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VLAAMSE REGERING 

 

 

 

 
BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING HOUDENDE BESCHERMIN G VAN NATUURLIJK IN 

HET WILD VOORKOMENDE DIER- EN PLANTENSOORTEN IN HET  VLAAMSE GEWEST 
 
 
DE VLAAMSE REGERING, 
 
 
 
 
Gelet op de Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand;  
 
Gelet op de Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde fauna en flora; 
 
 
Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, inzonderheid op 
de artikelen 51 en 56, vervangen bij het decreet van 19 juli 2002; (+ eventueel nog andere artikelen: 9 § 2. 1°, 
13 § 1. 3°, art. 5! En 59, art. 60 t.e.m. 62);  
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 16 februari 1976 houdende maatregelen ter bescherming van bepaalde in het 
wild groeiende plantensoorten;  
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 22 september 1980 houdende maatregelen, van toepassing in het Vlaamse 
Gewest, ter bescherming van bepaalde in het wild levende inheemse diersoorten, die niet onder de toepassing 
vallen van de wetten en besluiten op de jacht, de riviervisserij en de vogelbescherming; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 9 september 1981 betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse 
Gewest; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 1993 betreffende de introductie in de natuur van 
niet-inheemse diersoorten; 
 
Gelet op het advies gegeven door de Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud, gegeven op datum;  
 
Gelet op het advies gegeven door de Inspectie van Financiën, gegeven op datum;  
 
Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op datum;  
 
Overwegende dat dit besluit tot doel heeft in te staan voor de omzetting van een aantal bepalingen uit de 
Europese richtlijnen met betrekking tot natuurbehoud, zijnde de Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 
1979 inzake het behoud van de vogelstand en de Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.  
 
Overwegende de beschikking M(72)18 van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie van 30 
augustus 1972 met betrekking tot de bescherming van de vogelstand; 
 
Overwegende de tweede beschikking M(76)15 van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie 
van 24 mei 1976 met betrekking tot de bescherming van de vogelstand; 
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Op voorstel van de Vlaamse minister voor Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur;  
 
Na beraadslaging,  
 
 
BESLUIT: 

 
 

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Afdeling 1. Definities. 

 
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:  

1° decreet: het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;  
x° dienst: het Agentschap voor Natuur en Bos van het Vlaamse Ministerie van Leefmilieu, Natuur en 
Energie; 
x° eieren: volledig zowel als uitgeblazen eieren en eierschalen van de soorten die onder de bepalingen van 
dit besluit vallen;  
x° instituut : het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO); 
x° introduceren in de vrije natuur: het vrijlaten van dieren of het aanplanten  of uitzaaien van planten op 
alle terreinen en plaatsen, ongeacht de aard of de bedekking van die plaatsen, en voor zover deze niet zijn 
afgesloten door een doorlopende constructie die de verspreiding vrije doorgang van de dieren of planten 
naar omliggende terreinen en plaatsen onmogelijk maakt ; 
x° klem of wildklem: een instrument dat dient om een dier vast te houden of te vangen door middel van 
haken die om één of meer poten van het dier dichtklappen, waardoor het dier deze poot of poten niet uit de 
klem kan bevrijden;  
x° Larssen-kooien: kleine, gemakkelijk verplaatsbare kooien die bestaan uit twee of meer compartimenten, 
met één of meerdere neervallende kleppen, waarbij geen andere dieren meer gevangen kunnen worden na 
het neervallen van de klep; 
x° Mina-raad 
x° minister: de Vlaamse minister bevoegd voor het natuurbehoud;  
x° mistnetten: netten in banen, aan het stuk of in bepaalde vorm vervaardigd, van garens in synthetische of 
van kunstmatige vezels met een totale dikte van minder dan 150 deniers (16,2 mg per meter) en waarvan de 
maaswijdte gemeten over het garen, van knoop tot knoop, kleiner is dan 35 mm; 
x° nesten: bewoonde of in aanbouw zijnde nesten;  
x° niet-inheemse soort: een soort die vóór 1950 niet in het wild voorkwam in België, met uitzondering van 
soorten die sindsdien een natuurlijke areaalsuitbreiding hebben gekend en met uitzondering van soorten 
waarvan aantoonbaar kan worden vastgesteld dat ze vóór 1950 van nature in het wild in België zijn 
voorgekomen;  
x° rode lijst: een overzicht van bedreigde soorten die behoren tot dezelfde soortgroep, waarbij de soorten 
worden ingedeeld in categorieën, al naargelang hun graad van bedreiging. Deze lijst dient ten minste de 
categorieën ‘uitgestorven’, ‘met uitsterven bedreigd’, bedreigd’ en ‘kwetsbaar’ te bevatten en wordt 
opgemaakt op basis van vaste criteria zoals vastgelegd door de ‘World Conservation Union’ (IUCN).  
x° rustplaats: een plaats die essentieel is voor het behoud van een dier of een groep van dieren wanneer zij 
niet actief zijn, ook al wordt deze plaats niet permanent gebruikt;  
x° soortbeschermingsprogramma: een programma dat gericht is op het behouden of verkrijgen van de 
gunstige staat van instandhouding van één of meerdere soorten in het gebied of in heel Vlaanderen waarop 
het programma van toepassing is.  
x° specimen: elk dier of elke plant, levend of dood, elk deel van een dier of een plant of elk daaruit 
verkregen product, alsmede alle andere goederen, voor zover uit een begeleidend document de verpakking, 
een merk of een etiket, of uit andere omstandigheden blijkt dat het gaat om delen van dieren en planten of 
daaruit verkregen producten;  
x° Verdrag van Bern: Verdrag van Bern van 19 september 1979 inzake het behoud van wilde dieren en 
planten in hun natuurlijke leefomgeving in Europa;  
x° voortplantingsplaats: een plaats die door een dier wordt gebruikt om te paren en zich voort te planten;  
x° Voous-lijst: de door de Europese Commissie formeel aanvaarde lijst van vogelsoorten die worden 
beschouwd als natuurlijk in het wild voorkomend op het Europese grondgebied van de lidstaten van de 
Europese Unie, conform artikel 1 van de Vogelrichtlijn;  

Verwijderd:    

Opmerking [d1]: Moet hier 
niet ook ergens het 
onopzettelijk introduceren in 
verwerkt worden 
(ontsnappingen door middel 
van wegvliegen, verspreiden 
van zaden uit tuinen…)? 

Opmerking [d2]: Wat wordt 
precies bedoeld? enkel poten 
omklemmen : dus klemmen die 
om het lichaam of op de kop 
slaan mogen dan wel – OK die 
doden ipv verminken, maar wat 
met de selectiviteit ? OK voor 
muizenvallen maar wanneer 
formaat beverrat …). Een paar 
jaar geleden is een zeer 
uitgebreide academische 
oefening terzake gebeurd door 
Geert Van Hoorick, (Geert Van 
Hoorick et al., 2005. 
Voorontwerp van Vlaams 
Natuurwetboek – studie i.o.v. 
MVG)  

Verwijderd:   

Opmerking [d3]: Deze criteria 
zijn voor Vlaanderen nauwelijks 
bruikbaar en zouden maken dat 
alle soorten in Vlaanderen 
minstens “kwetsbaar” zouden 
worden ... Vandaar dat er in 
Vlaanderen lokale criteria 
opgemaakt zijn door het INBO en 
die worden ook gebruikt voor het 
opmaken van de regionale Rode 
Lijsten 
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x° vogelklemmen: klemmen, bestaande uit beugels die kunnen bewegen door de kracht van spiraalveren.  
x° vogelvangkooien: kooien of vleugen, waarbij in het dak zijn ingebouwd, ofwel trechtervormige 
constructies, ofwel een naar binnenin draaibaar gedeelte, ofwel een plank met gaten groter dan 10 cm2; 
x° vogelvangstnetten: netten die opgespannen een oppervlakte hebben van meer dan 1 m2, een maaswijdte 
hebben tussen 11 en 29 mm, gemeten over het garen van knoop tot knoop, vervaardigd zijn uit synthetische, 
kunstmatige of natuurlijke vezels en waarvan het garen is samengesteld uit 2 tot 8 getorste of geweven 
draden.  

 
 
Afdeling 2. Toepassingsgebied. 
 
Artikel 2. § 1. Dit besluit is van toepassing op alle soorten dieren en planten die van nature in het wild 
voorkomen op het Europese grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie.  
 
§ 2. Dit besluit is eveneens van toepassing op niet-inheemse soorten, voor wat betreft het introduceren van deze 
soorten in de natuur en het beheren of bestrijden van populaties van deze soorten die in de vrije natuur 
voorkomen.  
 
§ 3. In afwijking van het bepaalde onder § 1 vallen de volgende soorten echter niet onder de toepassing van dit 
besluit:  

1° de soorten die onder het jachtwild vallen, vermeld in artikel 3 van het Jachtdecreet van 24 juli 1991, 
behalve voor wat betreft de exemplaren die in gevangenschap zijn gekweekt ;  
2° de in-, uit- en doorvoer van uitheemse plantensoorten en van uitheemse diersoorten en hun krengen, 
zoals bedoeld in artikel 6, §1, III, 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen.  
3° de soorten die vallen onder de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, behalve voor wat betreft de 
handelingen die niet te maken hebben met riviervisserij ; 

 
 

HOOFDSTUK 1 bis: ONDERBOUWING VAN HET SOORTENBELEID  
 
Art. 2 bis. § 1. Het Instituut staat in voor het inventariseren van alle in het wild voorkomende soorten dieren en 
planten die voorkomen in het Vlaamse Gewest , met het oog op het houden van toezicht op de staat van 
instandhouding (link maken met wettekst hierover!), met bijzondere aandacht voor de soorten die in Bijlage I 
(welke bijlagen worden bedoeld, die bij deze wettekst of de Europese Bijlage I soorten) zijn aangeduid met een 
*, de soorten die in Bijlage II zijn aangeduid met een * en de soorten van Bijlage IV. 
 
Het Instituut werkt hiervoor samen met de dienst, met andere overheden en met verenigingen die actief zijn op 
het vlak van natuurstudie.  
 
Het Instituut staat in voor het bijhouden van de op deze wijze verzamelde gegevens.  
 
Op basis van de resultaten van het inventariseren stelt het Instituut rode lijsten vast . Bestaande rode lijsten 
dienen tenminste om de tien jaar te worden herzien, met het oog op aanpassing aan de veranderde status van de 
betrokken soorten . 
 
§ 2. Het Instituut staat in voor het toezicht dat betrekking heeft op het registreren van de toevallige vangst of 
doding van soorten opgenomen in bijlage IV van dit besluit. 
 
§ 3. Gebaseerd op de gegevens verzameld onder de vorige paragrafen staat de dienst in voor:  

1° het opstellen van gemotiveerde voorstellen in het licht van artikel 3, § 2, tweede lid van dit besluit;  
2° het opstellen van gemotiveerde voorstellen van gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen, voor 
soorten opgenomen in Bijlage IV van dit besluit.  
3° het opstellen van gemotiveerde voorstellen in het licht van artikel 27 van dit besluit.  

 
De dienst kan daarnaast ook gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen voorstellen voor soorten vermeld in 
andere bijlagen dan Bijlage IV van dit besluit (dit zou best in samenspraak met het INBO gebeuren).  
 
De dienst werkt voor de uitvoering van deze paragraaf samen met het Instituut, met andere overheden en met 
verenigingen die actief zijn op het vlak van natuurstudie.  

Opmerking [d4]: Dus een 
soortbeschermingsplan voor Rode 
Lijst soort Patrijs is niet mogelijk 
onder dit besluit ? En het opstellen 
van instandhoudingsdoelstellingen 
voor overwinterende ganzen ook 
niet ?  

Opmerking [d5]: 1. Welke 
soorten bedoelt men in eerste 
instantie? 
Alle soorten vallen eigenlijk 
onder de wet op de 
riviervisserij. Daar staat 
namelijk in welke wel en niet 
beschermd zijn ... Dan zou men 
dat moeten formuleren (of aan 
een bijlage bvb waarin duidelijk 
staat welke soorten wel en niet, 
voor vissen zijn dat er niet zo 
veel). 
2. Wat zijn die 'handelingen’? 
Bedoelt men hier het hengelen 
ss? ... en wat is daar dan wel of 
niet aan gerelateerd, da's heel 
rekbaar! ... 
herinrichtingsprojecten? 
uitzettingen? enz ... 

Opmerking [d6]: Oppassen 
met formulering, zie raamakkoord 
met NP 

Verwijderd:  

Opmerking [d7]: internationaal 
of nationaal belangrijke 
watervogelsoorten niet vergeten ? 
Dit besluit is wel moeilijk te lezen 
als we de Bijlagen niet kennen. 

Opmerking [wf8]: Hoe 
verhoudt dit zich tot het project 
ivm de faunadatabank??  

Opmerking [wf9]: Mogelijk 
hoort dit niet hier thuis, maar 
eerder in de regeringsnota  

Opmerking [d10]: En lijsten 
met soorten waarvoor we een 
internationale 
verantwoordelijkheid hebben ? 

Opmerking [d11]: Rode 
Lijsten worden nu opgemaakt 
door het INBO. Het lijkt goed 
dat in de Soortenwetgeving ook 
zoiets staat dat die Rode Lijst 
dan bekrachtigd wordt door het 
beleid (minister of regering?) en 
dat daar dan ook een aantal 
consequenties aan vast hangen 
in het beleid en beheer. Dit 
moet zeker gelden voor die 
soorten die onder de categorie 
“met uitsterven bedreigd” en 
“bedreigd” vallen. 
 

Verwijderd: tot het opstellen 

Verwijderd: opmaken 
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§ 4. Een gemotiveerd voorstel tot het opstellen van instandhoudingsdoelstellingen op het niveau van het Vlaamse 
gewest, zoals bepaald in § 3, wordt opgemaakt door middel van een rapport dat de volgende gegevens bevat:  
 1° de ecologie van de betrokken soort;  
 2° het historische en het huidige voorkomen van de betrokken soort in het Vlaamse gewest;  

3° het relatieve belang van de Vlaamse populatie van de betrokken soort in verhouding tot de Europese 
populatie en de wereldpopulatie;  

 4° het actuele beschermingsstatuut van de betrokken soort op Vlaams en op internationaal niveau;  
5° de bedreigingen en kansen ten aanzien van de gunstige staat van instandhouding van de betrokken 
soort in het Vlaamse gewest;  
6° de maatregelen die kunnen worden genomen om te verhelpen aan de bedreigingen en kansen te 
bieden vermeld onder 5°, evenals andere maatregelen die kunnen worden genomen met het oog op het 
bereiken van een gunstige staat van instandhouding van de betrokken soort in het Vlaamse gewest;  
7° een beschrijving in hoofdlijnen van de actoren die in het Vlaamse gewest een invloed hebben op de 
bedreigingen en de kansen vermeld onder 5° of waarvan redelijkerwijze mag worden verwacht dat ze 
een invloed zouden kunnen hebben;  
8° de concrete doelstellingen voor het bereiken of behouden van een gunstige staat van instandhouding 
van de betrokken soort in het Vlaamse gewest.  

 
HOOFDSTUK 2: SOORTENBESCHERMING 
 
[…] 
 
 
HOOFDSTUK 3: SOORTENBEHEER 
 
Afdeling 1. Maatregelen ten gunste van beschermde soorten.  
 
Artikel 24. De minister stelt, op basis van de rapporten vermeld in artikel 2 bis, § 4 van dit besluit en na advies 
van de Mina-raad, gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen vast voor soorten vermeld in Bijlage IV van dit 
besluit, indien deze soorten voorkomen op een rode lijst zoals bedoeld in artikel 2bis, § 1 van dit besluit (er moet 
dus aan twee voorwaarden voldaan zijn om gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen vast te stellen? In bijlage 
(van dit besluit?) staan én op de Rode Lijst staan?; ik denk dat het perfect moet kunnen dat er ihd’s opgemaakt 
worden voor soorten die niet op de Rode lijst staan ...).  
 
De minister kan, op basis van de rapporten vermeld in artikel 2bis, §4 van dit besluit en na advies van de MINA-
Raad, gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen vaststellen voor soorten vermeld in andere bijlagen dan 
Bijlage IV van dit besluit, indien deze soorten voorkomen op een rode lijst zoals bedoeld in artikel 2bis, § 1 van 
dit besluit. 
 
Artikel 24.  De minister kan, onder meer op basis van de vaststellingen gedaan op grond van artikel 4 van dit 
besluit, alle maatregelen nemen met het oog op het behoud en herstel van een gunstige staat van instandhouding 
voor de inheemse fauna en flora.  
 
De aanleiding tot het nemen van deze maatregelen kan gebaseerd zijn op: 

1° de noodzaak tot het nemen van maatregelen gelet op de ongunstige staat van instandhouding van 
soorten van communautair belang, in het licht van de Habitatrichtlijn (wat echter met soorten VRL 
bijlage I??)  

 2° de status van soorten op de rode lijsten die zijn vastgesteld conform art. 4 § 1;  
 3° het feit dat instandhoudingsmaatregelen nodig zijn conform art. 4 § 2;  

4° actieplannen en beheerplannen uitgevaardigd in het kader van de Vogelrichtlijn en de 
Habitatrichtlijn;  

 
Artikel 25.  De minister kan bijkomende maatregelen nemen, bovenop de maatregelen die worden vermeld in 
hoofdstuk 2 van dit besluit:  

1° in functie van op basis van artikel 24 van dit besluit vastgestelde gewestelijke 
instandhoudingsdoelstellingen;  
2° in functie van het tegengaan van een significante vangst of doding die wordt vastgesteld op basis van 
artikel 2 bis, § 2.  

Opmerking [d12]: Dit moet in 
overeenstemming zijn met de in 
opmaak zijn de wetgeving omtrent 
de IHD’s 

Verwijderd: op basis

Verwijderd: op één of andere 
manier te maken hebben met de 
betrokken soort

Verwijderd:   

Opmerking [wf13]: Eerste 
maal dat deze aan bod komt – wat 
is verhouding met andere raden? 
(Natuurbehoud, jacht,..) 

Opmerking [d14]: Waarom 
alleen Rode lijsten ? Wat 
bijvoorbeeld met Bijlage 1 soorten 
van de Vogelrichtlijn ? Want dit 
soortbesluit wil ook uitvoering 
gegeven aan Europese richtlijnen 
zie pag. 1 

Verwijderd:  

Verwijderd:   
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3° in functie van de optimalisatie van de beschermingsbepalingen zoals bepaald in hoofdstuk 2 van dit 
besluit voor bepaalde soorten of soortgroepen.  

 
Deze maatregelen kunnen betrekking hebben op de volgende aspecten: 

1° het uitvoeren van sensibiliseringsacties; 
2° het verrichten, door de dienst, van specifieke en beperkte (waarom beperkt?) verwervings-, 
inrichtings- en beheersactiviteiten; 
3° het afsluiten, door de dienst, van overeenkomsten met rechtsonderhorigen, organisaties of 
verenigingen, met het oog op het aanmoedigen van regionale of plaatselijke beschermingsinitiatieven; 
4° het afsluiten, door de dienst, van overeenkomsten met provinciale of lokale overheden met het oog 
op het opzetten van regionale of plaatselijke beschermingsinitiatieven. 

 
Bij het nemen van deze maatregelen houdt de minister rekening met de vereisten op economisch, sociaal en 
cultureel gebied, en met relevante regionale en lokale bijzonderheden. 
 
Artikel 25.  De minister kan periodiek rode lijsten vaststellen.  
 
De minister kan voorwaarden vaststellen waaraan rode lijsten moeten voldoen.  
 
Artikel 26.  § 1. Wanneer de minister, in uitvoering van het tweede lid van artikel 25 van dit besluit, meer dan 
één maatregel wenst te nemen, dient voor de betrokken soort een soortenbeschermingsprogramma te worden 
opgemaakt en door de minster te worden goedgekeurd. 
 
Deze soortenbeschermingsprogramma’s behelzen een samenhangende verzameling maatregelen met betrekking 
tot een bepaalde te beschermen soort of soortengroep. Soortenbeschermingsprogramma’s kunnen bovendien: 
1° afwijkingen bevatten conform artikel 11 (is niet opgenomen in deze draft?) en volgende van dit besluit; 
2° afwijkingen bevatten van de geboden en verboden die voortvloeien uit het gebiedsgericht natuurbeleid, zoals 
geregeld in de wetgeving inzake natuurbehoud; 
3° bijkomende, specifiek op de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen van een soort gerichte 
verbodsbepalingen behelzen, bovenop de beschermingsbepalingen die bepaald worden in hoofdstuk 2 (niet 
meegeleverd?) van dit besluit. 
 
Bij het goedkeuren van deze soortenbeschermingsprogramma’s houdt de minister rekening met de vereisten op 
economisch, sociaal en cultureel gebied, en met relevante regionale en lokale bijzonderheden. 
 
§ 2 iets voor opvangen EI zeehavens…  
 
§ 2. Soortbeschermingsprogramma’s bedoeld onder § 1 kunnen worden opgemaakt op het niveau van het hele 
Vlaamse gewest en op het niveau van deelgebieden. Programma’s op niveau van een deelgebied dienen een 
minimumoppervlakte van 1000 hectaren te hebben en dienen ten minste betrekking te hebben op een functionele 
ecologische eenheid.  
 
Soortbeschermingsprogramma’s die voor een soort werden opgesteld op het niveau van het hele Vlaamse gewest 
hebben voorrang op programma’s die werden opgesteld op het niveau van een deelgebied. 
 
§3. Soortenbeschermingsprogramma’s op het niveau van het hele Vlaamse gewest worden opgemaakt door de 
dienst . Soortenbeschermingsprogramma’s op het niveau van een deelgebied kunnen worden opgemaakt door 
zowel de dienst als door andere instanties, op vraag van de dienst.  
 
§4. Door de minister vastgestelde soortenbeschermingsprogramma’s worden meegedeeld aan de Vlaamse 
Regering voor bekrachtiging. De soortenbeschermingsprogramma’s krijgen pas geldigheid na deze 
bekrachtiging. 
 
 
Artikel 26.  De minister kan soortbeschermingsprogramma’s laten opmaken en bekrachtigen.  
 
Deze soortenbeschermingsprogramma’s kunnen: 
1° bijkomende, specifieke verbodsbepalingen bevatten bovenop deze die bepaald worden in dit besluit; 
2° afwijkingen bevatten conform artikel 11 en volgende van dit besluit; 

Met opmaak: Markeren

Met opmaak: Doorhalen,
Markeren

Met opmaak: Doorhalen

Met opmaak: Lettertype:
Cursief, Doorhalen

Met opmaak: Markeren

Opmerking [d15]: Wat zijn 
lokale bijzonderheden? Concreter 
omschrijven! 

Verwijderd: Soortenbeschermin
gsprogramma’s 

Verwijderd:  

Verwijderd: ’

Verwijderd:  

Opmerking [wf16]: Te 
definiëren 

Opmerking [d17]: Met 
ondersteuning of in samenspraak 
met INBO ? 

Opmerking [wf18]: Nog nader 
te omschrijven/specifiëren 

Opmerking [wf19]: Lijkt me 
overbodig 
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3° afwijkingen bevatten van de geboden en verboden die voortvloeien uit het gebiedsgericht natuurbeleid, zoals 
geregeld in de wetgeving inzake natuurbehoud; 
4° financiële stimuli en vergoedingen bevatten ten aanzien van eigenaars en gebruikers.  
 
De minister kan voorwaarden vaststellen waaraan soortbeschermingprogramma’s moeten voldoen.  
 
Afdeling 2. Beheer en bestrijding van niet-inheemse soorten 
 
Artikel 27.  § 1. De minister kan alle maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om niet-inheemse diersoorten of 
plantensoorten te bestrijden of te verwijderen.  
 
§ 2. De minister kan tevens, alle nodige maatregelen nemen die nodig zijn om te verhinderen dat niet-inheemse 
diersoorten of plantensoorten in de natuur worden geïntroduceerd.  
 
§ 3. De beslissingen onder § 1 en § 2 dienen voorafgaandelijk te worden onderworpen aan het advies van de 
Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud . 
 
HOOFDSTUK 4: SCHADE DOOR BESCHERMDE DIERSOORTEN 
 
[…]  
 

Verwijderd: nodige 

Opmerking [d20]: En INBO ? 
Kennis over de ecologie van de 
soorten is vaak essentieel bij te 
nemen maatregelen.  


