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Achtergrond 
Nood aan een surveillance systeem voor 
invasieve exoten 
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EU Verordening 1143/2014 IAS 

Surveillance systeem ontwikkelen (2018) 
• Aanwezigheid IAS in het milieu 
• Voldoende dynamisch 
• Alle habitats (terrestrisch, marien, zoetwater etc.) 
• Monitoring,  survey, citizen science 
• Meekoppelen met monitoring KRW, N2000 en MFSD 
 

 Nood aan afstemming ! 



Surveillance system 

 



Surveillance system 



Rapportageverplichting 

Informatie Melding Alert Actie Rapportage Evaluatie 

 
 
Article 17:  
3. Member States shall monitor the effectiveness of 
the eradication. … The monitoring shall also assess the 
impact on non-targeted species, as appropriate.   

 
 
Article 14 



Aanpak 

• Gedocumenteerd register exoten 
• Data aggregator met back-office voor validatie 
• Neutrale portal 
• Systeem voor beheeropvolging 
 

EWS 
portal 



Oproep 
Centralisatie data 
Inventariseren expertise 
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Administraties 

Onderzoekers 

Beheerders 

Burgers 

Wie ? 











EASIN 
DATABASE 





Monitoring invasieve soorten 

Inventarisatie beschikbare data (INBO + ANB + DEMNA) 
• Professionele monitoring (INBO/DEMNA/VMM/BIM/FED…) 
• Databanken ngo’s en verenigingen 
Kwaliteitscheck 
• Datakwaliteit voor EWRR en/of rapportage 
• Beschikbaarheid als open data 
• Ontwikkeling IT tools 
Scenario’s dataflow 
• Centralisatie op regionaal niveau (INBO, DEMNA) 
• Standaardisatie en harmonisatie op Belgisch niveau 

(BBPF/IAS secretariaat) 
• 6-jaarlijkse rapportage naar Europa (EASIN) 
• Notification to the EU of new species observed by bioregion 
 

 Data over soorten op de EU lijst? Data over exoten algemeen?  
 Contacteer ons ! 
  





Opvolging beheer 

Reeds bestaande beheerregistratie 
• Domeinen (vb. POBW) 
• Waterlopen (vb. provincies) 
Gebruik van nieuwe technologieën 
• Smartphone applicaties (VMM) 
• GIS platformen 
Coördinatie registratie 
• Via ecopedia.be (invulformulieren per soort) 
• Algemene handreiking best practices 
• Best practices voor beheer specifieke soorten 
 

 Beheerdata of momenteel beheer zonder 
registratie/opvolging? Contacteer ons ! 

  



Inventarisatie expertise 

Expertise over IAS in België 
Implementatie EU Verordening 
• Taxonomische experten 
 Validatie standaardlijst exoten 
 Validatie meldingen 
 Opstellen en reviewen herkenningsfiches IAS 

• Onderzoekers 
 Uitvoeren en reviewen risicoanalyses 
 Inwinnen advies  

• Beheerexpertise 
 Opstellen en reviewen best practices (o.a. ecopedia.be) 
 Inwinnen advies 
 Bioveiligheid, preventie 
 risiscocommunicatie 

Beheerders met elkaar in contact brengen 
 
 Expert register ias.biodiversity.be/registry ! 
  



Contactpersonen 

Vlaanderen: INBO 
• tim.adriaens@inbo.be 
Brussels Hoofdstedelijk: BIM 
• obeck@environnement.irisnet.be  
Wallonië: DEMNA 
• celine.prevot@spw.wallonie.be  

 
Expert register ias.biodiversity.be ! 
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