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Europese wetgeving 

 

In navolging van andere landen zoals de Verenigde Staten, Japan, Australië en ook Nieuw-
Zeeland, was het al jaren de wens van de Europese Unie om te kunnen beschikken over 
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een werkkader om de introductie van invasieve uitheemse soorten binnen haar 
grondgebied te voorkomen en te beheersen. De Europese verordening betreffende 
invasieve, uitheemse soorten is van kracht sinds 1 januari 2015. 

Verschil tussen een verordening en een richtlijn is dat een verordening bindend is. In 
tegenstelling tot de verordening dient een richtlijn eerst door de lidstaten te worden 
omgezet in nationale wetgeving. 

Verordeningen zijn vanaf hun inwerkingtreding automatisch en op dezelfde manier in hun 
geheel bindend in alle EU-landen. 

De bepalingen uit de Europese verordening gelden voor soorten van de lijst van voor de 
Unie zorgwekkende, invasieve soorten. Dit is een dynamische lijst: er kunnen soorten 
worden toegevoegd en verwijderd. Soorten worden op deze 'Unielijst' opgenomen indien 
ze een aantoonbare negatieve impact op de inheemse Europese biodiversiteit hebben én 
de maatregelen uit de verordening deze impact kunnen beperken. 

In 2016 werd de eerste lijst van voor de Europese Unie zorgwekkende invasieve soorten 
gepubliceerd, in 2017 en 2019 volgden nog aanvullingen. 
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Soortenbesluit 

 

De Europese verordening is, voor wat de Vlaamse bevoegdheden betreft, verankerd in het 
Soortenbesluit van de Vlaamse regering. 

Het Soortenbesluit trad in werking op 1 september 2009. Het besluit was het resultaat van 
een grondige integratie en verduidelijking van de bestaande Vlaamse regelgeving inzake 
soortenbescherming en soortenbehoud.  

Het Soortenbesluit werd gewijzigd bij BVR van 17 juni 2016 tot wijziging van diverse 
bepalingen van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. Dit besluit werd evenwel vernietigd 
bij arrest van de Raad van State nr. 243.364 van 10 januari 2019. Vogelbescherming 
Vlaanderen was naar de Raad van State gestapt en die heeft het volledige besluit 
vernietigd, wat inhoudt dat de bepalingen die daarin stonden, niet meer gelden.  

In 2019 wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw het Soortenbesluit. In het Soortenbesluit 
wordt bepaald welke soorten dieren en planten beschermd zijn in het Vlaamse Gewest, en 
welke wettelijke gevolgen verbonden zijn aan die beschermde status. In de eerste plaats 
worden een reeks handelingen vermeld die verboden zijn ten aanzien van beschermde 
soorten.  

De wijziging omvat: 

- de implementatie van Europese regelgeving,  

- verduidelijkingen voor zaken die interpretatiemoeilijkheden opleverden of moeilijk 
uitvoerbaar of handhaafbaar zijn,  

- en het aanpassen van artikelen aan het decreet over het natuurbehoud en het 
natuurlijk milieu. 

- Tenslotte werd ook de Europese Verordening 1143/2014 betreffende invasieve 
uitheemse soorten geïmplementeerd. Het is overigens relevant te melden dat het 
Soortenbesluit ook de mogelijkheid voorziet voor de opmaak van een lijst van voor 
Vlaanderen zorgwekkende, invasieve soorten. 
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Samenwerkingsakkoord IUS 

 

De oorsprong van het samenwerkingsakkoord:  

De uitvoering van de EU-IUS-verordening valt zowel onder de bevoegdheden van de 
federale staat als van de gemeenschappen en de gewesten. Het betreft voornamelijk het 
natuurbehoud maar eveneens het wetenschappelijk onderzoek.  

Wat het natuurbehoud betreft, is de federale staat bevoegd voor de in-, uit- en doorvoer 
van niet-inheemse planten- en diersoorten, en hun krengen. De federale staat is eveneens 
bevoegd voor het natuurbehoud in de zeegebieden. 

De gewesten zijn principieel bevoegd inzake natuurbehoud in overeenstemming met 
diezelfde wet tot hervorming der instellingen. ….. 

Dus kort gezegd: verdeelde bevoegdheden. 

De meeste bepalingen van de EU verordening vereisen immers een gecoördineerde 
uitvoering op Belgisch vlak, hetgeen nodig is om de samenhang te verzekeren maar ook 
de doeltreffendheid van de uitvoering van de maatregelen voorgeschreven door de 
verordening en daarom werd deze samenwerkingsovereenkomst opgemaakt die in dit 
decreet wettelijk werd vastgelegd. 
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Om de coördinatietaken te vervullen zoals voorzien in het samenwerkingsakkoord, worden 
drie nieuwe instanties opgericht. 

Nationaal Comité bestaat uit vertegenwoordigers van de administraties die bevoegd zijn 
voor de uitvoering van de verordening. Dit comité is aangevuld met diverse waarnemers 
zoals de vertegenwoordiger van het Belgisch Platform voor Biodiversiteit (BPB) 

Het Comité heeft twee hoofdtaken: 

 Enerzijds oefent het de te coördineren taken uit, zoals:  
o het vaststellen van het voorstel van Belgisch standpunt over de 

opname van zorgwekkende invasieve uitheemse soorten op de 
unielijst; 

o het uitbrengen van een advies over de vergunningsaanvragen die een 
coördinatie vereisen tussen de bevoegde overheden.  
 

 Anderzijds is het Comité het geschikte forum voor de uitwisseling van 
informatie wanneer er unilaterale maatregelen genomen worden door 
een bevoegde overheid. 

BBPf: Het Belgisch biodiversiteitsplatform is een interface tussen Belgische onderzoekers 
en policy-makers, zowel op nationaal als internationaal niveau) 

 

de Nationale Wetenschappelijke Raad, wetenschappelijke ondersteuning 

(Département de l'Etude du milieu naturel et agricole – DEMNA) 

Nationaal Wetenschappelijk Secretariaat om gecoördineerde uitvoering van de in het 
samenwerkingsakkoord voorziene taken te verzekeren  

Het Belgisch Platform voor Biodiversiteit (BPB) is op Belgisch niveau een uiterst 
belangrijk orgaan inzake wetenschappelijke expertise over invasieve uitheemse soorten. 
Deze expertise wordt al meerdere jaren ontwikkeld, meer bepaald via het Belgisch Forum 
voor invasieve uitheemse soorten, dat een informele structuur is die de hele 
wetenschappelijke gemeenschap samenbrengt die actief is op het vlak van biologische 
invasies. Door het te koppelen aan de uitvoering van de verordening, heeft het 
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samenwerkingsakkoord tot doel om te profiteren van de wetenschappelijke expertise die 
opgebouwd wordt door het platform in het kader van haar activiteiten inzake invasieve 
uitheemse soorten en dus om elk dubbel werk op Belgisch niveau te vermijden. Vele van 
de taken die reeds worden uitgevoerd door het platform zijn immers verplichtingen of 
wetenschappelijke taken van de verordening die op nationaal niveau moeten ontwikkeld 
worden, in casu door de gewesten op Belgisch niveau wat de niet-mariene soorten betreft. 

Wijzigingen verzameldecreet 

 

In het verzameldecreet worden een aantal technische wijzigingen doorgevoerd aan 
diverse decreten over omgeving en natuur. Dit decreet trad op 29 juni grotendeels in 
werking. Het houdt onder andere wijzigingen in aan het bosdecreet, het jachtdecreet, het 
natuurdecreet en het decreet van 9 mei 2014 tot wijziging van de regelgeving over natuur 
en bos. 

Essentieel is dat het bosdecreet en natuurdecreet gewijzigd zijn in die zin dat bestuurlijke 
maatregelen die opgelegd werden aan de vorige beheerder nu ook bindend worden voor 
de nieuwe beheerder en dat bestuurlijke maatregelen ten aanzien van een beheerder in de 
notariële akte moeten worden opgenomen. Ook werd een bepaling toegevoegd die oplegt 
dat illegaal opgerichte constructies in bossen niet in stand mogen gehouden worden, naast 
het al bestaande verbod om dergelijke constructies op te richten. 

Verder kunnen gronden die werden gerooid volgens de procedure met eenvoudige 
schriftelijke melding, zoals vermeld in artikel 87 van het bosdecreet, 20 jaar na rooiing 
niet meer gebruikt worden als grond voor het uitvoeren van compenserende bebossing.  

Ten laatste werd een bepaling ingevoerd dat privé-eigenaars op hun terrein 
moeten toestaan dat maatregelen tegen exoten worden genomen, indien de 
eigenaars dit niet vrijwillig toestaan.  

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1031800&param=informatie&
ref=search&AVIDS 
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Aan artikel 51, § 3, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 19 juli 2002, 
worden een tweede, derde en vierde lid toegevoegd, die luiden als volgt: 
"Met behoud van de bevoegdheden van de toezichthoudende ambtenaren krachtens 
andere wetten of decreten, kunnen ambtshalve op private terreinen door het agentschap 
of personen in opdracht van het agentschap maatregelen worden uitgevoerd inzake 
beheer en bestrijding van: 

1° in het wild voorkomende, voor de Europese Unie zorgwekkende invasieve 
uitheemse soorten. Dat zijn uitheemse soorten waarvan de negatieve effecten 
zodanig zijn dat conform artikel 4, lid 3, van verordening nr. 1143/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de preventie en 
beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten, 
gezamenlijk optreden op het niveau van de Unie vereist is; 

2° in het wild voorkomende, voor het Vlaamse Gewest zorgwekkende invasieve 
soorten. Dat zijn soorten die in het Vlaamse Gewest op een lijst zijn geplaatst 
als vermeld in artikel 12 van de voormelde verordening; 

 
3° in het wild voorkomende, voor België zorgwekkende invasieve soorten. Dat zijn 
soorten die op een nationale lijst zijn geplaatst. 

 
De maatregelen, vermeld in het tweede lid, kunnen alleen maatregelen zijn die zijn 
opgenomen in een beheerregeling die de Vlaamse Regering vaststelt. 
 
De maatregelen, vermeld in het tweede lid, kunnen alleen ambtshalve worden uitgevoerd 
indien de eigenaar, de huurder, de exploitant of de grondgebruiker van een privaat terrein 
na schriftelijk verzoek niet zelf in beheer of bestrijding voorziet. Voor de ambtshalve 
uitvoering moet schriftelijke toestemming door de eigenaar, de huurder, de exploitant of 
de grondgebruiker zijn bekomen. Ingeval geen toestemming wordt bekomen, kan de 
eigenaar, de huurder, de exploitant of de grondgebruiker aansprakelijk worden gesteld 
voor de beheerkosten of herstelkosten die voortkomen uit de populatie van de betreffende 
soort op zijn terrein.". 
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Beheerregelingen 

 

Het Soortenbesluit  voorziet het instrument van een beheerregeling, waarmee acties 
worden vastgelegd inzake het beheer van soorten die hinder, risico of schade veroorzaken. 
Uitheemse soorten die ecologische schade aanrichten (en dus als ‘invasief’ kunnen worden 
bestempeld), kunnen dus ook het onderwerp van een beheerregeling vormen. 
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Andere invasieve exoten 

 

Naast de EU-soortenlijst met IUS, zijn er nog andere lijsten afhankelijk van het beoogde 
doel. De soortenlijst gehanteerd in het vademecum werd zorgvuldig samengesteld door 
een panel van specialisten en beheerders. Voor de discussie werd gebruik gemaakt van de 
soortenlijsten van zowel Harmonia en AlterIAS, van de waarschuwingssoorten op 
www.waarnemingen.be/exoten en van expertenkennis over de recentste bevindingen. Het 
uitgangspunt bij de opmaak van Vademecum Invasieve Uitheemse Planten was om soorten 
op te nemen waarvoor wordt geoordeeld dat bestrijden of beheren aan de orde is in 
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Vlaanderen (hoewel soms enkel in specifieke gebieden of situaties en niet steeds in geheel 
Vlaanderen). 

Het uitgangspunt voor dit vademecum was dus om soorten op te nemen waarvoor 
beheerders van groen of natuur nood hebben aan kennis om de soorten te bestrijden of 
beheren. Deze doelstelling verschilt daarom van twee andere initiatieven: 

1. Bij de Gedragscode invasieve planten in België (i.h.k.v. het AlterIAS-project) werden 
afspraken gemaakt met de groensector over welke planten niet langer te kweken of aan 
te planten. Er werd eveneens afgesproken over welke planten te adviseren om deze niet 
aan te planten bv. in of nabij gebieden met hoge natuurwaarde. 

2. Bij het waarschuwingssysteem op www.waarnemingen.be/exoten was het 
uitgangspunt om die soorten op te nemen die problematisch zijn en nog niet of slechts in 
beperkte mate in Vlaanderen voorkomen, of die momenteel nog sterk toenemen in hun 
voorkomen. 

De gehanteerde soortenlijsten voor deze drie verschillende initiatieven komen grotendeels 
overeen, echter door de verschillende doelstellingen verschillen ze in beperkte mate. In 
het Vademecum beheer van invasieve uitheemse planten worden bijvoorbeeld geen 
specifieke fiches opgenomen voor soorten die: 

1. Bijna uitsluitend in habitats voorkomen die zeer gevoelig zijn aan verstoring waardoor 
bestrijding bijna steeds meer schadelijke gevolgen heeft dan wanneer deze met rust 
worden gelaten zoals voor typische bossoorten als schijnaardbei. Voor dergelijke soorten 
is bestrijding niet aangewezen maar kunnen afspraken zoals binnen het kader van het 
AlterIAS-project m.b.t. het niet kweken of aanplanten van dergelijke soorten zeer effectief 
zijn. 

2. Bijna enkel voorkomen in habitats waar bestrijding meestal niet noodzakelijk is zoals in 
stedelijke omgeving, bv. fluweelboom. 

3. Reeds jarenlang in Vlaanderen aanwezig zijn zonder fors toe te nemen of zeer wijd 
verspreid zijn zonder ernstige problemen te veroorzaken, bv. bezemkruiskruid. 

Deze soorten worden dus niet in detail behandeld in het vademecum, maar voor die soorten 
waarvoor bestrijding wel een goede zaak blijft, werd geopteerd deze in een B-lijst op te 
nemen. Deze lijst en het vademecum zijn een momentweergave. De verwachting is dat 
het aantal invasieve exoten de volgende jaren verder zal toenemen. Voor de bestrijding 
van de soorten vermeld in de B-lijst alsook nieuwe invasieve soorten geldt in de meeste 
gevallen uitroeiing door uittrekken en afvoeren als meest efficiënte aanpak. Uiteraard geldt 
dit voor invasies van natuurlijke habitats. In tuinen vormen deze soorten daarom niet 
meteen een probleem. 
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Het Belgisch Forum voor Invasieve Soorten verzamelt wetenschappelijke informatie over 
de aanwezigheid, de verspreiding, de auto-ecologie, de nadelige gevolgen en het beheer 
van invasieve uitheemse soorten. Het werkt regelmatig een referentielijst van exotische 
soorten in België bij en is verantwoordelijk voor de opstelling van een zwarte lijst met 
soorten die een sterke nadelige impact hebben op de biodiversiteit. 

 

Alle invasieve exoten uit de voorgaande beschreven lijsten, zijn samen gezet in 1 
overzichtelijke Excel-tabel. Deze kan, zoals verder beschreven, gebruikt worden om een 
exotentoets in een gemeente of een bepaald gebied uit te voeren. Deze tabel is op de 
website van de provincie Antwerpen te downloaden. 

 



  
 

15 
 

Info over invasieve exoten 
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waarnemingen.be/exoten 

 
Om via waarnemingen.be locaties van invasieve exoten te bekijken, log je eerst in en 
vervolgens ga je naar de “oude site” en kies je bij projecten “Invasieve exoten”. Daar krijg 
je meer info over de invasieve exoten en de verspreiding ervan. Of je klikt na inloggen op 
deze link: www.waarnemingen.be/exoten 

 

Door op het gewenste km-hok te klikken, is het mogelijk om de details van de groeiplaats 
van de exoot te ontdekken. 
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Exotentoets / screening 

 

Elke terreinbeheerder is verantwoordelijk voor het beheer van de invasieve, uitheemse 
plantensoorten op zijn terrein. Bestrijdingsinspanningen op het terrein dienen dan ook door 
verschillende entiteiten te worden geleverd, waaronder gemeenten, steden, provincies, 
terreinbeheerders en waterloopbeheerders. Per gemeente kan er een lijst gegenereerd 
worden van de waargenomen soorten. 
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Om ook de exoten in de lijst weer te geven; is het nodig om “inclusief exoten en 
uitgestorven soorten” aan te vinken. Klik vervolgens op filter en alle soorten van de 
gemeente worden zichtbaar.  

Het is mogelijk om deze soortenlijst te kopiëren en in een Excel-document te plakken (via 
“plakken speciaal” als “tekst”).  Zie verder. 
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Door op het kaartsymbool te klikken, krijg je de waarnemingslocaties van de 
desbetreffende soort in je gemeente te zien. 

 

Door op een punt te klikken krijg je de details van de waarneming te zien. 
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Tip: om de status van de waargenomen soorten te kennen, kan je de overzichtstabel van 
invasieve exoten downloaden vanop de provinciale website.  

Selecteer zoals eerder aangegeven, de waargenomen soorten uit waarnemingen.be. Plak 
via “plakken speciaal” als “tekst” de waargenomen soorten (in een rode kleur) onderaan 
in deze overzichtstabel.  

Als je dan de tabel opnieuw alfabetisch rangschikt op de kolom wetenschappelijk naam; 
dan krijg je snel te zien welke invasieve exoten er in je gemeente voorkomen.  
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Je kan ook voor een eigen afgebakend gebied soortgegevens opzoeken. 

Klik daarvoor rechtsboven op je naam en klik op “Gebruikerslocaties”. 

En vervolgens kan je klikken op “Nieuwe gebruikerslocatie” om een nieuwe perimeter in te 
tekenen. 
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Alerts 

 

Het is ook mogelijk om via waarnemingen.be melding te krijgen waargenomen invasieve 
exoten op het grondgebied van je gemeente. 

Op die manier kan er snel gehandeld worden wanneer er een invasieve exoot wordt 
waargenomen in een gemeentelijk plantsoen of park! 
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