
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2016/31775]

10 NOVEMBER 2016. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering dat het gebruik van pesticiden die glyfosaat bevatten in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbiedt

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende een pesticide-
gebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, artikel 1, 3e lid;

Gelet op de ‘gendertest’ zoals vereist door het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014 houdende
uitvoering van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de
integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest gegeven op 11 mei 2016;

Gelet op het advies van de Brusselse Hoge Raad voor het Natuur-
behoud gegeven op 1 juni 2016;

Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad gegeven op
6 juni 2016;

Gelet op advies 59.866/1/V van de Raad van State, gegeven op
31 augustus 2016 in toepassing van artikel 84, § 1, 1ste lid, 2° van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het voorzorgsbeginsel, met name zoals dat door het
Hof van justitie van de Europese Unie geformuleerd is;

Op voordracht van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering, bevoegd voor Leefmilieu en Natuurbehoud;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Het gebruik op het grondgebied van het Brussels Hoofd-
stedelijke Gewest van elke pesticide die glyfosaat bevat is verboden.

Art. 2. Onverminderd de artikelen 6 tot 11 van de ordonnantie van
20 juni 2013 betreffende een pesticidegebruik dat verenigbaar is met de
duurzame ontwikkeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan de
minister van Leefmilieu en Natuurbehoud tijdelijke afwijkingen voor-
zien, voor een duur die hij bepaalt, op het verbod als bedoeld in
artikel 1, in met redenen omklede omstandigheden, met name wegens
redenen van openbare veiligheid, van natuurbehoud of van behoud
van het plantenerfgoed, en dit enkel in laatste instantie, wanneer er
geen enkel mogelijke alternatieve oplossing bestaat.

De afwijking maakt het voorwerp uit van een evaluatie binnen de
6 maanden van haar toekenning.

Ze kan telkens voor een termijn verlengd worden die door de
minister van Leefmilieu en Natuurbehoud vastgelegd wordt, zolang er
geen enkele alternatieve oplossing op de markt beschikbaar is.

Art. 3. De minister die bevoegd is voor Leefmilieu en Natuur-
behoud, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 november 2016.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De minister-president
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

R. VERVOORT

De Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit,
Leefmilieu en Energie,
Mevr. C. FREMAULT
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