
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2019/42593]

Afwijking op de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende
het natuurbehoud

Betreft : Afwijking op artikel 88, § 1 van de Ordonnantie van
1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud (hieronder « de Ordonnan-
tie » genoemd) voor het gebruik van schietnetten en kooien voor de
vangst van verwilderde stadsduiven in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest

AANHEF:
Overwegende de aanvraag van 17 augustus 2018, volledig verklaard

op 20 augustus 2018, waarbij ANTICIMEX NV, vertegenwoordigd door
mevrouw Béatrice D’Alleine, een afwijking vraagt voor het gebruik van
schietnetten en kooien voor de vangst van verwilderde stadsduiven in
het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid en de
veiligheid van het luchtverkeer en ter voorkoming van ernstige schade;

Gelet op de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuur-
behoud, meer in het bijzonder haar artikelen 3, 38°, 67 § 2, 83 § 1, 88, § 1
alsook Bijlage VI;

Gelet op het feit dat de stadsduif (Columba livia vorm domestica)
niet beschermd is volgens artikel 3, 38° en 67 § 2 van de Ordonnantie;

Gelet op het feit dat artikel 88 § 1 en Bijlage VI over de verboden
methoden en middelen voor het vangen en doden en verboden wijzen
van vervoer van toepassing is op alle vogels, ongeacht of ze beschermd
zijn of niet;

Gelet op het gunstig advies van de Brusselse hoge raad voor
natuurbehoud van 8 oktober 2019;

Overwegende de afwijking over hetzelfde onderwerp, toegekend op
3 oktober 2018 ;

Overwegende dat het in die afwijking gevraagde rapport werd
ontvangen op 4 oktober 2019 ;

Overwegende de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescher-
ming en het welzijn der dieren;

Overwegende dat er geen andere toereikende oplossing bestaat;
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BESLISSING:

Het Brussels Instituut voor Milieubeheer kent de volgende afwijking
toe, mits de onderstaande voorwaarden in acht worden genomen:

- Artikel 88, § 1, 1° van de Ordonnantie: gebruik van de verboden
methoden en middelen voor het vangen en doden en verboden wijzen
van vervoer

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

VOORWAARDEN:

Betrokkene soort(en): stadsduif (Columba livia forma domestica)

Betrokken verboden methoden en middelen voor het vangen:
schietnetten en vangkooien voor het wegvangen van stadsduiven

Aantal specimens waarvoor de afwijking wordt toegestaan: /

Periode waarvoor de afwijking wordt toegestaan: van 1/11/2019 tot
en met 1/11/2022

Plaats waar de afwijking kan worden uitgeoefend: het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

Gebruikte middelen, installaties en methodes: vangkooien type
“Edialux Pigeon-Trap foldable Mk4” en schietnet type “multipropul-
seur armurerie Salcet”

Toegestane methodes voor vangen/doden: vangkooien en Schietnet-
ten

Bestemming van de betrokken bejaagde en/of gevangen en/of
vernietigde dieren of hun stoffelijk overschot: /

Bijzondere voorwaarden:

Voorwaarden om een eventueel risico te beperken: bijvangsten van
beschermde soorten worden maximaal vermeden.

Toepasselijke bijkomende beperkingen:

c Bijvangsten van beschermde soorten worden gedetermineerd en na
determinatie zo snel mogelijk weer losgelaten. Ze worden gerappor-
teerd ten behoeve van de monitoring van de inheemse soorten.

c Beschermde soorten die gedood of gewond geraken tijdens
vangsten worden gerapporteerd. De gewonde exemplaren worden
afgevoerd naar het dichtstbijzijnde erkend dierenopvangcentrum.

c Bijvangsten van invasieve exoten van Bijlage IV van de Ordonnantie
mogen niet terug worden losgelaten.

CONTROLE:

Leefmilieu Brussel - BIM is bevoegd om de naleving van de
voorwaarden 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 jaarlijks rapport in over de uitvoering van deze
afwijking en dat binnen een termijn van 3 maanden, te tellen vanaf
1 november van het afgelopen jaar. Dit rapport omvat een Excelbestand
met de datum, de geografische locatie (X, Y), het aantal netten en
kooien dat gebruikt werd, alsook de bijvangsten van beschermde
soorten en de per ongeluk gedode inheemse soorten.

BEROEP:

Bij betwisting van deze beslissing kan beroep worden aangetekend
bij het Milieucollege, C.C.N. – Kunstberg 10-13 in 1000 Brussel,
overeenkomstig artikel 89, § 1 van de Ordonnantie. U beschikt over een
termijn van dertig dagen, te tellen vanaf deze kennisgeving, om per
aangetekend schrijven beroep aan te tekenen.

Opgesteld in Brussel, 4 november 2019.

Barbara DEWULF Frédéric FONTAINE

Adjunct-Directrice-generaal Directeur-generaal
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