
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2019/14416]
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 (hierna « de ordonnantie »
genoemd) voor het gebruik van rodenticiden voor de uitroeiing van
bruine ratten in de Brusselse parken en tuinen.

INLEIDING:
Overwegende de aanvraag van 27 maart 2019 waarbij RENTOKIL

NV, waarvan de hoofdzetel zich bevindt op de Ingberthoeveweg nr. 17,
2630 Aartselaar, vertegenwoordigd door dhr. Dirk Van Roosbroeck, een
afwijking vraagt voor het gebruik van rodenticiden voor de uitroeiing
van bruine ratten in de Brusselse parken en tuinen in het belang van de
volksgezondheid, de openbare veiligheid en ter voorkoming van
ernstige schade;

Gelet op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbe-
houd, meer in het bijzonder haar artikelen 3, 38°, 67 § 2, 83, § 1, 88, § 1,
en bijlage VI;

Gelet op het feit dat de bruine rat (Rattus norvegicus) niet beschermd
is krachtens de artikelen 3, 38° en 67 § 2 van de ordonnantie;

Gelet op het feit dat het artikel 88 § 1 en bijlage VI over de methoden
en middelen die verboden zijn voor het vangen en doden en de
verboden vervoerswijzen van toepassing zijn op alle zoogdieren,
ongeacht of ze beschermd zijn;

Gelet op het gunstig advies van de Brusselse Hoge Raad voor
Natuurbehoud van 30 april 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;

BESLISSING:
Leefmilieu Brussel-BIM keurt de volgende afwijkingen goed, mits de

onderstaande voorwaarden in acht worden genomen:
- Artikel 88, § 1, 1° van de ordonnantie: gebruik van verboden

methoden en middelen voor het vangen en doden en verboden
transportwijzen.

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

VOORWAARDEN:
Betrokken soort : bruine rat (Rattus norvegicus)
Aantal specimens waarvoor de afwijking wordt toegestaan: /
Periode waarvoor de afwijking wordt toegestaan: van 1 juni 2019 tot

31 mei 2020.
Plaats waar de afwijking kan worden uitgeoefend: het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest
Gebruikte middelen, installaties en methodes: /
Toegestane methodes voor vangen/doden : val op basis van

rodenticiden
Gebruik van gejaagde en/of gevangen en/of vernietigde soorten en

hun overschot: /
Bijzondere voorwaarden:
- Er wordt gevraagd contact op te nemen met Leefmilieu Brussel

(contactpersoon:jkarapetian@environnement.brussels) 1 week vóór elke
interventie in elk van de betrokken parken;

- Houders van deze afwijking:
o Serge Broquet ;
o Alysson Collin ;
o Harry de Vocht ;
o Damien Robin ;
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o Jorge Ribeiro Perraira ;
o Christian Lange ;
o Ludovic Dugauqier ;
o Alain Delarge ;
o Marc Debuisson ;
o Etienne Lemaire ;
o Dimitri Vandermeersch ;
o Bernard Jaumonet ;
o Vincenzo Micelli ;
o Giovanni Saccomando ;
o Mounir Sanchez ;
o Arnaud Polet ;
o Eric Meunier ;
o Pascal Dumont ;
o Thibault Fontaine.
Voorwaarden om een eventueel risico te minimaliseren: de bijvang-

sten van beschermde soorten moeten zoveel mogelijk worden verme-
den

Toepasselijke bijkomende beperkingen :
c Bijvangsten van beschermde soorten moeten worden geïdentifi-

ceerd en zo snel mogelijk worden vrijgelaten na identificatie. Ze
worden vermeld in het kader van de monitoring van inheemse soorten.

c De beschermde soorten die worden gedood of verwond tijdens de
vangst worden gemeld. De gewonde individuen worden geëvacueerd
naar het dichtstbijzijnde erkende revalidatiecentrum.
c Bijvangsten van invasieve exotische soorten van bijlage IV van de

ordonnantie mogen niet worden vrijgelaten.

CONTROLE:
Leefmilieu Brussel 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 Leefmilieu Brussel een
verslag in over de uitvoering van deze afwijking en dat binnen een
termijn van 3 maanden, te tellen vanaf de volledige uitvoering van de
toegestane afwijking. Dit verslag bevat de lijst van bijvangsten van
beschermde soorten en inheemse soorten die per ongeluk werden
gedood.

BEROEP:
Indien men niet akkoord gaat met deze beslissing kan beroep worden

aangetekend bij het Milieucollege, Kunstberg 10-13, 1000 Brussel,
conform 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 11 juni 2019.

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

*
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