercise of traditional native handicrafts without the 

use of pantographs, multiple carvers, or other mass copying devices. Traditional 

native handicrafts include, but are not limited to, weaving, carving, stitching, sewing, 

lacing, beading, drawing, and painting (eigen vetdruk).”
319

 

 

 

 

 

                                                             
317 50 CFR § 17.3.  

318 Ibid.  

319 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1539 (e) (3) (ii).  
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2) Olie, scrimshaw en antieke producten 

 

132. Een andere uitzondering bestaat er voor onderdelen van soorten verkregen voor de 

totstandkoming van de ESA, namelijk potvis olie (“sperm whale oil”) en afgewerkte 

scrimshaw producten.
320

 Ook voor bepaalde antieke producten is een uitzondering 

voorzien.
321

 Het wegnameverbod van sectie 9 is niet van toepassing op producten die: (i) 

honderd jaar of meer oud zijn; (ii) geheel of gedeeltelijk bestaan uit delen van opgelijste 

soorten; (iii) niet hersteld of aangepast zijn met delen van bedreigde soorten na 28 december 

1973 en (iv) ingevoerd zijn via een door de Minister aangewezen haven.
322

 Met betrekking tot 

de vierde voorwaarde moet de Minister per douane zone één haven aanwijzen waar dergelijke 

producten het grondgebied van de Verenigde Staten moeten binnenkomen.  

3) Niet-commerciële transit 

 

133. Tot slot bevat sectie 10 nog een uitzondering voor de niet-commerciële transit van 

opgelijste soorten, die binnen de controle van de Amerikaanse douane autoriteiten blijft. 

Concreet gaat het om het legaal vervoer van bedreigde soorten naar een ander land, waarbij de 

exporteur er alles heeft aan gedaan om de jurisdictie van de Verenigde Staten te vermijden.
323

  

De import naar de Verenigde Staten van bedreigde diersoorten is niet onderhevig aan de 

verbodsbepalingen van sectie 9 indien: (i) de soort op legale wijze is verkregen en wordt 

geëxporteerd; (ii) de soort in transit is in een gebied onder de jurisdictie van de Verenigde 

Staten en op weg is naar een land waar deze soort legaal kan worden geïmporteerd; (iii) de 

exporteur of eigenaar van de soort heeft expliciet de instructies gegeven de soort niet te 

vervoeren door gebieden onder jurisdictie van de Verenigde Staten of deed al het mogelijke 

om dit te voorkomen. De omstandigheden die leiden tot de doorvoer zijn geheel buiten hun 

                                                             
320 Scrimshaw producten zijn producten die gemaakt zijn van walvistanden door walvisjagers. Ze werden gemaakt voor eigen 

gebruik of als bijverdienste. De walvistanden werden  gegraveerd met scheepsverhalen. De ESA stelt het volgende over 

scrimshaw producten: “Any part from which involves the substantial etching or engravig of designs upon, or the substantial 

carving of figures, patterns, or designs from, ay bone or tooth of any marine mammal of the order Cetacea. For the purpose 

of this subsection, polishing or the adding of minor superficial markings does not constitute substantial etching, engraving, 

or carving.” Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1539 (f) (1) (B).  

321 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1539 (h).  

322 Ibid. § 1539 (h) (1) (A) – (D). 

323 Ibid. § 1539 (i).  
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controle; (iv) de voorwaarden voorzien in CITES vervuld zijn en (v) het gaat om een niet-

commerciële activiteit.
324

 

§ 2. Safe Harbor Agreements 

 

134. Samenwerking met de private sector is cruciaal om het herstel van bedreigde soorten te 

verwezenlijken. Vele private landeigenaars staan echter nogal weigerachtig tegenover 

beschermende maatregelen die bedreigde soorten aantrekken uit vrees dat het gebruik van hun 

land hierdoor beperkt zal worden. In 1999 werd om deze reden de techniek van Safe Harbor 

Agreements [hierna: SHA] geïntroduceerd.
325

  

Bij de aanvraag voor een ‘enhancement of survival’ vergunning op basis van een SHA moet 

de aanvrager een aantal zaken vermelden: (i) de gebruikelijke en wetenschappelijke benaming 

van de soorten waarop de aanvraag voor een vergunning betrekking heeft; (ii) een 

omschrijving van de vooropgestelde land en water activiteiten en (iii) een SHA.
326

 

Bij het opstellen van een SHA moeten de administratie en de landeigenaar vooreerst de 

basiscondities van de grond bepalen. Onder basiscondities wordt verstaan: 

“[…]population estimates and distribution and/or habitat characteristics and 

determined area of the enrolled property that sustain seasonal or permanent use by 

the covered species at the time the Safe Harbor Agreement is executed between the 

Services and the property owner.”
327

 

Deze basisconditie vertegenwoordigt de huidige biologische kwaliteit en habitat die nodig zijn 

voor de reeds aanwezige soorten die onder de SHA vallen.
328

 Nadat deze stap is gezet zullen 

de partijen een reeks maatregelen moeten overeenkomen die de soorten ten goede komen. Op 

deze manier zal er een zogenaamde ‘net conservation benefit’ ontstaan ten opzichte van de 

afgesproken basiscondities.  

 

                                                             
324 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1539 (i) (1) – (5).  

325 64 Fed. Reg. 32.706 – 32.716.  

326 50 CFR § 17.22 (c) (1) (i) – (iii). 

327 64 Fed. Reg. 32.722.   

328 Ibid. 32.723.  
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Onder ‘net conservation benefit’ wordt verstaan: 

“[…] the cumulative benefits of the management activities identified in a Safe 

Harbor Agreement that provide for an increase in a species' population and/or the 

enhancement, restoration, or maintenance of covered species' suitable habitat within 

the enrolled property, taking into account the length of the Agreement and any off-

setting adverse effects attributable to the incidental taking allowed by the 

enhancement of survival permit. Net conservation benefits must be sufficient to 

contribute, either directly or indirectly, to the recovery of the covered species (eigen 

vetdruk).”
329

 

135. De vraag rijst nu nog wat een private landeigenaar zou aanzetten om zo’n SHA te sluiten 

en dus zelf natuurbeschermende maatregelen te nemen? Net zoals bij de Habitat Conservation 

Plans het geval is,
330

 ligt de ware aantrekkingskracht van dergelijke overeenkomst bij de 

garanties die de federale overheid biedt. Op grond van een SHA zal de FWS/NMFS een 

vergunning verlenen aan de landeigenaar die een incidentele wegname van de soorten toelaat 

indien de persoon de overeenkomst naleeft. De vergunningshouder kan dus alle activiteiten 

uitoefenen op zijn land zolang deze er niet toe leiden dat het eigendom niet meer aan de 

basiscondities voldoet.
331

 Daarnaast krijgt de landeigenaar de garantie dat hem geen 

additionele verplichtingen zullen worden opgelegd, zonder zijn toestemming.
332

 Dit is 

vergelijkbaar met het ‘No Surprises’ beleid bij de Habitat Conservation Plans, dat in een 

volgend hoofdstuk zal worden behandeld.
333

  

136. Net zoals voor alle vergunningen tot wegname van een bedreigde soort het geval is, kan 

deze worden herroepen op grond van een aantal redenen. Tot de klassieke redenen tot 

herroeping behoren voornamelijk het niet naleven van de overeenkomst. Naast deze nogal 

                                                             
329 64 Fed. Reg. 32.722. Voorbeelden van dergelijke voordelen zijn: vermindering van habitat fragmentatie; herstel of 

verbetering van bestaande habitat; creatie van bufferzones.  

330 Infra 90 – 106. 

331 64 Fed. Reg. 32.724.  

332 Ibid. 32.712.  

333 Infra 100 – 101. “‘Safe Harbor Assurances’ are assurances provided by the Services to a non-Federal property owner in 

the Agreement and authorized in the enhancement of survival permit for covered species. These assurances allow the 

property owner to alter or modify enrolled property, even if such alteration or modification results in the incidental take of a 

listed species to such an extent that it returned the species back to the originally agreed upon baseline conditions. Such 

assurances may apply to whole parcels or portions of the owner's property as designated in the Agreement. These assurances 

depend on the property owner complying with obligations in the Agreement and in the enhancement of survival permit.” Zie: 

64 Fed. Reg. 32.723.  
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voor de hand liggende reden kan er slechts in bepaalde gevallen een herroeping plaatsvinden 

en dient dit ook als ultieme middel te worden gehanteerd, namelijk wanneer onvoorzienbare 

omstandigheden de overleving van de soort in gevaar brengt en andere middelen niet 

voldoende zijn: 

“[…]as a last resort in the narrow and unlikely situation in which an unforeseen 

circumstance results in likely jeopardy to a species covered by the permit and the 

Service has not been successful in remedying the situation through other means.”
334

 

137. Ondanks de vele voordelen die een SHA biedt, is dit mechanisme nog niet erg populair. 

Momenteel zijn er 80 SHAs gesloten en dit is zeer weinig in vergelijking met het aantal 

Habitat Conservation Plans.
335

 

§ 3. Candidate Conservation Agreements with Assurances 

 

138. Een andere poging tot participatie van private landeigenaars in natuurbescherming zijn 

de Candidate Conservation Agreements with Assurances [hierna: CCAA].
336

Veel 

landeigenaars zijn immers terughoudend om natuurbeschermende maatregelen te nemen uit 

angst hierdoor kandidaat soorten aan te treken en later geconfronteerd te worden met allerlei 

beperkingen op het landgebruik.  

Met betrekking tot kandidaat soorten of soorten die wellicht in de nabije toekomst kandidaat 

zullen worden, kan elke niet-federale landeigenaar een CCAA sluiten. Op basis van deze 

overeenkomst zal de eigenaar een aantal natuurbeschermende maatregelen moeten uitvoeren 

in ruil voor de garantie dat de FWS/NMFS geen extra inspanningen zal vereisen indien de 

soort uiteindelijk opgelijst wordt.
337

 De landeigenaar verkrijgt een vergunning conform sectie 

10 (a) (1) (A) wanneer hij een CCAA sluit, maar deze wordt slechts uitvoerbaar als de soort 

later ook werkelijk wordt opgelijst.
338

 Op grond van zo’n vergunning kan hij incidentele 

wegnames veroorzaken en habitat modificaties doorvoeren die de populaties en de 

leefcondities terugbrengen tot op het niveau afgesproken in de CCAA. Net zoals steeds het 

                                                             
334 64 Fed. Reg. 32.709.  

335 Infra 103. 

336 De mogelijkheid tot sluiten van een CCAA werd ingevoerd in 1999. Zie: 64 Fed. Reg. 32.706 – 32.716.  

337 64 Fed. Reg. 37.727.  

338 50 CFR § 17.22 (d) (4) en 50 CFR § 17.32 (d) (4).  
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geval is bij het verlenen van een vergunning moet de FWS/NMFS nagaan of volgende 

voorwaarden vervuld zijn, zo niet dan moet ze de vergunning weigeren: 

“(i) The take will be incidental to an otherwise lawful activity and will be in 

accordance with the terms of the Candidate Conservation Agreement;  

(ii) The Candidate Conservation Agreement complies with the requirements of the 

Candidate Conservation Agreement with Assurances policy available from the 

Service;
339

  

(iii) The probable direct and indirect effects of any authorized take will not 

appreciably reduce the likelihood of survival and recovery in the wild of any species;  

(iv) Implementation of the terms of the Candidate Conservation Agreement is 

consistent with applicable Federal, State, and Tribal laws and regulations;  

(v) Implementation of the terms of the Candidate Conservation Agreement will not be 

in conflict with any ongoing conservation programs for species covered by the 

permit; and  

                                                             
339 Met Service wordt de FWS/NMFS bedoeld. Het beleid stelt dat de CCAA een aantal zaken moet omvatten, namelijk: “A) 

The population levels (if available or determinable) of the covered species existing at the time the parties negotiate the 

Agreement; the existing habitat characteristics that sustain any current, permanent, or seasonal use by the covered species 

on lands or waters owned by the participating non-Federal property owner; and/or the existing characteristics of the 

property owner's lands or waters included in the Agreement that support populations of covered species on lands or waters 

not on the participating property owner's property; B) The conservation measures the participating non-Federal property 

owner is willing to undertake to conserve the species included in the Agreement; C) The benefits expected to result from the 

conservation measures described in B above (e.g., increase in population numbers; enhancement, restoration, or 

preservation of habitat; removal of threat) and the conditions that the participating non-Federal property owner agrees to 

maintain. The Services must determine that the benefits of the conservation measures implemented by a property owner 

under a Candidate Conservation Agreement with assurances, when combined with those benefits that would be achieved if it 

is assumed that conservation measures were also to be implemented on other necessary properties, would preclude or 

remove any need to list the covered species; D) Assurances provided by the Services that no additional conservation 

measures will be required and no additional land, water, or resource use restrictions will be imposed beyond those described 

in B above should the covered species be listed in the future. Assurances related to take of the covered species will be 

authorized by the Services through a section 10(a)(1)(A) enhancement of survival permit (see Part 5); E) A monitoring 

provision that may include measuring and reporting progress in implementation of the conservation measures described in B 

above and changes in habitat conditions and the species' status resulting from these measures; and F) A notification 

requirement to provide the Services or appropriate State agencies with a reasonable opportunity to rescue individuals of the 

covered species before any authorized incidental take occurs (eigen vetdruk).” Zie: 64 Fed. Reg. 32.734 – 32.735.  



90 
 

(vi) The applicant has shown capability for and commitment to implementing all of 

the terms of the Candidate Conservation Agreement (eigen vetdruk).”
340

  

139. Indien de voorwaarden van de CCAA nageleefd worden, kunnen geen additionele 

maatregelen of gebruiksbeperkingen worden opgelegd, ook al zijn die in principe nodig als 

gevolg van gewijzigde omstandigheden.
341

  

140. Net zoals bij de SHA het geval is, kan een CCAA slechts in uitzonderlijke gevallen 

worden herroepen. Het belangrijkste voorbeeld van herroeping is indien de vergunde activiteit 

“appreciably reduce the likelihood of survival and recovery in the wild of any species.”
342

 

141. Met de populariteit van de CCAA is het nog slechter gesteld dan bij de SHA. Momenteel 

zijn er slechts 23 CCAAs in werking.
343

  

Hoofdstuk 3. Habitat Conservation Plans en Incidental Take Permits 

§ 1. Ontwikkeling 

 

142. Bij de introductie van de ESA in 1973 werden ambitieuze doelstellingen vooropgesteld. 

Het Congres stelde als doel: “[…] to provide a means whereby the ecosystems upon which 

endangered species and threatened species depend may be conserved [and] to provide a 

program for the conservation of such endangered and threatened species (eigen vetdruk).”
344

 

Wanneer men de ESA onder de loep neemt, is er echter weinig sprake van programma’s tot 

bescherming van volledige ecosystemen. Bovendien ontbreekt enige omschrijving van wat 

met ‘ecosystemen’ bedoeld wordt. Sectie 4 en 7 bevatten wel bepalingen over ‘critical 

habitat’, maar die hangen samen met de bescherming van een bepaalde soort, geen volledig 

ecosysteem.  

143. Toch kon de ESA een grote invloed hebben op ganse gebieden en dit door middel van 

het wegnameverbod van sectie 9. In de snail darter zaak werd immers duidelijk hoe 

verregaand de bescherming van de ESA kan zijn en dat de bescherming wordt toegepast 

                                                             
340 50 CFR § 17.22 (d) (2) en 50 CFR § 17.32 (d) (2). 

341 50 CFR § 17.22 (d) (5) en 50 CFR § 17.32 (d) (5).  

342 50 CFR § 17.22 (d) (7) en 50 CFR § 17.32 (d) (7). Voor algemene herroepingsgronden zie: 50 CFR § 13.28 (a) (1) – (4).  

343 Zie: http://ecos.fws.gov/conserv_plans/servlet/gov.doi.hcp.servlets.PlanReport.  

344 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1531 (b).  

http://ecos.fws.gov/conserv_plans/servlet/gov.doi.hcp.servlets.PlanReport
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ongeacht de populariteit van de betrokken soort. Daarnaast tonen de zaken Palila I en II aan 

dat de loutere habitat modificatie reeds voldoende kan zijn om van een verboden wegname te 

spreken. Dit alles bracht grote onzekerheid teweeg voor landeigenaars en 

projectontwikkelaars.
345

 Wil men tijd en geld investeren in een project dat in de toekomst op 

de helling kan komen staan door de ontdekking van een bedreigde soort in het gebied? Dit 

klimaat van onzekerheid is allesbehalve gunstig om de economie haar werk te laten doen. Het 

is dan ook niet verwonderlijk dat er door verschillende entiteiten, maar voornamelijk de 

projectontwikkelaars, gezocht werd naar alternatieven en bijgevolg zekerheden.  

144. Het zal een privaat initiatief zijn die de aanzet was tot de introductie van de Habitat 

Conservation Plans. Een aantal ondernemers hadden plannen om de regio rond de San Bruno 

Mountain in Californie te ontwikkelen.
346

 Na de ontdekking dat een blauwe vlindersoort 

(‘Mission Blue Butterfly’),
347

 opgelijst als ‘endangered’, haar leefgebied had in het 

berggebied werden de bouwplannen grondig gedwarsboomd. Als reactie hierop stelden de 

ondernemers een soort Habitat Conservation Plan avant la lettre op met als doel een project te 

hebben dat zowel de bedreigde soorten beschermt, als een zekere ontwikkeling van het gebied 

mogelijk maakt. Resultaat van dit plan was dat zo’n 14 procent van de habitat van de 

vlindersoort zou verloren gaan door economische ontwikkeling, maar dat zo’n 86 procent van 

de habitat door middel van maatregelen zou beschermd worden.
348

 Het enige probleem was 

dat elke rechtsgrond voor dergelijk plan als uitzondering op het wegnamverbod ontbrak.  

§ 2. Incidental Take Permit 

 

145. Tegemoetkomend aan de bezwaren van vele private landeigenaars voerde het Congres 

met de amendementen van 1982 een nieuwe uitzonderingsgrond in.
349

 Voortaan is het 

mogelijk om een Incidental Take Permit [hierna: ITP] te verkrijgen voor legale activiteiten die 

                                                             
345 Zie ook: T. WOODY, “Taking on Endangered Species: The Rat, the Farmer, and the Feds”, Legal Times 1995, 8.  

346 Zie: H. R. Conf. Rep. No. 97 – 835, 31 en 1982 U.S.C.C.A.N. 2807 – 2872. Zie ook: Friends of Endangered Species v. 

Jantzen, 760 F. 2d 976, 982 – 983 (1985). In deze zaak oordeelde de rechtbank dat het San Bruno plan geldig was en verwees 

hierbij naar het Congres die het plan beschouwt als: “model for the incidental take permit”. 

347 De vlindersoort werd in 1976 opgelijst als ‘endangered’. Zie: 41 Fed. Reg. 22.041 – 22.044.  

348 Friends of Endangered Species v. Jantzen, 760 F. 2d 976, 979 – 980 (1985).  

349 Zie rapport Huis van Afgevaardigden: “[…] adresses the concerns of private landowners who are faced with having 

otherwise lawful activities […].” H.R. Conf. Rep. No. 97 – 835, 29 en 1982 U.S.C.C.A.N. 2860, 2870. 
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een incidentele wegname veroorzaken. Op deze manier is men immuun voor de 

verbodsbepalingen van sectie 9.
350

  

Sectie 10 (a) (1) (B) verwoordt dit als volgt: 

“The Secretary can permit […] any taking otherwise prohibited by section (9) (a) (1) 

(B) if such taking is incidental to, and not the purpose of, the carrying out of an 

otherwise lawful activity (eigen vetdruk).”
351

 

Om een ITP te verkrijgen moet de aanvrager een aantal zaken doen. Hij moet een duidelijke 

en volledige omschrijving geven van de geplande activiteiten. Daarnaast moet hij ook op een 

duidelijke manier aangeven op welke soorten de vergunning zou betrekking hebben. Tot slot, 

en het belangrijkste bij de aanvraag is het opstellen van een Habitat Conservation Plan 

[hierna: HCP]. Een HCP geeft een omschrijving van de mogelijke gevolgen van de geplande 

activiteiten, hoe deze impact zal geminimaliseerd worden en op welke manier de uitvoering 

van het plan zal worden gefinancierd. Een HCP moet grosso modo vier zaken bevatten: (i) de 

impact die de wegname redelijkerwijze zal teweegbrengen; (ii) de maatregelen die zullen 

genomen worden om deze negatieve impact zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te 

maken en de financiële middelen die men hiervoor voorziet; (iii) de alternatieven die 

overwogen werden en de redenen waarom men niet heeft gekozen voor deze alternatieven en 

(iv) andere maatregelen die de administratie noodzakelijk en geschikt acht in functie van het 

HCP.
352

 

Na de organisatie van een openbaar onderzoek moet de FWS/NMFS beslissen of ze al dan 

niet een vergunning voor incidentele wegnames zal verlenen. Hierbij beschikt de 

administratie over weinig discretionaire bevoegdheid indien een aantal voorwaarden vervuld 

zijn.  

                                                             
350 Op grond van sectie 7 kunnen ook federale entiteiten ontsnappen aan het wegnameverbod van sectie 9. Als bijvoorbeeld 

een federaal agentschap tijdens het consultatieproces kan aantonen dat de wegname van een soort niet doelbewust is 

(“purposful”) en het voortbestaan van de soort niet in gevaar brengt (“does not jeopardize the continued existence of the 

species”), dan kan deze een Incidental Take Statement [hierna: een ITS] verkrijgen van de FWS/NMFS. De FWS/NMFS 

moet een ITS verlenen indien na zijn biological opinion blijkt dat de overleving van de soort niet in het gedrang komt 

ondanks het feit dat er incidentele wegnames zullen plaatsvinden. De wetgeving spreekt van ‘shall’ dus de administratie heeft 

hier weinig beoordelingsvrijheid. Een ITS komt grotendeels overeen met een ITP en moet dus onder meer de verwachte 

impact van de geplande activiteiten vermelden alsook mitigerende maatregelen bevatten. Zie: Endangered Species Act of 

1973, 16 U.S.C. § 1536 (b) (4).  

351 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1539 (a) (1) (B).  

352 Ibid. § 1539 (a) (2) (A) (i) – (iv).  
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Een vergunning zal verleend worden indien: 

(i) de wegname incidenteel is; 

(ii) de aanvrager zoveel mogelijk de negatieve gevolgen van de wegname zal beperken 

of verzachten; 

(iii) de aanvrager garant staat voor het beschikbaar zijn van de nodige financiële 

middelen om het plan uit te voeren; 

(iv) de wegname de overleving van de soort niet in gevaar brengt of het herstel van de 

soort niet belemmert; 

(v) de aanvrager de maatregelen opgesteld door de Minister zal navolgen.
353

 

De belangrijkste vereiste is dat de vergunning: “not appreciably reduce the likelihood of the 

survival and recovery of species in the wild”. Een ITP is vooral nuttig voor iedere niet-

federale entiteit die meent dat zijn geplande activiteiten wel eens zouden kunnen leiden tot 

een verboden wegname van een bedreigde soort. 

§ 3. Habitat Conservation Plans 

A. Types  

 

146. Er kunnen verschillende types HCPs onderscheiden worden naargelang het aantal 

soorten waarop ze betrekking hebben en het aantal personen die eraan deelnemen. Vooreerst 

zijn er de individuele HCPs. Zoals de naam al laat vermoeden zijn dergelijke HCPs 

ontwikkeld door één bepaalde landeigenaar. Het gaat meestal om een klein oppervlakte 

beschermd gebied waar de eigenaar werken wenst uit te voeren. Aangezien het om kleinere 

gebieden gaat, zal meestal slechts één soort opgenomen worden. Als voorbeeld is er de HCP 

Schwisow-Price Valley uit 2007. Dit HCP werd opgesteld door een private landeigenaar en 

biedt bescherming voor een gebied van vijf acres en voor één opgelijste soort, namelijk een 

bedreigde eekhoornsoort (‘Northern Idaho Ground squirrel’).
354

 Het kan echter ook zijn dat 

de individuele entiteit een grote onderneming is en de HCP wel een groot toepassingsgebied 

kent, zowel wat oppervlakte als beschermde soorten betreft. Een mooi voorbeeld hiervan is de 

                                                             
353 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1539 (a) (2) (B) (i) – (v): “(i) the taking will be incidental; (ii) the applicant 

will, to the maximum extent practicable, minimize and mitigate the impacts of such takings; (iii) the applicant will ensure that 

adequate funding for the plan will be provided; (iv) the taking will not appreciably reduce the likelihood of the survival and 

recovery of the species in the wild; and (v) the measures, if any, required under subparagraph (A) (iv) will be met.” 

354 Zie: http://ecos.fws.gov/docs/plan_documents/thcp/thcp_554.pdf. De eekhoornsoort werd in 2000 opgelijst als 

‘threatened’. Zie: 65 Fed. Reg. 17.780 – 17.786.  

http://ecos.fws.gov/docs/plan_documents/thcp/thcp_554.pdf
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HCP Simpson Timber NW Operations. Deze HCP, goedgekeurd in 2000, heeft betrekking op 

een gebied van 261.575 acres en biedt bescherming voor vier opgelijste en drieëntwintig niet-

opgelijste soorten.
355

  

Daarnaast bestaan er ook regionale HCPs. Dit soort HCPs worden opgesteld door meerdere 

partijen samen, zoals private landeigenaars, projectontwikkelaars, steden en provincies. Het 

meest bekende voorbeeld is de HCP San Bruno Mountain uit 1983 waarbij de partijen bestaan 

uit private landeigenaars, de Provincie San Mateo en een aantal omliggende steden.
356

  

Zowel de individuele als de regionale HCPs kunnen betrekking hebben op één enkele soort of 

meerdere soorten, al dan niet opgelijst. Uit de praktijk blijkt dat een HCP voornamelijk 

betrekking heeft op één bepaalde opgelijste soort. Er komen ook HCPs voor die betrekking 

hebben op niet-opgelijste soorten, maar die zijn niet zo talrijk aanwezig. Dit is ook logisch, 

aangezien de landeigenaar in het geval van een niet-opgelijste soort geen enkel risico loopt op 

een inbreuk op het wegnameverbod.  

Een derde en laatste soort zijn de low-effect HCPs. Deze categorie is bedoeld voor kleinere 

landeigenaars die slechts een kleine aanpassing van hun grond willen doorvoeren. Voor hen 

bestaat er een versnelde procedure
357

 in de vorm van een low-effect HCP. Om een beroep te 

kunnen doen op deze versnelde procedure moet men aantonen dat de geplande activiteit 

slechts een klein of verwaarloosbaar effect zal hebben op de bedreigde soorten.  

B. Procedure 

 

147. Om de procedure tot het verkrijgen van een ITP en het opmaken van een HCP enigszins 

toegankelijk te maken voor private entiteiten heeft de FWS in samenwerking met de NMFS in 

1996 een handboek gepubliceerd met als officiële benaming ‘Habitat Conservation Planning 

and Incidental Take Permit Processing Handbook’ [hierna: HCP handboek].
358

 Het HCP 

handboek biedt een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de HCP en ITP en probeert 

op een eenvoudige en praktische wijze de nodige procedures te omschrijven. Voor eenieder 

die een HCP wenst op te maken is het een onmisbaar instrument. Op basis van het HCP 

                                                             
355 Zie: http://ecos.fws.gov/conserv_plans/servlet/gov.doi.hcp.servlets.PlanReport.  

356 Zie: http://ecos.fws.gov/conserv_plans/servlet/gov.doi.hcp.servlets.PlanReport. Andere voorbeelden zijn: HCP Kern 

Water Bank, HCP San Joaquin County en HCP East Contra Costa.  

357 Zo moeten de vereisten onder de NEPA niet worden voldaan. 

358 Voor volledig handboek zie: http://www.fws.gov/endangered/esa-library/index.html#hcp.  

http://ecos.fws.gov/conserv_plans/servlet/gov.doi.hcp.servlets.PlanReport
http://ecos.fws.gov/conserv_plans/servlet/gov.doi.hcp.servlets.PlanReport
http://www.fws.gov/endangered/esa-library/index.html#hcp
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handboek kunnen we drie grote fases in de procedure onderscheiden: (i) de fase tot 

ontwikkeling van een HCP; (ii) de fase van de vergunningsaanvraag en - beslissing en (iii) de 

fase van controle, amendering en herroeping. 

1) Fase 1: opmaak van een HCP
359

 

 

148. In het HCP handboek wordt deze fase de ‘pre-application’ fase genoemd, omdat ze 

plaatsvindt voordat een officiële aanvraag tot het verkrijgen van een ITP werd ingediend. 

Gedurende deze voorbereidingsperiode moet de aanvrager een evaluatie maken van de 

mogelijke impact van zijn geplande activiteiten, alsook een programma opstellen met 

mitigerende maatregelen en de nodige aanvraagformulieren invullen.  

Omdat private entiteiten vaak over onvoldoende kennis van zaken beschikken, is het 

aangewezen beroep te doen op gespecialiseerde commissies, doch is dit niet verplicht. Er zijn 

twee soorten commissies die in het leven kunnen worden geroepen. Vooreerst kan men een 

adviescommissie (‘steering committee’)
360

 oprichten wanneer verschillende partijen 

gezamenlijk een aanvraag indienen. Zo’n adviescommissie bestaat uit alle belanghebbenden 

en zal een HCP opstellen. Omdat de adviescommissie meestal niet over de nodige 

wetenschappelijke kennis beschikt om een HCP tot een goed einde te brengen, wordt er vaak 

een biologische of technische commissie opgericht. Het is dan de taak van deze commissie 

om de nodige achtergrondstudies te organiseren opdat het ingediende HCP zo dicht mogelijk 

de wetenschappelijke werkelijkheid zou benaderen. Tot slot wordt er soms een consultancy 

bedrijf ingehuurd om zeker te zijn dan de HCP aan alle wettelijke vereisten voldoet.  

149. Bij het opstellen van een HCP zal de aanvrager de impact van haar geplande activiteiten 

op de aanwezige, bedreigde soorten moeten evalueren. Zaken die principieel moeten 

onderzocht worden zijn: 

(i) Een biologische studie van de bedreigde soorten waarop het plan betrekking 

heeft;
361

  

(ii) Een overzicht geven van alle activiteiten die (a) hoogstwaarschijnlijk tot de 

wegname van een bedreigde soort zullen leiden; (b) tijdens de loopduur van de 

verleende vergunning;
362

  

                                                             
359 HCP handboek, hoofdstuk 3.  

360 Ibid. 3-3. 

361 Ibid. 3 – 12.  



96 
 

(iii) Een kwantitatieve schatting maken van het aantal wegnames die zullen 

optreden;
363

 

(iv) De precieze grenzen van het gebied, waarbinnen men hun activiteiten wil 

uitoefenen, in kaart brengen.
364

  

(v) Tot slot moet men ook beslissen welke bedreigde soorten men in het plan zal 

opnemen. Hierbij moeten ook opgelijste plantensoorten in rekening worden 

gebracht.
365

 De FWS raadt hier aan om alle opgelijste soorten die in het betrokken 

gebied voorkomen ook op te nemen in het plan. Op deze manier kan een latere 

weigering tot het verlenen van een ITP voorkomen worden.
366

  

150. Het opnemen van een aantal mitigerende maatregelen is één van de belangrijkste 

verplichtingen voor de aanvrager. Hij kan dit ook niet lukraak doen, maar moet zich hierbij 

baseren op de best beschikbare wetenschappelijke data. Het HCP handboek omschrijft op een 

ruime manier om welke soort maatregelen het kan gaan: (i) maatregelen die de impact zoveel 

mogelijk vermijden; (ii) maatregelen die de impact minimaliseren; (iii) maatregelen die de 

impact corrigeren; (iv) maatregelen die de impact in de loop der tijd verminderen of 

elimineren en (v) compenserende maatregelen.
367

 Er worden ook een aantal concrete 

voorbeelden gegeven van mitigerende maatregelen: (i) relocatie van de geplande activiteiten 

naar een andere deel van het beschermde gebied; (ii) de impact minimaliseren door 

tijdsrestricties en bufferzones in te voeren; (iii) restauratie en herplanten van verstoord gebied; 

(iv) de negatieve impact in de loop van de tijd reduceren of elimineren door een goed beleid 

en monitoring en (v) compensatie door habitat restauratie of bescherming op andere 

plaatsen.
368

  

Vervolgens moeten er ook mitigerende maatregelen worden getroffen voor permanent 

habitatverlies. Er bestaan hiertoe verschillende mechanismen zoals habitat banking. Habitat 

banking is een systeem waarbij men negatieve impact op de habitat van de bedreigde soort 

                                                                                                                                                                                              
362 Ibid.   

363 HCP handboek 3 – 14.  

364 Ibid. 3 – 11.  

365 Ondanks het feit dat sectie 9 geen wegnameverbod bevat voor plantensoorten, dient de aanvrager opgelijste plantensoorten 

wel op te nemen in zijn HCP. De reden hiervoor ligt in de verplichting vervat in sectie 7 voor de FWS om bij het verlenen 

van vergunningen ook met bedreigde plantensoorten rekening te houden. HCP handboek 3 – 17.  

366 HCP handboek 3 – 7.  

367 Ibid. 3 – 19. 

368 Dit zijn slechts voorbeelden van mitigerende maatregelen, maar zijn geenszins exhaustief. HCP handboek 3 – 19. 
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door de geplande activiteiten tracht te neutraliseren of compenseren op een andere plaats dan 

waar de impact plaatsvindt. Het gaat in dit geval dus om een ‘off-site mitigation’ in plaats van 

een ‘on-site mitigation’.
369

  

151. Als laatste moeten nog twee soorten maatregelen in de HCP worden opgenomen. Omdat 

er soms onzekerheid bestaat omtrent de bescherming die bepaalde soorten vereisen, worden 

vaak aanpassingsmaatregelen opgenomen. Deze laten toe de mitigerende maatregelen aan te 

passen aan de noden van de soort en zo een lange termijn beheer te realiseren. HCPs hebben 

immers vaak een lange looptijd die kan oplopen tot honderd jaar. Een mechanisme om 

aanpassingen te kunnen doorvoeren is dus zeker niet overbodig.
370

 Een tweede soort 

maatregel die moet worden opgenomen is een monitorprogramma. Dit programma kan gaan 

van een jaarlijkse rapportageverplichting tot het jaarlijks indienen van een map met alle 

incidentele wegnames.
371

 

2) Fase 2: vergunningsprocedure 

 

152. Na de ontvangst van een vergunningsaanvraag zal de regionale afdeling van de 

FWS/NMFS het plan onderwerpen aan een openbaar onderzoek en een Implementatie 

Akkoord sluiten [hierna: IA]. Een IA is een akkoord ondertekend door zowel de aanvrager als 

de FWS/NMFS en omschrijft de exacte wijze waarop de HCP moet worden uitgevoerd.
372

 

Daarnaast moet de consultatieprocedure van sectie 7 worden doorlopen, aangezien het 

verlenen van een vergunning door een federaal agentschap, in casu de FWS/NMFS, een 

federale actie is. Men kan dus pas een vergunning verlenen indien hierdoor de 

overlevingskansen of de kans op herstel van de bedreigde soort niet aanzienlijk afneemt. Dit 

is ook de reden waarom opgelijste plantensoorten een plekje in de HCP moeten krijgen, ook 

                                                             
369 W. WHITE, “The advantages and opportunities”, in N. CARROLL, J. FOX en R. BAYON (eds.), Conservation & 

Biodiversity Banking. A guide to setting up and running biodiversity credit trading systems, London, Earthscan, 2008, (33) 

34. Overige voorbeelden van mitigerende maatregelen voor habitatverlies zijn: “(1) acquisition of existing habitat; (2) 

protection of existing habitat through conservation easements or other legal instruments; (3) enhancement or restoration of 

disturbed or former habitats; (4) prescriptive management of habitats to achieve biological characteristics; and (5) creation 

of new habitats.” Zie: HCP handbook 3 – 21/22.  

370 HCP handboek 3 – 24. 

371 Gezien de grote technische aard van deze materie zal hierop niet verder worden ingegaan. Het HCP handboek geeft een 

gedetailleerde omschrijving van hoe zo’n monitorprogramma precies moet worden opgesteld en op welke manier de 

rapportering dient plaats te vinden. Zie: HCP handboek 3 – 25/27. 

372 HCP handboek 3 – 36. 
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al is de wegname van bedreigde plantensoorten op private eigendom in principe niet 

verboden.
373

  

Een volgende stap is het openbaar onderzoek. Een voorgestelde HCP wordt in het Federal 

Register bekendgemaakt waarna het grote publiek over minstens 30 dagen beschikt om haar 

bezwaren te melden.
374

 De FWS/NMFS heeft deze termijn opgetrokken tot 60 dagen voor de 

meeste HCPs en tot 90 dagen voor de complexe HCPs.
375

 

Vervolgens belanden we bij het besluitvormingsproces van de FWS/NMFS. De ESA zelf 

bevat een aantal criteria waarmee de administratie moet rekening houden bij het al dan niet 

verlenen van een ITP en dus het goedkeuren van het bijhorende HCP, met name dat: (i) de 

wegname incidenteel is; (ii) de aanvrager zoveel mogelijk de negatieve gevolgen van zo’n 

wegname beperkt of verzacht; (iii) de aanvrager garant staat voor het beschikbaar zijn van de 

nodige financiële middelen om de HCP uit te voeren; (iv) de wegname de overlevingkansen 

of het herstel van de soort niet belemmert en (v) de aanvrager verder opgenomen maatregelen 

zal naleven.
376

 Daarnaast heeft de administratie voor haarzelf een aantal criteria opgesteld 

waarmee ze rekening zal houden en deze overlappen grotendeels met de wettelijke criteria. 

De administratieve criteria zijn van tweeërlei aard. Vooreerst zijn er een aantal 

wetenschappelijke criteria: (i) de verzachtende maatregelen in de HCP moeten doeltreffend 

zijn en reeds in werking zijn voor de wegname en (ii) de wegnames zullen de 

overlevingskansen van de soort niet in gevaar brengen. Daarnaast zijn er ook een aantal 

financiële criteria: (i) er moet voldoende fondsen beschikbaar zijn voor monitoring en (ii) er 

moet voldoende fondsen beschikbaar zijn voor het beheer en de uitvoering van de HCP.
377

 

Het verkrijgen van een vergunning hangt dus nauw samen met de bijhorende HCP en een 

vergunning zal meestal slechts geweigerd worden indien de HCP duidelijk de wensen over 

laat.  

153. Indien de vergunning geweigerd wordt, staat er een administratief beroep open bij de 

FWS/NMFS zelf.
378

 Indien de administratie haar weigering handhaaft, moet ze binnen de 45 

                                                             
373 Wegname van opgelijste plantensoorten op private eigendom is slechts verboden indien dit in strijd zou zijn met Statelijke 

wetgeving. Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1538 (a) (2) (B).  

374 Voor een voorbeeld van bekendmaking van de Schwisow-Price Valley HCP zie: 71 Fed. Reg. 61.501 – 61.502. 

375 HCP handboek Addendum 35.256. 

376 Endangered Species Act of 1973, 16 U.S.C. § 1539 (a) (2) (B) (i) – (v). 

377 HCP Handboek 7-1 tot 7-5.  

378 Voor een gedetailleerde omschrijving van de beroepsprocedure zie: HCP handboek 6 – 26/27. 



99 
 

dagen een schriftelijke motivering geven. Tegen deze beslissing kan nogmaals administratief 

beroep worden aangetekend bij een hogere instantie binnen dezelfde regionale afdeling van de 

FWS/NMFS. Het feit dat het beroep plaatsvindt binnen dezelfde regionale afdeling zorgt er 

natuurlijk voor dat een beslissing tot weigering slechts zelden ongedaan wordt gemaakt. 

Indien ook dan de vergunning wordt geweigerd, beschikt de aanvrager over twee opties. 

Ofwel past hij zijn HCP aan en start er een volledig nieuwe aanvraagprocedure, ofwel legt hij 

de zaak voor aan de rechtbank. Het probleem bij de laatste optie echter is dat de rechter 

slechts kan overgaan tot een marginale toetsing. Hierdoor kan een beslissing tot weigering 

slechts worden verbroken indien er sprake is van willekeur, misbruik van discretionaire 

bevoegdheid of schending van de wet.
379

  

3) Fase 3: controle, amendering en herroeping 

 

154. Eenmaal een HCP is goedgekeurd en een ITP is verleend, moet de FWS/NMFS via 

jaarlijkse rapporten en veldonderzoek de naleving ervan controleren. Indien de voorwaarden 

van de HCP of de IA niet worden nageleefd, zal de administratie eerst een ‘notice of non-

compliance’ versturen. Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven, kan de vergunning 

geschorst of herroepen worden op basis van de niet-naleving van de HCP.
380

 Eenmaal de 

vergunning geschorst of herroepen, kan geen enkele incidentele wegname van een bedreigde 

soort nog plaatsvinden.  

155. Tot slot kan een reeds goedgekeurde HCP worden geamendeerd. Op deze manier kunnen 

plannen, die vaak over een lange looptijd beschikken, nog worden aangepast. De te volgen 

procedure alsook de lengte van de procedure hangt samen met de grootte van de ingreep die 

men wil doorvoeren. Indien het slechts om een kleine ingreep gaat, zoals correctie van de 

grenzen van het gebied, zonder grote impact voor de bedreigde soorten, wordt een verkorte 

procedure gevolgd.
381

 

                                                             
379 Zo bevestigde de rechtbank in de zaak Friends of Endangered Species, Inc. v. Jantzen dat de FWS niet willekeurig 

handelde toen ze de HCP goedkeurde. Zie: Friends of Endangered Species, Inc. v. Jantzen, 760 F. 2d 984 (1985).  

380 HCP handboek 6 – 31. Zie ook: 50 CFR 13.27: “The privileges of exercising some or all of the permit authority may be 

suspended at any time if the permittee is not in compliance with the conditions of the permit, or with any applicable laws or 

regulations governing the conduct of the permitted activity.” en 50 CFR 13.28: “A permit may be revoked […].The permittee 

willfully violates any Federal or State statute or regulation, or any Indian tribal law or regulation, or any law or regulation 

of any foreign country, which involves a violation of the conditions of the permit or of the laws or regulations governing the 

permitted act”.  

381 HCP handboek 6 – 28. Zie ook: 50 CFR 13.23 en 50 CFR 222.25.  
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C. De ‘No Surprises’ garantie 

 

156. Een HCP houdt voor de private landeigenaar een aantal voordelen in. Als eerste zijn 

incidentele wegnames van bedreigde soorten niet langer een inbreuk op het wegnameverbod 

van sectie 9, aangezien men beschikt over een ITP. Het belangrijkste voordeel ligt hem echter 

in het zogenaamde ‘No Surprises’ beleid. Dit beleid werd in 1998 ingevoerd als extra 

stimulans en houdt in dat de administratie geen additionele verplichtingen zal opleggen aan de 

vergunningshouder indien onvoorzienbare omstandigheden deze zouden vereisen.
382

 Zo 

ontstaat er een grotere zekerheid bij de vergunningshouder voor de toekomst. Er zullen geen 

additionele verplichtingen worden opgelegd met betrekking tot onder meer het gebruik van 

land en water en financiële compensaties. De HCP bepaalt de gebruiksbeperkingen en in 

geval van onvoorzienbare omstandigheden zal men hier principieel niet vanaf wijken zonder 

toestemming van de vergunningshouder zelf. Bij de invoering verwees men naar de ‘No 

Surprises’ regel als: “the single most important catalyst in stimulating renewed interest in 

Habitat Conservation Planning.”
383

 Ter verantwoording van de invoering van het beleid werd 

het volgende gesteld: 

 “The No Surprises policy announced in 1994 provides regulatory assurances to the 

holder of a Habitat Conservation Plan (HCP) incidental take permit issued under 

section 10(a) of the ESA that no additional land use restrictions or financial 

compensation will be required of the permit holder with respect to species covered by 

the permit, even if unforeseen circumstances arise after the permit is issued indicating 

that additional mitigation is needed for a given species covered by a permit.”
384

 

157. Een niet onbelangrijke vraag is in welke mate de garantie kan worden uitgeoefend? Om 

een antwoord te kunnen formuleren op deze vraag moet allereerst een onderscheid worden 

gemaakt tussen veranderingen die het gevolg zijn van voorzienbare omstandigheden en deze 

die het gevolg zijn van onvoorzienbare omstandigheden. De FWS/NMFS hanteert het begrip 

                                                             
382 De techniek van ‘No Surprises’ werd voor het eerste opgeworpen in 1994. Het maakte deel uit van een campagne van de 

nieuwe Minister van Binnenlandse Zaken onder de Clinton administratie, Bruce Babbitt, om de populariteit van de HCPs 

nieuwe wind in te blazen. Het nieuwe beleid is van toepassing op ITPs verleend op en na 25 maart 1998 en geldt enkel voor 

de soorten die in de HCP zijn opgenomen en voor de looptijd ervan. Bovendien geldt de garantie slechts indien de HCP op 

een juiste en behoorlijke manier wordt geïmplementeerd. Zie: 50 CFR §§ 17.22 (b) (5), 17.32 (b) (5) en 222.22 (g). 

383 Zie: D. J. BARRY, “Opportunity in the Face of Danger: The Pragmatic Development of Habitat Conservation Plans”,  

Hastings W. Nw. J. Envtl. L. & Policy 1998, Vol. 4, (129) 130. 

384 63 Fed. Reg. 8859.  
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‘changed circumstances’ als voorzienbare omstandigheden. Bij het opstellen van een HCP 

moeten alle redelijk voorzienbare omstandigheden worden ingecalculeerd en bijgevolg speelt 

de ‘No Surprises’ regel hier niet. Met voorzienbare omstandigheden wordt bedoeld: 

“[…]changes in circumstances affecting a species or geographic area covered by a 

conservation plan or agreement that can reasonably be anticipated by plan or 

agreement developers and the Service and that can be planned for (e.g., the listing of 

new species, or a fire or other natural catastrophic event in areas prone to such 

events) (eigen vetdruk).”
385

 

In het geval van gewijzigde omstandigheden die niet voorzienbaar zijn, blijkt de ware kracht 

van de ‘No Surprises’ regel. Onder onvoorzienbare omstandigheden wordt verstaan: 

“[…] changes in circumstances affecting a species or geographic area covered by a 

conservation plan or agreement that could not reasonably have been anticipated by 

plan or agreement developers and the Service at the time of the conservation plan's or 

agreement's negotiation and development, and that result in a substantial and adverse 

change in the status of the covered species (eigen vetdruk).”
386

 

Indien dergelijke onvoorzienbare omstandigheden optreden, kan de vergunningshouder enkel 

kleine aanpassingen opgelegd worden. De basis van de verplichtingen wordt dus nog steeds 

gevormd door de HCP en de FWS/NMFS mogen geen extra verplichtingen opleggen met 

betrekking tot bijkomende gebieden, financiële compensaties of bijkomende beperkingen op 

het landgebruik, zonder de toestemming van de vergunningshouder.
387

 Niets belet natuurlijk 

dat de administratie zelf bijkomende maatregelen neemt.  

 

 

 

                                                             
385 50 CFR § 17.3 en 50 CFR § 222.102.  

386 Ibid.  

387 50 CFR 17.22 (b) (5) (iii) en 50 CFR § 222.307 (g) (3).  
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§ 4. Evaluatie 

A. Populariteit 

1) Algemeen 

 

158. Aanvankelijk was de HCP in combinatie met de ITP niet erg succesvol. Partijen kunnen 

immers hun geplande activiteiten voortzetten zonder HCP op te stellen, maar lopen hierbij 

wel het risico op een toekomstige inbreuk op het wegnameverbod van sectie 9.
388

 Gedurende 

de eerste tien bestaansjaren werden er slechts elf HCPs goedgekeurd (zie bijlage 1.9.). Er 

kunnen verschillende oorzaken voor dit lage cijfer worden aangevoerd: een gebrek aan 

kenbaarheid, zowel over het bestaan als over de garanties en de onzekerheid omtrent de vraag 

of habitat modificatie en degradatie op zich reeds een inbreuk op sectie 9 uitmaakt.
389

 

2) ‘No Surprises’ regel 

 

159. De invoering van de ‘No Surprises’ regel is één van de meest controversiële geweest van 

de laatste decennia en de meeste kritiek kwam uit onverwachte hoek. Het waren immers 

vooral natuurverenigingen die niet tevreden waren. Ze beschouwen de regel als een te grote 

inperking van de mogelijkheid voor de administratie om bijkomende maatregelen te eisen 

indien nodig. Pogingen werden dan ook ondernomen om de regel onwettig te laten verklaren, 

zonder succes weliswaar.
390

 Ondanks de negatieve kritiek van de natuurverengingen heeft het 

‘No Surprises’ beleid haar doel zeker niet gemist. Na 1998 en voornamelijk in de jaren 2000 

zien we een enorme stijging van het aantal goedgekeurde HCPs (zie bijlage 1.9). Ook al wordt 

de macht tot ingrijpen door de administratie sterk ingeperkt, heeft het beleid er toch voor 

gezorgd dat meer private landeigenaars zich gingen inzetten op het vlak van 

natuurbescherming. Op deze manier is een mooie publiek-private samenwerking tot stand 

gekomen; een samenwerking die erg cruciaal is voor het overleven van vele bedreigde 

soorten. 

 

                                                             
388 De rechtbank bevestigde het niet-verplichte karakter  (“not mandatory”) van een HCP en ITP in de zaak Defenders of 

Wildlife v. Bernal, 204 F. 3d 920, 927 (2005).  

389 Supra 65 – 70. 

390 Het ‘No Surprises’ beleid wordt door de rechtspraak in stand gehouden. Zie: Spirit of Sage Council v. Kempthorne, 511 F. 

Supp. 2d 41 – 45 (2007).  



103 
 

3) Huidige HCPs: de cijfers 

 

160. Momenteel
391

 zijn er 675 HCPs goedgekeurd en 786 ITPs afgeleverd. Opmerkelijk 

hierbij is dat de meeste HCPs afkomstig zijn uit het zuidoosten van de Verenigde Staten (zie 

bijlage 1.10.).
392

 Het zijn dus de gebieden rond Florida die over de meeste HCPs beschikken. 

De tweede regio met de meeste HCPs is de regio Californië en Nevada. De gebieden in deze 

Staten zijn vooral belangrijk omdat ze over veel oude bossen beschikken. Bepaalde andere 

regio’s daarentegen lopen achterop. Zo is er voor de Staat Alaska, toch wel een mooi staaltje 

natuur, geen enkele HCP terug te vinden. Echt zware conclusies moet men hieruit echter niet 

trekken. In Alaska is de populatie relatief klein en woont bovendien de helft van de bevolking 

rond Anchorage. Hierdoor kunnen er dus ook minder conflicten optreden tussen private 

landeigenaars en bedreigde soorten en is de nood aan ITPs dus minder hoog.
393

   

161. Wanneer we de goedgekeurde HCPs van naderbij bekijken, kunnen we een aantal zaken 

afleiden. Als eerste hebben 74 procent van alle HCPs betrekking op slechts één soort en 21 

procent op meerdere soorten. De overige vijf procent heeft geen soort tot voorwerp (zie 

bijlage 1.11.).
394

 Bovendien zijn in 87 procent van alle HCPs enkel opgelijste soorten 

opgenomen (zie bijlage 1.12.). De overige dertien procent bevatten ook niet-opgelijste 

soorten, waarvan twee procent uitsluitend betrekking heeft op niet-opgelijste soorten (zie 

bijlage 1.13.). Een volgende belangrijke component van een HCP is de grootte van het 

beschermde gebied. Hierbij stellen we vast dat de meerderheid van de HCPs een gebied van 

minder dan één acre beschermen en 79 procent maximaal duizend acres beschermen. Er zijn 

slechts acht HCPs die een gebied van meer dan één miljoen acres beschermen (zie bijlage 

1.14.). Tot slot moet nog de looptijd van de HCPs aangehaald worden. De meest HCPs, zo’n 

46 procent, hebben een looptijd van 30 of 50 jaar. Daarnaast zijn er vooral HCPs met een 

korte looptijd van één tot vijf jaar. In uitzonderlijke gevallen, momenteel drie, kan een HCP 

                                                             
391 Deze masterproef werd afgesloten op 9 april 2012. 

392 De Verenigde Staten is door de FWS/NMFS opgedeeld in acht regio’s. In regio 4, dat het zuidoosten van de Verenigde 

Staten vertegenwoordigt, zijn tot op heden 373 HCPs gesloten. Dit cijfer is opmerkelijk hoger dan in de overige regio’s waar 

het aantal HCPs varieert van nul (regio Alaska) tot 147 (regio Californië en Nevada).   

393 Volgens de United States Census Bureau bedroeg in 2010 de totale bevolking 710.231. Voor cijfers zie: 

http://www.census.gov/popest/data/index.html.  

394 Dit zijn HCPs die slechts betrekking hebben op een bepaald habitat type, zonder een bepaalde soort aan te wijzen. Gezien 

men slechts een ITP kan verkrijgen voor soorten die in een HCP zijn opgenomen, worden dergelijke plannen nauwelijks 

opgesteld.  

http://www.census.gov/popest/data/index.html
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gesloten worden voor een periode van honderd jaar (zie bijlage 1.15.). Welke conclusies we 

mogen trekken uit bovenstaande vaststellingen zal hieronder verder behandeld worden. 

B. Doeltreffendheid 

 

162. De implementatie van de ESA op privaat land is altijd een moeilijke oefening geweest. 

Hoofdreden is de conflicten tussen enerzijds soortbescherming en anderzijds economische 

ontwikkeling. Met de invoering van HCPs zoekt men een balans tussen bescherming van 

bedreigde soorten en de rechten van private landeigenaars.
395

  

163. Ondanks de goede achterliggende motieven, heerst er groot scepticisme bij 

wetenschappers en natuurverenigingen over de doeltreffendheid van het systeem en vooral in 

functie van het herstel van bedreigde soorten. Deze kritiek focust zich op verschillende zaken, 

zoals onder meer: de wetenschappelijke correctheid van de HCPs, de adequaatheid van de 

mitigerende maatregelen en de beperkingen die het ‘No Surprises’ beleid oplegt aan de 

FWS/NMFS om op te treden indien zich onvoorzienbare omstandigheden voordoen.
396

 

Sommige auteurs beweren zelfs dat de HCPs een negatieve impact hebben op bedreigde 

soorten. Zo stelt BRUSSARD et al. dat: “HCPs have the potential to become habitat 

giveaways that contribute, rather than alleviate, threats to listed species and their 

habitats.”
397

 KOSTYACK verwoordt het op een nog krachtigere manier door te stellen dat 

een HCP: “will likely do more harm than good.”
398

  

Een grote studie uit 2001, waarbij 43 plannen in detail werden bestudeerd, toont aan dat er 

nog veel problemen zijn met de bestaande HCPs.
399

 Zo werd vastgesteld dat er slechts voor 

                                                             
395 Zie ook: D. E. MOSER, “Habitat Conservation Plans under the U.S. Endangered Species Act: the Legal Perspective”, 

Environmental Management 2000, Vol. 26, s7 – s13.  

396 Zie: G. F. WILHERE, “Adaptive Management in Habitat Conservation Plans”, Conservation Biology 2002, Vol. 16, No. 

1, 20 – 29 en L. H. WATCHMAN, M. GROOM en J. D. PERRINE, “Science and Uncertainty in Habitat Conservation 

Planning”, American Scientist 2001, Vol. 89, No. 4, 351 – 359.  

397 P. BRUSSARD, G. MEFFE, D. MURPHY, B. NOON, R. F. NOSS, J. QUINN, K. RALLS, M. SOULE en R. TRACY, “A 

Statement on Proposed Private Land Initiatives and Reauthorization of the Endangered Species Act from the Meeting of 

Scientists at Stanford University” in R. F. NOSS, M. A. O’CONNELL en D. D. MURPHY, The Science of Conservation 

Planning, Washington DC, Island Press, 1997, 246p.  

398 J. KOSTYACK, “Surprise!”, The Environmental Forum 1998, 19 – 28.  

399 E. K. HARDING, E. E. CRONE, B. D. ELDERD, J. M. HOEKSTRA, A. J. MCKERROW, J. D. PERRINE, J. REGETZ, L. 

J. RISSLER, A. G. STANLEY en E. L. WALTERS, “The Scientific Foundations of Habitat Conservation Plans: a Quantitative 

Assessment”, Conservation Biology 2001, Vol. 15, No. 2, 488 – 500.  
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tien procent van de onderzochte plannen was nagegaan wat de huidige, kwantitatieve status 

van de betrokken soort was. Daarnaast was in 42 procent van de gevallen niet goed 

geanalyseerd welke impact de wegnames van individuen van de soort op de populatie in haar 

geheel zou hebben. Tot slot stelde men ook vast dat vele HCPs mitigerende maatregelen 

bevatten waarvoor ofwel geen wetenschappelijk bewijs was dat ze zouden werken, ofwel 

reeds was aangetoond dat ze de situatie nog verergeren en dus meer kwaad doen dan goed.  

164. Toch moet dit enigszins gerelativeerd worden. Amerikaanse auteurs zijn nogal snel 

geneigd kritiek te leveren op mechanismen die in Europa al zeer succesvol zouden beschouwd 

worden. Ondanks het feit dat bovenstaande studie betrekking heeft op 43 HCPs is dit slechts 

uitzonderlijk het geval. In de meeste studies wordt slechts één specifiek HCP onderzocht en 

komt men op basis hiervan tot een negatief besluit.
400

 Maar conclusies trekken uit een aantal 

HCPs is hoogst onverstandig. Vandaar dat het ook nuttig is om een globaal onderzoek van de 

HCPs te organiseren in plaats van een case-by-case studie. Het is pas recent dat een globaal 

onderzoek over de impact van de HCPs op het herstel van bedreigde soorten werd 

georganiseerd. In een studie uit 2012 analyseerden LANGPAP en KERKVLIET de impact die 

de HCPs in globo hebben op het herstel van bedreigde soorten. Op grond van hun onderzoek 

kwamen ze tot een aantal nuttige bevindingen.
401

  

Vooreerst bleek dat de HCPs gemiddeld een positief effect hebben op het herstel van 

bedreigde soorten. Over een tijdspanne van veertien jaar (1990 – 2004) stelde men vast dat:  

“[…] species with plans have been more likely to show improvement in their 

recovery status and less likely to experience further decline or become extinct than 

species that do not have an HCP (eigen vetdruk).” 

Een volgende vaststelling was dat de positieve impact van een HCP op een bedreigde soort 

groter is naarmate er meerdere plannen zijn voor die soort of naarmate de beschermde 

gebieden in omvang toenemen. Hier schuilt er toch wel een probleem voor de huidige HCPs, 

aangezien de meerderheid slechts betrekking heeft op een gebied van minder dan één acre. 

Aan de andere kant zijn deze HCPs vooral afkomstig van kleinere landeigenaars en hebben 

                                                             
400 Zie onder meer: L. C. HOOD, Frayed Safety Nets. Conservation Planning Under the Endangered Species Act, 

Washington DC, Defenders of Wildlife, 1998, 115p.  

401 C. LANGPAP en J. KERKVLIET, “Endangered Species Conservation on Private Land: Assessing the Effectiveness of 

Habitat Conservation Plans”, Journal of Environmental Economics and Management 2012, 

http://www.webmeets.com/files/papers/WCERE/2010/394/HCPs%20World%20Congress.pdf.  

http://www.webmeets.com/files/papers/WCERE/2010/394/HCPs%20World%20Congress.pdf
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hun activiteiten vaak ook slechts een geringe impact. Wat het aantal plannen per soort betreft 

zijn er minder problemen waar te nemen. Uit de studie bleek immers dat zo’n 67 procent van 

de soorten over meer dan één HCP beschikken.
402

   

Een derde, toch wel belangrijke, vaststelling was dat HCPs met veel soorten als voorwerp een 

minder positieve impact hebben dan HCPs met slechts enkele soorten tot voorwerp. Deze 

bevinding zou de FWS/NMFS toch moeten aanzetten om haar strategie tot het promoten van 

HCPs, die een groot aantal soorten omvatten, te herzien. Het opzet, namelijk het beschermen 

van volledige ecosystemen, is bewonderenswaardig. Wanneer men echter zo’n ruime HCPs 

onder de loep neemt, stelt men vast dat deze brede focus ten koste gaat van de kwaliteit. HCPs 

die slechts één enkele soort beschermen, kunnen hun aandacht volledig richten op die soort en 

bijgevolg betere maatregelen nemen. HCPs met een groot aantal soorten bevatten vaak 

algemene maatregelen die onvoldoende zijn aangepast aan de noden van de individuele 

soorten. Aangezien zo’n 74 procent van alle HCPs betrekking heeft op slechts één soort, heeft 

de meerderheid van de HCPs, indien goed opgesteld en uitgevoerd, het potentieel om het 

herstel van de soort te bevorderen. De vaststelling dat slechts 21 procent van alle HCPs 

meerdere soorten tot voorwerp heeft, is dus zeker geen teken van ondoeltreffendheid.  

165. Een correct antwoord op de vraag of HCPs werkelijk bijdragen tot het herstel van 

bedreigde soorten is moeilijk te formuleren. Momenteel heeft de ESA slechts voor een aantal 

soorten het herstel verwezenlijkt. De toekomst zal moeten uitwijzen of mede door de HCPs 

dit aantal zal stijgen. Hoewel de mogelijkheid tot het sluiten van HCPs al lang bestaat, dateren 

vele plannen uit de jaren 2000. Voor het overgrote deel van de HCPs is het dus onmogelijk 

om hun effect op de bedreigde soorten nu reeds vast te stellen. Toekomstige studies zullen 

zich dan ook hierop verder moeten focussen.     

Hoofdstuk 4. Conclusie 

 

166. Door middel van de SHAs, de CCAAs en de HCPs is de private participatie bij de 

bescherming van bedreigde soorten aan een opmars bezig. Het grootste doel voor de 

administratie moet zijn om een mentaliteitsverandering bij de bevolking teweeg te brengen, 

                                                             
402 Een soort met ongetwijfeld de meeste HCPs is de Houston pad (‘Houston toad’). Momenteel zijn er 271 HCPs die 

betrekking hebben op deze ‘endangered’ soort. Zie: 

http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/displayAllDocuments!hcp.action?spcode=D004.  

http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/displayAllDocuments!hcp.action?spcode=D004


107 
 

zodat ze bedreigde soorten niet langer als de vijand zullen beschouwen. Bovenstaande 

mechanismen zijn daar een ideaal middel voor. Toch zijn er nog enkele lacunes vast te stellen, 

inzonderheid het gebrek aan compensatie in geval van gebruikbeperkingen van eigen grond. 

De verhouding met het eigendomsrecht komt hierdoor sterk onder spanning te staan. 

Advocaten gespecialiseerd in het eigendomsrecht promoten al sinds jaren een 

compensatiesysteem in geval van dergelijke gebruiksbeperkingen ten gevolge van federale 

natuurbeschermingswetgeving.
403

 Desondanks zijn pogingen om het wegnameverbod van 

sectie 9 in strijd te doen verklaren met het Vijfde Amendement bij de Amerikaanse Grondwet 

steeds op niets uitgedraaid. Dit amendement stelt dat private eigendom niet kan weggenomen 

worden door een publieke entiteit, zonder passende compensatie. Zoals hierboven reeds 

vermeld was de meerderheid van rechtbanken het eens dat het wegnameverbod van sectie 9 

geen inbreuk vormt op het Vijfde Amendement.
404

 Toch zou een soort compensatiesysteem 

bedreigde soorten ten goede kunnen komen door een positievere houding ten opzichte van 

deze soorten te bewerkstelligen en het maatschappelijk draagvlak binnen bepaalde lagen van 

de bevolking te versterken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
403 Zie onder meer: B. H. THOMPSON, “The Endangered Species Act: A Case Study in Takings and Incentives”, Stan. L. 

Rev. 1997, Vol. 49, 324 – 343.  

404 Supra 75.  
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Titel 6. Toekomstperspectieven in tijdperk 

van klimaatsverandering 

“Though the polar bear deserves protection, the Endangered Species Act is not the means and the 

Fish and Wildlife Service is not the agency to arrest global warming” 

~Dirk Kempthorne
405

 

Hoofdstuk 1. Algemeen 

 

167. Al ruim 38 jaar is de ESA de belangrijkste federale wet tot bescherming van bedreigde 

soorten. Gedurende deze jaren heeft de wet haar nut bewezen. Honderden bedreigde soorten 

zijn van uitsterven gered.
406

 De wet is een weerspiegeling van de wil en het engagement van 

de Amerikaanse bevolking om wilde soorten te behouden voor toekomstige generaties. 

Echter, de ESA is niet feilloos. Het huidige cijfer van 1392 opgelijste soorten mag dan wel 

veel klinken, toch blijkt dit slechts een fractie te zijn van alle soorten die gevaar lopen. 

WILCOVE en MASTER concludeerden in een onderzoek uit 2005 naar het totaal aantal 

bedreigde soorten levend in de Verenigde Staten dat: “the actual number of known species 

(living in the United States) threatened with extinction is at least ten times greater than the 

number protected under the ESA (eigen toevoeging)”.
407

  Vooral aantasting van het leefgebied 

van soorten lijkt problematisch te zijn en de toekomst ziet er evenmin rooskleurig uit. 

Vernietiging van cruciaal habitat is niet enkel het rechtstreekse gevolg van menselijk 

ingrijpen zoals het bouwen van wegen, maar tevens het onrechtstreekse gevolg van de 

klimaatsverandering.  

168. We gaan een tijdperk tegemoet waar klimaatsverandering en de impact die ze heeft op 

onze omgeving steeds nadrukkelijker aanwezig zal zijn. Zelfs indien men de 

klimaatsverandering niet in rekening brengt, treedt er degradatie op van ecosystemen over de 

                                                             
405 Dirk Kempthorne was Minister van Binnenlandse Zaken onder de Bush administratie (2006 – 2009). 

406 Zie: M. W. SCHWARTZ, “Choosing an Appropriate Scale of Reserves for Conservation”, Ann. Rev. Ecology & 

Systematics 1999, vol. 30, 83 – 108, http://www.des.ucdavis.edu/faculty/Mschwartz/choosing.pdf en  D. C. BAUR en R. 

IRVIN (eds.), Endangered Species Act: Law, Policy, and Perspectives (2nd edition), Chicago, American Bar Association Book 

Publishing, 2010, 375.  

407 D. S. WILCOVE en L. L. MASTER, “How Many Endangered Species Are There in the United States?”, Front Ecol 

Environ 2005, vol. 3, 414 – 420.  

http://www.des.ucdavis.edu/faculty/Mschwartz/choosing.pdf
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hele wereld en dit ten gevolge van menselijke economische activiteiten. Als voorbeeld kan 

naar de landbouwindustrie verwezen worden. Door het gebruik van chemische meststoffen en 

pesticiden is er een verhoogde uitstoot en leidt dit tot vervuiling van de waterwegen.  

Wetenschappers vandaag erkennen klimaatsverandering als de grootste bedreiging voor de 

toekomstige biodiversiteit van de planeet. In een rapport daterend uit 2007 concludeerde de 

Intergovernmental Panel on Climate Change [hierna: IPCC]
408

 dat menselijke activiteiten 

hoogst waarschijnlijk de oorzaak zijn voor de opwarming van de aarde. Men kwam tevens tot 

de conclusie dat zo’n 20 tot 30 procent van de soorten wereldwijd zou verdwijnen indien de 

globale temperatuur over de volgende decennia met 1,5 – 2,5°C zou stijgen.
409

 Nu, enkele 

jaren later, blijkt dat de ‘worst case’ scenario uit het rapport van 2007 al voorbijgestreefd is. 

169. Klimaatsverandering is een wereldwijd fenomeen, toch zijn de gevolgen nergens meer 

duidelijk dan in het Noordpoolgebied. Slechts enkele jaren geleden voorspelde de National 

Snow and Ice Data Center dat de Noordpool ijsvrij kan zijn gedurende de zomer binnen de 20 

tot 30 jaar.
410

 Recentere onderzoeken tonen aan dat zelfs dit te optimistisch is en dat de 

Noordpool al in de zomer van 2013 ijsvrij kan zijn.
411

  KOSTYACK en ROHLF zijn ervan 

overtuigd dat, indien er geen sterkere reducties komen op de uitstoot van broeikasgassen, de 

voorspelling omtrent de aantasting van ecosystemen en het uitsterven van soorten nog veel 

erger zal zijn dan verwacht.
412

 

Geen enkel ecosysteem, waar ook ter wereld, is immuun voor de gevolgen van de 

klimaatsverandering, zoals daar onder meer zijn: stijgen van zeeniveau, orkanen en stormen, 

grote droogtes, verdwijnen van gletsjers en poolijs. Toch stellen wetenschappers vast dat 

                                                             
408 De Intergovernmental Panel on Climate Change is een organisatie opgericht in 1988 onder auspiciën van de Verenigde 

Naties. Het panel bestaat uit honderden specialisten uit alle hoeken van de wereld en houdt zich bezig met het analyseren en 

evalueren van de risico’s verbonden aan de klimaatsverandering. De IPCC staat vooral bekend om haar rapporten die ze 

meestal om de 5 jaar opstelt en waarvan de laatste dateert uit 2007. Zie: http://www.ipcc.ch/ .  

409 IPCC, Climate Change 2007: Impacts, Adaptation, and Vulnerability: Contribution of Working Group II to the Fourth 

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers, 11, 

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg2/ar4-wg2-spm.pdf .  

410 A. DAVID, “Arctic summer ice could disappear within decades, survey data suggests”, The Guardian, 15 oktober 2009, 

http://www.guardian.co.uk/environment/2009/oct/15/arctic-survey-ice-melting .  

411 Volgens Warwick Vincent, Directeur van het Center for Northern Studies aan Laval Universiteit in Quebec; zie: D. 

LJUNGGEN, “Arctic summer ice could vanish by 2013, expert says”, Reuters, 5 maart 2009, 

http://www.reuters.com/article/2009/03/05/idUSN05311189 .  

412 D. C. BAUR en R. IRVIN (eds.), Endangered Species Act: Law, Policy, and Perspectives (2nd edition), Chicago, 

American Bar Association Book Publishing, 2010, 378. 

http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg2/ar4-wg2-spm.pdf
http://www.guardian.co.uk/environment/2009/oct/15/arctic-survey-ice-melting
http://www.reuters.com/article/2009/03/05/idUSN05311189
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voornamelijk twee soorten ecosystemen imminent gevaar lopen ten gevolge van de 

klimaatsverandering: de grote ijsvlakten, zoals het Noordpoolgebied en de hoge bergketens. 

Hieronder volgt de bespreking van twee soorten, één bekend en één minder bekend, die 

momenteel bedreigd zijn en dit voornamelijk door de effecten van de klimaatsverandering. 

Vervolgens zullen een aantal aanbevelingen volgen die de ESA moet toelaten zich aan te 

passen aan de huidige en toekomstige veranderingen om zo haar doeltreffendheid te 

behouden. 

Hoofdstuk 2. Actuele voorbeelden 

§ 1. De ijsbeer 

 

170. Een ijsbeer, drijvend op een stuk ijs en een onzekere toekomst tegemoet gaand, is 

momenteel ongetwijfeld het symbool voor de klimaatsverandering. Gedurende de laatste 

decennia is de ijsberenpopulatie in drastische mate gedaald (zie bijlage 1.16). Verschillende 

NGO’s, alsook Congresleden hebben dan ook gepleit om de ijsbeer op te nemen op de lijst 

van bedreigde soorten. De meest aanwezige bedreiging voor de ijsbeer is zonder meer de 

vernieling van haar natuurlijke habitat ten gevolge van de klimaatsverandering. Het ijs smelt 

letterlijk weg vanonder hun poten. Zo toont een studie van het US Geological Survey uit 2006 

aan dat het verlies van grote stukken ijs in de Beaufortzee leidde tot een groter sterftecijfer bij 

ijsbeerjongen.
413

 Ook het jachtseizoen is sterk vermindert in duur wat dan weer leidt tot 

uithongering.  

171. Met behulp van senator Joe Lieberman heef het Center for Biological Diversity[CBD] 

begin 2005 een petitie ingediend bij de FWS om de ijsbeer op te lijsten als ‘threatened’.
414

 

Toen na 90 dagen geen antwoord kwam, stapten de CBD samen met Greenpeace en de 

Natural Resource Defense Council naar de rechtbank. Dit resulteerde in januari 2007 tot een 

voorstel van de FWS om de ijsbeer op te nemen op de federale lijst van bedreigde soorten.
415

  

 

                                                             
413 Report US Geological Survey, 2006, 1337, http://pubs.usgs.gov/of/2006/1337/ .  

414 Zie document: Center for Biological Diversity, Petition to list the Polar Bear as a threatened species under the Endangered 

Species Act, 16 februari 2005, http://www.biologicaldiversity.org/species/mammals/polar_bear/pdfs/15976_7338.pdf .  

415 72 Fed. Reg. No. 5, 1064 – 1099.  

http://pubs.usgs.gov/of/2006/1337/
http://www.biologicaldiversity.org/species/mammals/polar_bear/pdfs/15976_7338.pdf
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In mei 2008 zal de ijsbeer uiteindelijk opgelijst worden als ‘threatened’.
416

 Dit was de eerste 

keer dat een soort door de FWS werd opgelijst ten gevolge van de impact van de 

klimaatsverandering en is zo dus een belangrijk precedent. Onder de Bush administratie nam 

toenmalig Minister van Binnenlandse Zaken Dirk Kempthorne een tussentijds besluit om de 

bevolking te garanderen dat de oplijsting geen invloed zou hebben op het bestaande beleid 

omtrent de klimaatsverandering of olieproductie. Bovendien is volgens Kempthorne het 

aanwijzen van critical habitat overbodig omdat de MMPA reeds voldoende bescherming 

biedt.
417

 Deze tussentijdse beslissing zal in december 2008 vervangen worden door een 

definitief besluit genomen op basis van sectie 4 (d) van de ESA. Dit besluit voorziet in de 

uitsluiting van regulering van de uitstoot van broeikasgassen en het ontwikkelen van 

olieproducten onder de ESA.
418

 Momenteel zijn er ook tal van pogingen ondernomen om de 

status van de ijsbeer up te graden tot ‘endangered’. Dit zou onmiddellijk ook betekenen dat de 

hierboven omschreven problemen met betrekking tot sectie 4 (d) van de ESA niet meer 

zouden van toepassing zijn, aangezien deze sectie betrekking heeft op ‘threatened’ soorten. 

Na een van deze pogingen had de rechtbank in november 2010 de FWS verplicht om de status 

van de ijsbeer te heroverwegen
419

, maar Ken Salazar, huidig Minister van Binnenlandse 

Zaken onder de Obama administratie, weigerde de ijsbeer een hogere status toe te kennen.
420

  

172. Wel werd in 2010 critical habitat aangewezen voor de ijsbeer. Het gebied is zo’n 

484.000 km
2
 groot en strekt zich uit over de noordkust van Alaska. Nog nooit in de 

geschiedenis van de ESA werd zo’n groot gebied als critical habitat aangewezen.
421

 Toch 

moet ook dit genuanceerd worden. Zo kreeg Shell vorig jaar de voorlopige goedkeuring om in 

de zomer van 2012 olie te extraheren uit de Beaufortzee, belangrijk leefgebied voor de 

ijsbeer.
422

 Shell zal echter eerst wel een vergunning van de FWS moeten verkrijgen om te 

                                                             
416 73 Fed. Reg. No. 95, 28.212 – 28.303.  

417 Ibid. 28.306 – 28.318.  

418 73 Fed. Reg. No. 242, 76.249 – 76.269. Deze beslissing werd recent door de rechtbank in strijd bevonden met de 

bestaande milieuwetgeving. Zie: http://www.biologicaldiversity.org/news/press_releases/2011/polar-bear-10-17-2011.html 

419 M. DALY, “Federal Judge orders review of polar bear’s status under the Endangered Species Act”, LA Times, 22 oktober 

2010, http://latimesblogs.latimes.com/unleashed/2010/10/polar-bear-endangered-status-global-warming.html .   

420 R. MIRCHANDANI, “Polar bears not endangered, US confirms”, BBC News, 23 december 2010, 

http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-12065257 .  

421 75 Fed. Reg. No. 234, 76.086 – 76.137.  

422 J. M. BRODER en C. KRAUSS, “Shell gets tentative approval to drill in Arctic”, NY Times, 4 augustus 2011, 

http://www.nytimes.com/2011/08/05/us/05shell.html .  

http://www.biologicaldiversity.org/news/press_releases/2011/polar-bear-10-17-2011.html
http://latimesblogs.latimes.com/unleashed/2010/10/polar-bear-endangered-status-global-warming.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-12065257
http://www.nytimes.com/2011/08/05/us/05shell.html
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mogen boren in de Beaufortzee en ze zal dit slechts krijgen indien deze activiteiten de ijsbeer 

niet in gevaar brengt.  

§ 2. De Amerikaanse pika 

 

173. De “American pika is toast”. Zo omschrijft RUHL nogal plastisch het lot van een klein 

diertje, behorend tot de familie van de konijnen.
423

 De Amerikaanse pika is wellicht een 

minder bekend voorbeeld van een soort bedreigd door de invloed van klimaatsverandering. 

De pika leeft in alpine gebieden die zich uitstrekken van de Sierra Nevada tot de Rocky 

Mountains. Aangezien de Amerikaanse pika geen winterslaap houdt, heeft hij van nature een 

hoge lichaamstemperatuur om de koude winters te doorstaan. Deze lichaamstemperatuur 

kunnen ze zelf niet regelen en bijgevolg sterven ze indien hun lichaamstemperatuur met 

slechts 3°C stijgt.  

174. Door de stijging van de temperaturen over heel de Verenigde Staten en dus ook in de 

gebieden waar de Amerikaanse pika voorkomt, stellen wetenschappers vast dat de soort 

stilaan verdwijnt in de lager gelegen gebieden. Onderzoeken, onder andere van de Universiteit 

van Californië, tonen aan dat verschillende pika populaties zich hoger op de bergen zijn gaan 

vestigen. Zo is de gemiddelde hoogte waar de pika populaties in Yosemite National Park 

leven gedurende de laatste 90 jaar gestegen van ca. 2380 meter tot ca. 2900 meter. De pika 

wordt met andere woorden steeds verder op de berg gejaagd tot het moment dat er geen 

ontkomen meer is. Momenteel zijn zeven van de vijfentwintig historisch gekende pika 

populaties in het Great Basin gebied
424

 uitgestorven en daalt de populatie van de overgebleven 

populaties drastisch.
425 

Een petitie om de Amerikaanse pika op te nemen op de lijst van bedreigde soorten werd 

afgewezen door de FWS. Ter verantwoording van haar beslissing stelde ze dat: “The 

                                                             
423 J. B. RUHL, “Climate Change and the Endangered Species Act: building bridges to the no-analog future”, Boston 

University Law Review 2008, vol. 88, 1 – 62, 

http://www.bu.edu/law/central/jd/organizations/journals/bulr/documents/RUHL.pdf .   

424 Het ‘Great Basin’ ofwel Grote Bekken is een endoreïsch bekken (d.i. een gesloten bekken dat niet afwatert in een oceaan 

of zee) gelegen in het westen van de Verenigde Staten en omvat een gebied dat zich uitstrekt van de Sierra Nevada tot de 

Rocky Mountains.  

425 D. K. GRAYSON, “A brief History of Great Basin Pikas”, Journal of Biography 2005, 2103 – 2111, 

http://faculty.washington.edu/grayson/grayson-pikas.pdf . Deze tekst is een bron aan historische informatie over de pika 

populaties.   

http://www.bu.edu/law/central/jd/organizations/journals/bulr/documents/RUHL.pdf
http://faculty.washington.edu/grayson/grayson-pikas.pdf
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American pika has demonstrated flexibility in its behavior and physiology that can allow it to 

adapt to increasing temperature.” 
426

 

Hoofdstuk 3. Conclusies  
 

175. Of de kleine pika of de grote ijsbeer uiteindelijk zullen stand houden tegen hun steeds 

weer wijzigende natuurlijke habitat is nog een groot vraagteken. Op de bescherming van de 

ESA kan slechts één van hen momenteel rekenen en ook dit is een moeilijke oefening 

geweest. Vast staat dat men bij de FWS/NMFS niet happig is om soorten op te lijsten wanneer 

klimaatsverandering de oorzaak is. Echter, men moet zich ook vragen stellen bij het nut van 

zo’n oplijsting voor soorten als de Amerikaanse pika en de ijsbeer. De ESA voorziet wel dat 

hun habitat niet mag worden aangetast, maar hier is de aantasting wel te danken aan het 

globaal fenomeen dat klimaatsverandering is. Het is dus maar zeer de vraag of de ESA in haar 

huidige vorm wel in staat is om deze soorten van uitsterven te redden. Hoe dan ook wordt dit 

voor toekomstige leiders van de Verenigde Staten één van de moeilijkste uitdagingen van de 

komende decennia. Wat voor de hand ligt, is dat de ESA zich midden in het strijdveld zal 

bevinden. Het doel van de ESA bestaat immers uit het beschermen van bedreigde soorten 

tegen het uitsterven. Nu de klimaatsverandering een grote rol speelt hierbij, zal de ESA zich 

in principe moeten aanpassen om nog haar doelstellingen te bereiken. Veel 

natuurverenigingen zien de ESA dan ook als hét instrument tegen klimaatsverandering. Zo 

stellen ze voor om op basis van de wet de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Op politiek 

vlak ontbreekt echter de wil om de ESA in een soort globale kaderwet rond milieurecht en 

klimaatsverandering op te nemen. Zo houdt de Obama administratie tot nog toe een 

terughoudende houding aan om soorten op te nemen onder de ESA om redenen verband met 

het opwarmen van de aarde, zelfs al is het bewijs overweldigend. Bovendien zijn sommige 

Amerikaanse politici nog steeds niet overtuigd van de menselijke bijdrage tot de huidige 

klimaatsverandering.
427

 De uitdaging voor de ESA in de toekomst is dus te blijven 

functioneren in een tijdperk gekenmerkt door de gevolgen van klimaatsverandering. Hoe ze 

                                                             
426 75 Fed. Reg. No. 26, 6453.  

427 Zo vertelde volksvertegenwoordiger Fred Upton, hoofd van de Energy Commissie binnen het Huis van Afgevaardigden, 

in een interview begin 2011 dat hij niet gelooft dat menselijke activiteiten een impact hebben op de klimaatsveranderingen 

die momenteel over de hele wereld optreden. Zie: X, “House Energy Committee Chairman Fred Upton denies human role in 

Climate Change”, Huffingtonpost, 8 februari 2011, http://www.huffingtonpost.com/2011/02/08/fred-upton-climate-

change_n_820511.html .  

http://www.huffingtonpost.com/2011/02/08/fred-upton-climate-change_n_820511.html
http://www.huffingtonpost.com/2011/02/08/fred-upton-climate-change_n_820511.html
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dit moet doen en welke aanpassingen hiervoor vereist zijn,  zullen binnen het kader van deze 

masterproef niet verder in detail worden behandeld.
428

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
428 Indien echter meer informatie gewenst hierover, zie: D. C. BAUR en R. IRVIN (eds.), Endangered Species Act: Law, 

Policy, and Perspectives (2nd edition), Chicago, American Bar Association Book Publishing, 2010, 375 – 390 en J. H. 

ADLER (ed.), Rebuilding the ark. New perspectives on Endangered Species Act reform, Washington DC, AEI Press, 2011, 

179 – 196. Onder meer één van de ideeën is om de ESA op te nemen in een grotere kaderwet ter bestrijding van 

klimaatsverandering.  
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Algemene conclusie 

176. De ESA heeft gedurende heel haar bestaan onder vuur gelegen en in de toekomst zal dit 

zeker niet anders zijn. Dit is echter een goed teken, want het toont aan dat de ESA geen 

alledaagse wet is, maar werkelijk een grote invloed heeft op de hele Amerikaanse 

gemeenschap. 

177. Ondanks de krachtige doelstellingen van de wet zijn er een aantal problemen waar te 

nemen. Zo leidt het tekort aan financiële middelen voor de FWS/NMFS tot een trage 

oplijsting. Vele bedreigde soorten in de Verenigde Staten kunnen zo niet snel genoeg opgelijst 

worden en lijken dus ten dode opgeschreven. Toch doet de administratie haar werk zo goed 

mogelijk, gelet op haar personeel en beschikbare fondsen, en kunnen we de schuld niet op 

haar afschuiven. Zoals meestal het geval is, zijn het de politici die besluiten om de 

implementatie van de ESA op een laag pitje te houden, vooral in deze tijden van economische 

en financiële crisis.  

178. De werkelijke kracht van de ESA zit vervat in het wegnameverbod van sectie 9. Uit de 

praktijk en rechtspraak blijkt dat deze bepaling vergaande gevolgen kan hebben voor private 

landeigenaars en hun eigendomsrechten sterk kan beknotten. Immers, vooraleer men bepaalde 

nefaste activiteiten kan uitvoeren moet men eerst nagaan of er bedreigde soorten aanwezig 

zijn. Indien bedreigde soorten aanwezig zijn, is het verboden om via habitat modificatie of 

degradatie deze soorten te schaden of te doden. Bovendien kent dit verbod een sterke 

handhaving, aangezien een overtreding kan leiden tot zowel burgerlijke als strafrechtelijke 

sancties en elke persoon een procedure kan opstarten.  

Deze sterke inmenging op private grond heeft geleid tot een zekere vijandigheid van de 

private landeigenaars ten opzichte van de ESA en de wet moest fors aan populariteit inbinden. 

Sommigen gingen een vermijdingsgedrag vertonen en deden alles in hun macht om te 

voorkomen dat bedreigde soorten hun gebied zouden innemen. Het vroegtijdig kappen van 

bomen is het meest prominente voorbeeld hiervan. Het grootste probleem met het 

wegnameverbod is naar mijn mening het gebrek aan compensatie voor de private 

landeigenaars. Sectie 9 van de ESA is rechtstreeks van toepassing op het gehele grondgebied 

van de Verenigde Staten en treft dus potentieel alle Amerikanen. Toch is er nergens voorzien 

in een compensatieregeling in geval een private landeigenaar in zijn handelingsmogelijkheden 

beperkt wordt.  



116 
 

179. Door middel van een aantal mechanismen probeert de administratie enigszins tegemoet 

te komen aan de bekommernissen van private landeigenaars. Tot op heden kunnen we dit 

zeker niet een mislukking noemen. Door middel van stimulerende maatregelen zoals de ‘No 

Surprises’ regel bij opstellen van een HCP is de populariteit van private samenwerking bij het 

beschermen van bedreigde soorten enorm gestegen. De laatste tien jaar steeg het aantal 

exponentieel en dit vooral doordat private eigenaars elkaar rapporteren over hun positieve 

ervaringen met hun eigen HCP of zoals Laurence Wiseman, voorzitter van de American 

Forest Foundation, het stelt: “the greatest successes occur when landowners promote these 

tools to their peers”.
429

 De onrust over bepaalde tekortkomingen van vele HCPs, zoals het 

gebrek aan wetenschappelijk correcte data, weegt dus zeker niet op tegen de toch wel 

groeiende participatiegraad en inzet van de bevolking. Grootschalige studies tonen bovendien 

aan dat bedreigde soorten met een HCP beter af zijn dan soorten zonder. De overige 

mechanismen, zoals de SHAs en de CCAAs, zijn momenteel nog niet zo populair als de 

HCPs. Ook dit is geen reden tot paniek, aangezien er ook bij deze de laatste jaren een stijging 

is vast te stellen.  

180. Kortom, de ESA was en is nu nog steeds één van de meest vooruitstrevende 

natuurbeschermingswetten in de wereld. Het biedt een stevige bescherming voor bedreigde 

soorten op zowel publiek als privaat gebied en geeft het beschermen van deze soorten 

voorrang op economische activiteiten. Om een goede balans te verkrijgen tussen 

soortbescherming enerzijds en economische ontwikkeling anderzijds zijn er een aantal 

mechanismen uitgewerkt. De populariteit van de HCPs, als één van deze mechanismen, is 

enorm gestegen gedurende het laatste decennium. Indien de kwaliteit van deze HCPs, 

waarover momenteel nog wat kritiek heerst, in de komende jaren ook dezelfde positieve 

evolutie ondergaat, zal het intrinsieke potentieel van deze vorm van natuurbescherming 

bereikt worden.     

 

 

 

 

 

                                                             
429 Zie: http://www.fws.gov/endangered/esa-library/pdf/ImperiledWildlifeFinalDec2005.pdf.  

http://www.fws.gov/endangered/esa-library/pdf/ImperiledWildlifeFinalDec2005.pdf
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Bijlage 1.1. Historische tijdslijn Amerikaanse natuurbeschermingswetgeving 

 

1900 

LACEY ACT (16 U.S.C. §§ 3371 – 3378): verbod op tussenstaatse handel en transport van 

wilde vogels en dieren gedood in strijd met statelijke wetgeving + bevoegdheid voor de 

Minister van Landbouw om maatregelen te nemen in functie van de “preservation, 

distribution, introduction and restauration of game birds and other wild birds.”  

1918 

MIGRATORY BIRD TREATY ACT (16 U.S.C. §§ 703 – 712): ter implementatie van 

de Convention for the Protection of Migratory Birds tussen de Verenigde Staten en het 

Verenigd Koninkrijk (optredend namens Canada).  

1934 

FISH AND WILDLIFE COORDINATION ACT (16 U.S.C. §§ 661 – 667e). 

1940 

BALD EAGLE PROTECTION ACT (16 U.S.C. § 668 – 668d).  

1964 

Oprichting van een Rare and Endangered Species Committee + eerste redbook. 

1966 

ENDANGERED SPECIES PRESERVATION ACT (80 Stat. 926). 

1969 

ENDANGERED SPECIES CONSERVATION ACT (80 Stat. 275): amendement 

van de wet van 1966. 

1972 

MARINE MAMMAL PROTECTION ACT (16 U.S.C. §§ 1361 – 1421).  
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1973 

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) 

1973 

ENDANGERED SPECIES ACT (16 U.S.C. §§ 1531 – 1541). 

1978 

Supreme Court zaak met betrekking tot de Snail Darter (Tennessee Valley Authority v. Hill, 

437 U.S. 153)  

1978 

Eerste amendement ESA (Pub. L. 95 – 632, 92 Stat. 3751): oprichting van de Endangered 

Species Committee (‘God Squad’). 

1982 

Tweede amendement ESA (Pub. L. 97 – 304, 96 Stat. 1411): introductie ‘incidental take’ 

vergunning en Habitat Conservation Plans 

1988 

Derde amendement ESA (Pub. L. 100 – 478, 102 Stat. 2306). 

2004 

Vierde amendement ESA 

2009 

Vijfde amendement ESA 
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Bijlage 1.2. Overzicht totaal aantal opgelijste soorten (april 2012)
430

 

Group 

United States 3 Foreign 

Total 

Listings 

(US and 

Foreign) 

US 

Listings 

with 

active 

Recovery 

Plans2 

Endangered Threatened 
Total 

Listings 
Endangered Threatened 

Total 

Listings 

Mammals 71 14 85 256 20 276 361 59 

Birds 76 16 92 204 14 218 310 85 

Reptiles 13 23 36 66 16 82 118 36 

Amphibians 15 10 25 8 1 9 34 17 

Fishes 78 71 149 11 1 12 161 101 

Clams 68 8 76 2 0 2 78 70 

Snails 25 12 37 1 0 1 38 29 

Insects 52 10 62 4 0 4 66 40 

Arachnids 12 0 12 0 0 0 12 12 

Crustaceans 19 3 22 0 0 0 22 18 

Corals 0 2 2 0 0 0 2 0 

Animal 

totals 
429 169 598 552 52 604 1202 467 

Flowering 

Plants 
613 147 760 1 0 1 761 638 

Conifers 

and Cycads 
2 1 3 0 2 2 5 3 

Ferns and 

Allies 
27 2 29 0 0 0 29 26 

Lichens 2 0 2 0 0 0 2 2 

Plant totals 644 150 794 1 2 3 797 669 

Grand 

totals 
1073 319 1392 553 54 607 1999 1136 

 

 

 

                                                             
430 Zie: http://ecos.fws.gov/tess_public/pub/boxScore.jsp. 

http://ecos.fws.gov/tess_public/pub/boxScore.jsp#ij
http://ecos.fws.gov/tess_public/pub/boxScore.jsp#recPlans
http://ecos.fws.gov/tess_public/pub/boxScore.jsp
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Bijlage 1.3. Oplijstingsprocedure via petities 

 

 

                                 ‘not substantial’   

 

    90 dagen 

 

                        ‘substantial’ 

 

                           Status review 

                            12 maanden                                                           gerechtvaardigd maar uitgesloten 

 

 

niet gerechtvaardigd 

 

                                 gerechtvaardigd  

 

                                     publicatie voorstel 12 maanden 

                     publieke vergadering, indien verzocht 

 

              

finale beslissing    intrek voorstel 

tot oplijsting 

 

 

 

 

Ontvangst petitie 
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Bijlage 1.4. Overzicht totaal aantal ontlijste soorten en oorzaak (april 2012)
431

 

Date 

Species 

First 

Listed 

Date 

Delisted 
Species Name Reason Delisted 

05/18/1984 06/19/2006 Agave, Arizona   (Agave arizonica) 
Original Data in Error - Not a 

listable entity 

07/27/1979 06/04/1987 Alligator, American   (Alligator mississippiensis) Recovered 

12/06/1979 10/01/2003 Barberry, Truckee   (Berberis (=Mahonia) sonnei) 
Original Data in Error - 

Taxonomic revision 

02/17/1984 02/06/1996 Bidens, cuneate   (Bidens cuneata) 
Original Data in Error - 

Taxonomic revision 

08/27/1984 02/23/2004 Broadbill, Guam   (Myiagra freycineti) Extinct 

04/28/1976 08/31/1984 
Butterfly, Bahama swallowtail   (Heraclides 

andraemon bonhotei) 

Original Data in Error - Act 

amendment 

11/28/1979 06/24/1999 Cactus, Lloyd's hedgehog   (Echinocereus lloydii) 
Original Data in Error - 

Taxonomic revision 

12/07/1979 09/22/1993 
Cactus, spineless hedgehog   (Echinocereus 

triglochidiatus var. inermis) 

Original Data in Error - Not a 

listable entity 

09/17/1980 08/27/2002 Cinquefoil, Robbins'   (Potentilla robbinsiana) Recovered 

03/11/1967 09/02/1983 Cisco, longjaw   (Coregonus alpenae) Extinct 

07/05/1979 09/02/2011 
Coneflower, Tennessee purple   (Echinacea 

tennesseensis) 
Recovered 

09/05/1985 02/18/2011 Daisy, Maguire   (Erigeron maguirei) Recovered 

07/24/2003 07/24/2003 
Deer, Columbian white-tailed   Douglas County 

DPS  (Odocoileus virginianus leucurus) 
Recovered 

06/02/1970 09/12/1985 Dove, Palau ground   (Gallicolumba canifrons) Recovered 

03/11/1967 07/25/1978 Duck, Mexican   U.S.A. only  (Anas diazi) 
Original Data in Error - 

Taxonomic revision 

03/11/1967 08/08/2007 
Eagle, bald   lower 48 States  (Haliaeetus 

leucocephalus) 
Recovered 

06/02/1970 08/25/1999 
Falcon, American peregrine   (Falco peregrinus 

anatum) 
Recovered 

06/02/1970 10/05/1994 
Falcon, Arctic peregrine   (Falco peregrinus 

tundrius) 
Recovered 

06/02/1970 09/12/1985 Flycatcher, Palau fantail   (Rhipidura lepida) Recovered 

                                                             
431 Zie: http://ecos.fws.gov/tess_public/DelistingReport.do. 

http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=Q24L
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=C000
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=Q1TF
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=Q1TH
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=B05W
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=I015
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=I015
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=Q1VX
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=Q1W1
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=Q1W1
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=Q20V
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=E037
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=Q1VU
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=Q1VU
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=Q1W3
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=A002
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=B085
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=B007
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=B008
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=B008
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=B01H
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=B01H
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=B047
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=B047
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=B086
http://ecos.fws.gov/tess_public/DelistingReport.do
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Date 

Species 

First 

Listed 

Date 

Delisted 
Species Name Reason Delisted 

04/30/1980 12/04/1987 Gambusia, Amistad   (Gambusia amistadensis) Extinct 

04/29/1986 06/18/1993 Globeberry, Tumamoc   (Tumamoca macdougalii) 
Original Data in Error - New 

information discovered 

03/11/1967 03/20/2001 
Goose, Aleutian Canada   (Branta canadensis 

leucopareia) 
Recovered 

10/11/1979 11/27/1989 
Hedgehog cactus, purple-spined   (Echinocereus 

engelmannii var. purpureus) 

Original Data in Error - 

Taxonomic revision 

12/30/1974 03/09/1995 Kangaroo, eastern gray   (Macropus giganteus) Recovered 

12/30/1974 03/09/1995 Kangaroo, red   (Macropus rufus) Recovered 

12/30/1974 03/09/1995 Kangaroo, western gray   (Macropus fuliginosus) Recovered 

12/08/1977 02/23/2004 Mallard, Mariana   (Anas oustaleti) Extinct 

05/27/1978 09/14/1989 Milk-vetch, Rydberg   (Astragalus perianus) 
Original Data in Error - New 

information discovered 

06/02/1970 09/21/2004 
Monarch, Tinian (old world flycatcher)   (Monarcha 

takatsukasae) 
Recovered 

06/02/1970 09/12/1985 Owl, Palau   (Pyrroglaux podargina) Recovered 

06/14/1976 01/09/1984 Pearlymussel, Sampson's   (Epioblasma sampsoni) Extinct 

06/02/1970 12/17/2009 
Pelican, brown   except U.S. Atlantic coast, FL, 

AL  (Pelecanus occidentalis) 
Recovered 

06/02/1970 02/04/1985 
Pelican, brown   U.S. Atlantic coast, FL, 

AL  (Pelecanus occidentalis) 
Recovered 

07/13/1982 09/22/1993 Pennyroyal, Mckittrick   (Hedeoma apiculatum) 
Original Data in Error - New 

information discovered 

03/11/1967 09/02/1983 Pike, blue   (Stizostedion vitreum glaucum) Extinct 

10/13/1970 01/15/1982 Pupfish, Tecopa   (Cyprinodon nevadensis calidae) Extinct 

03/10/1997 04/14/2006 
Pygmy-owl, cactus ferruginous   AZ 

pop.  (Glaucidium brasilianum cactorum) 

Original Data in Error - Not a 

listable entity 

04/10/1979 10/28/2008 Seal, Caribbean monk   (Monachus tropicalis) Extinct 

09/26/1986 02/28/2000 
Shrew, Dismal Swamp southeastern   (Sorex 

longirostris fisheri) 

Original Data in Error - New 

information discovered 

12/14/1992 09/24/2010 Snail, Utah valvata   (Valvata utahensis) 
Original Data in Error - New 

information discovered 

09/03/1986 11/28/2011 Snake, Concho water     (Nerodia paucimaculata) Recovered 

http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=E022
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=Q2LC
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=B00B
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=B00B
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=Q0OP
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=Q0OP
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=A04G
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=A04H
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=A04I
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=B059
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=Q070
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=B00V
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=B00V
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=B087
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=F00N
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=B02L
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=B02L
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=Q24D
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=E041
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=E047
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=B08N
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=A00A
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=A09G
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=A09G
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=G05R
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=C04E
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Date 

Species 

First 

Listed 

Date 

Delisted 
Species Name Reason Delisted 

08/30/1999 09/15/2011 
Snake, Lake Erie water   subspecies range 

clarified  (Nerodia sipedon insularum) 
Recovered 

03/11/1967 12/12/1990 
Sparrow, dusky seaside   (Ammodramus maritimus 

nigrescens) 
Extinct 

06/04/1973 10/12/1983 
Sparrow, Santa Barbara song   (Melospiza melodia 

graminea) 
Extinct 

12/14/1992 09/05/2007 Springsnail, Idaho   (Pyrgulopsis idahoensis) 
Original Data in Error - 

Taxonomic revision 

05/22/1997 08/18/2005 Sunflower, Eggert's   (Helianthus eggertii) Recovered 

12/18/1977 11/22/1983 Treefrog, pine barrens   FL pop.  (Hyla andersonii) 
Original Data in Error - New 

information discovered 

09/13/1996 04/26/2000 
Trout, coastal cutthroat   Umpqua 

R.  (Oncorhynchus clarki clarki) 

Original Data in Error - 

Taxonomic revision 

06/14/1976 02/29/1984 
Turtle, Indian flap-shelled   (Lissemys punctata 

punctata) 

Original Data in Error - 

Erroneous data 

06/16/1994 06/16/1994 
Whale, gray   except where listed  (Eschrichtius 

robustus) 
Recovered 

04/10/1978 01/27/2012 Wolf, gray   MN  (Canis lupus) Recovered 

01/27/2012 01/27/2012 
Wolf, gray   Western Great Lakes DPS  (Canis 

lupus) 
Recovered 

05/05/2011 05/05/2011 
Wolf, gray   Northern Rocky Mountain DPS 

(delisted, except WY)  (Canis lupus) 
Recovered 

07/19/1990 10/07/2003 Woolly-star, Hoover's   (Eriastrum hooveri) Recovered 

 

 

 

 

 

 

 

http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=C04P
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=B00R
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=B00R
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=B089
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=B089
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=G04D
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=Q2B4
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=D00N
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=E08C
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=C01N
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=C01N
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=A02P
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=A02P
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=A00D
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=A00D
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=A00D
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=A00D
http://ecos.fws.gov/speciesProfile/profile/speciesProfile.action?spcode=Q2TE
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Bijlage 1.5. Invloed critical habitat aanwijzing op herstel van bedreigde 

soorten
432

 

 

 

* Proportions of species that were improving or declining in the early (1990–1994) and late 

(1997–2002) periods of this study, with and without designated critical habitat and with and 

without multispecies or dedicated recovery plans under the Endangered Species Act.  Critical 

habitat or recovery plans were considered absent unless present for two or more years at the 

mid-period date. 

 

                                                             
432 Voor grafiek zie: M. TAYLOR, K. SUCKLING en J. RACHLINSKI, “The Effectiveness of the Endangered Species Act: 

A Quantitative Analysis”, BioScience 2005, Vol. 55, 363, http://www.cfr.washington.edu/classes.esrm.458/tayloretal.pdf.  

http://www.cfr.washington.edu/classes.esrm.458/tayloretal.pdf
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Bijlage 1.6. Aanwijzen van critical habitat
433

 
 

      

       Final Actions 

 

 

 

      either / or either / or 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
433 Voor schema zie: STANFORD ENVIRONMENTAL LAW SOCIETY, The Endangered Species Act, Stanford, Stanford 

University Press, 2001, 60. 

Extends the time in 

which to make a 

decision by 12 months 

(424.17 (b)(2)) 

Not determinable 

(424.12 (a)(2)) 

Not prudent 

(424.12 (a)(1)) 

(i) 

information 

sufficient to 

perform 

required 

analysis of 

the impacts 

is lacking 

(ii) the 

biological 

needs of the 

species are 

not 

sufficiently 
well known to 

permit 

identification 

of an area as 

critical habitat 

Prudent 

(i) the 

species is 
threatened 

by taking or 

other human 

activity, and 

identification 

of the critical 

habitat can 

be expected 

to increase 

the degree of 

such threat 
to the 

species 

(ii) such 

designation of 

critical habitat 

would not be 

beneficial to 

the species 

Critical habitat 

proposed 

Identification 

of significant 

activities 

affected or 
likely to affect 

critical habitat 

Final listing 

Balancing of 

benefits of 
exclusion and 

benefits of 

specification 

Exclusion or 

specification of 

considered habitat 

Designation 

made on the 

basis of the 

best scientific 

data available, 

after taking 

into 
consideration 

the probable 

economic and 

other impacts 

(424.12 (a)) 

Defined by 

specific limits 

using 

reference 

points and 

lines as found 

on standard 

topographic 

maps of the 

area; not 
ephemeral 

landmarks 

(424.12 (c)) 

Impact 

analysis of 

critical habitat 

(424.19) 

BEGIN 

CRITICAL 

HABITAT 

ANALYSIS 

Not appropriate if 

failure to 

designate 

considered habitat 

will result in the 

extinction of the  

species concerned 
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Bijlage 1.7. vergelijkend schema sectie 7 en sectie 9 ESA 
 

 

Sectie 7 ESA Sectie 9 ESA 

Personeel 

toepassingsgebied 

Beperkt:  activiteiten 

gefinancierd, goedgekeurd of 

uitgevoerd door een federaal 

agentschap 

Ruim:  alle activiteiten ongeacht 

de uitvoerende entiteit 

(particulier, onderneming, steden, 

provincies,…) 

Beschermingsniveau 

 Globaal:  bescherming  gericht 

op de volledige soort 

 Inbreuk indien de activiteiten 

kunnen leiden tot uitsterven 

van de soort 

 Individueel: bescherming 

gericht op leden van de soort 

 Schade/dood één dier 

voldoende 

Habitatbescherming 
Beperkt: enkel critical habitat 

beschermd 

Ruim: alle habitat, ongeacht 

formele aanwijzing als critical 

 

Soorten onderscheid 

 Geen onderscheid tussen 

‘endangered’ en ‘threatened’ 

soorten 

 

 

 Geen onderscheid tussen 

plantensoorten en diersoorten 

 Automatische bescherming 

enkel voor ‘endangered’ 

soorten; ‘threatened’ soorten 

vereisen extra ingrijpen van 

de administratie 

 Wegname van plantensoorten 

niet verboden; wegname van 

diersoorten wel 

Sanctionering Enkel burgerlijke sancties 
Zowel burgerlijke als 

strafrechtelijke sancties 
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Bijlage 1.8. Kaart federale grond
434

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
434 Voor kaart zie: www.nationalatlas.gov.  

http://www.nationalatlas.gov/


XIII 
 

Bijlage 1.9. Evolutie aantal HCPs 
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Bijlage 1.10. Overzicht verschillende regio’s 
 

 

 

Regio 1: Pacific      Regio 5: Northeast 

Regio 2: Southwest      Regio 6: Mountain-Prairie 

Regio 3: Great Lakes, Big Rivers    Regio 7: Alaska 

Regio 4: Southeast      Regio 8: Pacific Southwest 
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Bijlage 1.11. Types HCPs 
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Bijlage 1.12. Opgelijste versus niet-opgelijste soorten 
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Bijlage 1.13. Uitsluitend niet-opgelijste soorten 
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Bijlage 1.14. Grootte beschermde gebieden onder de HCPs 
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Bijlage 1.15. Loopduur HCPs 
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Bijlage 1.16. Status populatie ijsbeer 2010
435

 
 

area 
number (year 

of estimate) 

number (year 

of estimate) 
status current trend  

estimated risk 

of future 

decline 

Arctic Basin unknown   data deficient data deficiënt data deficient 

Baffin Bay 
2074                 

(1997) 
1546                           

(2004) 
data deficient Declining very high 

Barents Sea 
2650                            

(2004) 
  data deficient data deficiënt data deficient 

Chukchi Sea unknown   reduced Declining data deficient 

Davis Strait 
2142                         

(2007) 
  not reduced Declining very high 

East 

Greenland 
unknown   data deficient data deficiënt data deficient 

Foxe Basin 
2197                       

(1994) 
2300                               

(2004) 
data deficient data deficiënt data deficient 

Gulf of 

Boothia 
1592                                

(2000) 
  not reduced Stable very low 

Kane Basin 
164                         

(1998) 
  reduced Declining very high 

Kara Sea unknown   data deficient data deficiënt data deficient 

Lancaster 

Sound 
2541                   

(1998) 
  data deficient Declining higher 

Laptev Sea 
800 - 1200          

(1993) 
  data deficient data deficiënt data deficient 

M'Clintock 

Channel 
284                           

(2000) 
  reduced Increasing very low 

Northern 

Beaufort Sea 
1202                        

(2006) 
  not reduced Stable data deficient 

Norwegian 

Bay 
190                             

(1998) 
  data deficient Declining very high 

                                                             
435 Deze tabel is afkomstig van de Polar Bear Specialist Group, een onderdeel van de IUCN Species Survival Commission 

(SSC). Zie: http://pbsg.npolar.no/en/status/status-table.html.  

http://pbsg.npolar.no/en/status/status-table.html
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Southern 

Beaufort Sea 
1526                             

(2006) 
  reduced Declining moderate 

South Hudson 

Bay 
900 - 1000                   

(2005) 
  not reduced Stable very high 

Viscount 

Melville Sound 
161                          

(1992) 
215                           

(1996) 
data deficient data deficiënt data deficient 

Western 

Hudson Bay 
935                    

(2004) 
  reduced Declining very high 
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Afkortingen 

 

BA Biological Assessment 

BLM Bureau of Land Management 

CCAA Candidate Conservation Agreements with Assurances 

CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 

Fauna and Flora van 1973 

DPS Distinct Population Segment 

EDF Environmental Defense Fund 

EIS Environmental Impact Statement 

ESA   Endangered Species Act van 1973 

ESC   Endangered Species Committee 

FWS   US Fish and Wildlife Service 

HCP   Habitat Conservation Plan 

IA   Implementatie Akkoord 

IPCC   Intergovernmental Panel on Climate Change 

ITP   Incidental Take Permit 

MMPA  Marine Mammal Protection Act of 1972 

NEPA   National Environmental Policy Act van 1969 

NMFS   National Marine Fisheries Service 

SHA   Safe Harbor Agreements 

TVA   Tennessee Valley Authority 
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