
BRUSSELS INSTITUUT
VOOR MILIEUBEHEER

[C − 2018/13174]

Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012
betreffende het natuurbehoud

Betreft: Afwijking op artikel 68, § 1, 1°, 2°, 3° en 9° van de ordonnantie
van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud (hierna « de ordonnan-
tie »), opdat mevrouw Claire Brabant enerzijds gewonde, verzwakte en
opgesloten vleermuizen kan vangen, verzamelen en vervoeren voor
verzorging en revalidatie en kadavers van vleermuizen kan verzamelen
voor wetenschappelijke doeleinden en anderzijds een kadaver van de
gewone dwergvleermuis kan tentoonstellen voor educatieve doel-
einden;

AANHEF :

Overwegende de aanvraag van 24 april 2018 waarbij Mevr. Claire
Brabant, werkneemster van Natagora vzw een afwijking vraagt,
enerzijds voor het verzamelen en vervoeren van gewonde, verzwakte
en opgesloten beschermde soorten van vleermuizen voor verzorging en
revalidatie en anderzijds voor het tentoonstellen van een kadaver van
de gewone dwergvleermuis voor educatieve doeleinden;

Gelet op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuur-
behoud, meer in het bijzonder haar artikelen 68, § 1, 1°, 2° en 3°, 83, § 1
en 84;

Gelet op het gunstig advies van de Brusselse Hoge Raad voor
Natuurbehoud van 28 mei 2018;

Overwegende de nagestreefde doelstelling van verzorging en reva-
lidatie;

Overwegende dat het vervoer naar een erkend revalidatiecentrum
niet bedoeld wordt door het verbod van artikel 68, § 1, 3° in toepassing
van de tweede paragraaf, 2° van ditzelfde artikel;

Overwegende dat het vervoer naar de woning van de persoon die
gespecialiseerd is in vleermuizen van het erkend revalidatiecentrum
van Anderlecht beoogd wordt door het verbod van artikel 68, § 1, 3°;
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Overwegende het belang om een kadaver van een gewone dwerg-
vleermuis (Pipistrellus pipistrellus) tentoon te stellen in het kader van de
sensibilisering van het grote publiek voor soorten van vleermuizen, die
allemaal beschermd zijn;

Overwegende dat er geen andere toereikende oplossing bestaat;

Overwegende dat de maatregel direct noch indirect nadelig is voor
het behoud of herstel in een gunstige staat van instandhouding van de
populaties van de betrokken soorten in hun natuurlijk verspreidings-
gebied, dat de integriteit van de Natura 2000-gebieden niet dreigt te
worden aangetast door de nagestreefde doelstelling;

Overwegende dat deze aanvraag voor een afwijking op de verbods-
bepalingen beoogd in artikel 68, § 1, 1°, 2° en 3° werd ingediend 1) in
het belang van de bescherming van wilde dier- en plantensoorten,
inclusief verzorging en revalidatie, 2) voor educatieve doeleinden;

BESLISSING :

Leefmilieu Brussel-BIM kent de volgende afwijkingen toe, mits de
onderstaande voorwaarden in acht worden genomen :

— artikel 68, § 1, 1°: vangen van beschermde diersoorten;

— artikel 68, § 1, 3°: vervoeren van beschermde diersoorten;

— artikel 68, § 1, 9°: tentoonstellen van beschermde diersoorten in
publieke ruimten

in het volledige Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze beslissing is individueel, persoonlijk en niet-overdraagbaar.
Deze beslissing moet tijdens elke controle kunnen worden voorgelegd.

Voorwaarden :

Betrokken soorten :

— voor het verzamelen en vervoeren naar de verantwoordelijke
van het revalidatiecentrum van vleermuizen in het Brussels
Gewest : alle soorten van vleermuizen van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest;

— voor de tentoonstelling in de openbare ruimte : 1 toevallig
gevonden dood exemplaar van de gewone dwergvleermuis
(Pipistrellus pipistrellus).

Periode waarvoor de afwijking wordt toegestaan : van 1 mei 2018 tot
30 april 2019.

Plaats waar de afwijking kan worden uitgeoefend : op het volledige
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Gebruikte middelen, installaties en methodes :

De gewonde, verzwakte of opgesloten vleermuizen worden met de
hand verzameld.

Het vervoer van de dieren zal in de beste omstandigheden gebeuren
in het belang van de dieren, in een doos met gaatjes voor de
luchtcirculatie. De doos zal bij voorkeur ook proper absorberend papier
of een propere vochtige doek bevatten.

Bijzondere voorwaarden :

Het vangen van wilde dieren in de natuur is gerechtvaardigd
wanneer het dier zichtbaar verzwakt, waarschijnlijk gewond of opge-
sloten is in een gebouw en een interventie op het terrein met het
verzamelen van het dier nodig is om het leven van het dier te redden.
Wanneer aan deze voorwaarde wordt getwijfeld, moet hierover eerst
contact opgenomen worden met het departement Biodiversteit (Leef-
milieu Brussel).

Bestemming van de gejaagde en/of gevangen en/of gedode dieren
en hun eventuele stoffelijk overschot :

De verzamelde verzwakte of gewonde dieren worden zo snel
mogelijk vervoerd naar de verantwoordelijke van het revalidatie-
centrum van vleermuizen in het Brussels Gewest.

De kadavers van de vleermuizen worden snel overgebracht naar
Sciensano (het vroegere Pasteurinstituut), Engelandstraat, 1180 Ukkel
voor een epidemiologische follow-up.

Voorwaarden om een eventueel risico te beperken : /

Bijkomende beperkingen van toepassing op de gebruikte middelen,
installaties en methoden : /

Instantie die bevoegd is om te verklaren dat aan de vereiste
voorwaarden werd voldaan : Leefmilieu Brussel - BIM
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Controle :
Leefmilieu Brussel-BIM is bevoegd om de naleving van de voorwaar-

den van deze afwijking te controleren en te bepalen of aan alle vereiste
voorwaarden voldaan is.

De begunstigde van de afwijking dient bij het Brussels Instituut voor
Milieubeheer een verslag in de vorm van een Excel-bestand in over de
uitvoering van deze afwijking en dat binnen een termijn van 3 maan-
den, te tellen vanaf de volledige uitvoering van de toegestane
afwijking. Dit verslag in Excel-bestand moet de verzamelde soorten, het
exacte aantal, de datum en de plaats van hun verzameling zo
nauwkeurig mogelijk vermelden (Lambertcoördinaten 1972).

In het geval van niet-naleving van de voorwaarden die in deze
afwijking worden vermeld, behoudt Leefmilieu Brussel-BIM zich het
recht voor deze afwijking in te trekken.

Beroep :
Bij betwisting van deze beslissing kan beroep worden aangetekend

bij het Milieucollege, C.C.N. – Vooruitgangsstraat 80 in 1030 Brussel,
overeenkomstig artikel 89, § 1 van de ordonnantie. U beschikt over een
termijn van 30 dagen, te tellen vanaf deze kennisgeving, om via
aangetekend schrijven beroep aan te tekenen.

Opgemaakt te Brussel, op 18 juni 2018.

Barbara DEWULF Frédéric FONTAINE
Adjunct-Directrice-generaal Directeur-generaal
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