Studiefiche
Vanaf academiejaar 2020-2021

Internationaal en Europees biodiversiteitsrecht (B001579)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden
gecommuniceerd.

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 4.0
Studietijd 120 u
Contacturen
30.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2020-2021
A (semester 2)

Engels

Gent

Lesgevers in academiejaar 2020-2021
Schoukens, Hendrik
Cliquet, An

hoorcollege
excursie
zelfstandig werk
RE22
RE22

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2020-2021
Educatieve Master of Science in de maatschappijwetenschappen
(afstudeerrichting rechten)
Master of Laws in de rechten
Master of Laws in European Union Law
Master of Laws in International and European Law
Master of Science in Maritime Science
Uitwisselingsprogramma rechten

25.0 u
10.0 u
5.0 u

Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
stptn
4

aanbodsessie
A

4
4
4
3
4

A
A
A
A
A

Onderwijstalen
Engels
Trefwoorden
Biodiversiteit, natuurbehoud, duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen,
internationaal biodiversiteitsrecht, Europees biodiversiteitsrecht

Situering
Natuur en biodiversiteit (variatie van leven op aarde) zijn van levensbelang voor de
mens. Biodiversiteitsverlies is echter, naast klimaatswijziging, het belangrijkste
milieuprobleem waar de mens mee wordt geconfronteerd. Deze cursus beoogt
studenten kennis en inzicht te geven inzake het internationaal en Europees recht
inzake biodiversiteit. Er wordt aandacht besteed aan het belang van biodiversiteit voor
de mens, de problematiek van biodiversiteitsverlies, de oorzaken hiervan (de
‘ecologische voetafdruk’), de gevolgen hiervan voor de mens en mogelijke oplossingen
in internationaal en Europees beleid en recht. Naast de meer klassieke oplossingen
(bescherming van bedreigde soorten en van gebieden), wordt ingegaan op nieuwe
evoluties in beleid en recht (o.a. herstel en financiële waardering van
‘ecosysteemdiensten’). Het beleid en recht inzake biodiversiteit wordt in een ruimere
context geplaatst (de spanning natuur-economie, economische waardering van
ecosystemen, duurzame ontwikkeling, integratie met andere beleidsdomeinen). Het
biodiversiteitsrecht heeft een impact op tal van andere aspecten van recht en beleid en
is van cruciaal belang voor ons economisch denken en het bouwen aan een meer
duurzame samenleving, zowel lokaal als mondiaal.

Inhoud
De cursus is ingedeeld in drie delen. Een eerste deel omvat een inleiding, waarin wordt
ingegaan op: de belangrijkste internationale en regionale actoren en bronnen van
biodiversiteitsrecht; ethische en sociale achtergronden; ecologische achtergronden (de
functies van biodiversiteit, het verlies aan biodiversiteit, de gevolgen van
biodiversiteitsverlies); het juridisch regime van natuurlijke rijkdommen; maatregelen
inzake biodiversiteitsbehoud). In een tweede deel worden de belangrijkste
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internationale (globale) instrumenten inzake biodiversiteit besproken en geanalyseerd
(o.a. Biodiversiteitsverdrag; Werelderfgoedverdrag; verdragen inzake het behoud van
specifieke ecosystemen en van specifieke soorten). Een derde deel handelt specifiek
over het Europese beleid en recht inzake biodiversiteit (Europese
natuurbehoudsrichtlijnen; relatie met andere beleidsdomeinen). Bijzondere aandacht
gaat naar de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie over natuurbehoud en de
impact daarvan op economische activiteiten.
Er kunnen specifieke topics aan bod komen in gastlessen (bv. ontginning van minerale
rijkdommen en de impact ervan op natuur en mensenrechten).
Van de studenten wordt ook een korte schriftelijke bijdrage verwacht over nationale
rechtspraak inzake biodiversiteitswetgeving.
Een bepaald thema (gekozen door studenten) wordt grondig bediscussieerd in een
discussieles.
Voorts worden enkele bezoeken aan één of meer Vlaamse natuurgebieden
georganiseerd, waar gekeken wordt naar de toepassing van Europees
biodiversiteitsrecht in de praktijk.

Begincompetenties
- Basiskennis van internationaal recht (bronnen van recht, verdragenrecht, enz.) is
aanbevolen. Geen voorafgaande kennis van internationaal of Europees recht inzake
biodiversiteit is vereist.
- Het zelfstandig kunnen opzoeken van juridische en andere bronnen inzake
internationaal en Europees recht inzake biodiversiteit.
- Bereid zijn tot het ontwikkelen van een kritische, wetenschappelijke en
interdisciplinaire ingesteldheid.

Eindcompetenties
1
1
1
2
3
1
4
1
5
6
7
1
8
1

Kennen van de grote lijnen van het internationaal en Europees recht inzake
biodiversiteit (principes, belangrijke internationale en regionale verdragen, EUrichtlijnen, internationale en Europese rechtspraak).
Inzicht hebben in het internationaal en Europees recht inzake biodiversiteit.
Juridische en andere bronnen inzake internationaal en Europees recht inzake
biodiversiteit analyseren.
Aandacht hebben voor actualiteiten in relatie tot het internationaal en Europees recht
inzake biodiversiteit.
Kritisch benaderen van het internationaal en Europees recht inzake biodiversiteit.
Een kwaliteitsvolle nota schrijven over rechtspraak inzake biodiversiteitsrecht
Openstaan voor concepten uit andere rechtssystemen en andere disciplines
(ecologie, milieuethiek, sociale wetenschappen).
Bewust zijn van de rol van het biodiversiteitsrecht in het bereiken van
duurzaamheidsdoelstellingen.

Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Excursie, hoorcollege, zelfstandig werk
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Hoorcollege: Tijdens de hoorcolleges wordt het internationaal en Europees
biodiversiteitsrecht toegelicht. Via het stellen van vragen wordt ernaar gestreefd de
studenten aan te zetten tot actief meedenken en participeren. Een bepaald thema,
gekozen door studenten, wordt grondig bediscussieerd.
Zelfstandig werk: elke student schrijft een korte noot over een nationale rechtszaak
over biodiversiteitsrecht.
Excursie: bezoeken aan een of meer beschermde natuurgebieden, onder begeleiding
van een expert.
Voor de studenten van de MSc. in maritime science vallen de excursies weg.

Leermateriaal
- Cliquet, A., International and European biodiversity law, 2019 (beschikbaar op Ufora).
- Cliquet, A. & Schoukens, H., International and European biodiversity law, powerpoint
presentations, 2021 (beschikbaar op Ufora).
- Handouts van de presentaties van gastsprekers (beschikbaar op Ufora).
Deelname excursie: 10 euro.

Referenties
- Bowman, M., Davies, P. & Redgwell, C., Lyster's International Wildlife Law, 2nd
edition, Cambridge University Press, 2010.
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- Gillespie, A., Conservation, Biodiversity and International Law, Edward Elgar, 2011.
- Born, C.-H., Cliquet, A., Schoukens, H., Misonne, D. & Van Hoorick, G. (eds.), The
Habitats Directive in its EU Environmental Law Context: European Nature’s Best
Hope?, Routledge, 2015, 510 p.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
- Ondersteuning via Ufora
- Individuele begeleiding (beantwoorden van vragen via mail, of op afspraak)

Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk examen: algemene kennisvragen, kleine toepassingsvragen.
Beoordeling van de noot over rechtspraak.

Eindscoreberekening
• Periodegebonden examen 70%
• Werkstuk 30%
2e kans werkstuk is het herwerken van de case-note (of 1ste x indienen indien dit nog
niet was gebeurd)
Studenten die niet aan alle evaluaties deelnemen zullen als niet geslaagd worden
verklaard voor dit opleidingsonderdeel. Concreet betekent dit, dat wanneer de
eindscore toch een cijfer van tien of meer op twintig zou zijn, de eindscore wordt
teruggebracht tot het niet delibereerbaar cijfer van 7/20.

Faciliteiten voor werkstudenten
Werkstudenten moeten niet aanwezig zijn bij de groepsdiscussies.
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