FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Leefmilieu
GALILEEGEBOUW, Galileelaan 5/2, B - 1210 Brussel

Tijdelijke toelating
voor het product Phostoxin
(toelatingsnummer BE 2015-0003)

voor toepassing als PT 20

De Minister van Leefmilieu,
Gelet op Verordening (EU) nr. 528/2012 Van het Europees Parlement en de Raad van
22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden, artikel 55
(1), eerste lid ;
Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2019 betreffende het op de markt aanbieden
en het gebruiken van biociden, artikel 21, eerste lid ;
Gelet op het ministerieel besluit van 17 mei 2019 houdende delegatie van
handtekening aan het celhoofd `biociden' van het Directoraat-generaal Leefmilieu voor de
uitvoeringsakten inzake biociden, artikel 1, a) ;
Gelet op de aanvraag van Brussels Airport dd. 25 februari 2021, om een tijdelijke
toelating te bekomen voor het gebruik van het product Phostoxin pellets (toelatingsnummer
BE2015-0003), voor toepassing als PT 20 product, om vergassingen van konijnen op haar
domein uit te voeren, teneinde de konijnenpopulatie aldaar onder controle te kunnen houden ;
Gelet op het gevaar voor het vliegverkeer dat de aanwezigheid van konijnen op het
domein van de luchthaven van Zaventem oplevert, enerzijds omdat de konijnenpijpen de
stabiliteit van de pistes in het gedrang brengen, en anderzijds, omdat roofvogels worden
aangetrokken, die in de motoren van de vliegtuigen kunnen terecht komen (zogenaamde “bird
strikes”) ;
Gelet op het feit dat de konijnen op geen enkele andere wijze efficiënt kunnen
bestreden worden dan door toepassing van vergassingen in de konijnenpijpen, aangezien
bepaalde locaties op de luchthaven niet toelaten om konijnen door middel van afschot te
doden omwille van de zeer delicate infrastructuur, zoals het “Instrument Landing System” ;
Gelet op het ontbreken van andere voor dit specifieke gebruik toegelaten biociden
die zouden kunnen worden ingezet bij de bestrijdingsplannen (beheerregeling 2016-2021)
die Brussels Airport heeft onderhandeld met het Vlaams Agentschap Natuur en Bos ;
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Beslist :
Artikel 1
Het gebruik van hiernavolgend product is toegelaten in het kader van de bestrijding van
konijnen op het grondgebied van de luchthaven van Zaventem :
Phostoxin
(toelatingsnummer BE2015-0003),

voor toepassing als PT 20
(bestrijding van andere gewervelde dieren).

Artikel 2
De bijzondere voorwaarden en gebruiksaanwijzingen vermeld in de toelatingsakte van het
product Phostoxin (toelatingsnummer BE2015-0003 ; toegelaten voor toepassing als PT 18),
evenals in de aanvullende akte met de administratieve productwijzigingen, beiden gevoegd in
bijlage bij deze tijdelijke toelatingsakte, dienen opgevolgd te worden.

Artikel 3
De gebruikers van het product dienen geregistreerd te zijn in het gesloten circuit
overeenkomstig artikel 41 van het koninklijk besluit van 4 april 2019 betreffende het op de
markt aanbieden en gebruiken van biociden.

Artikel 4
De tijdelijke toelating wordt verleend aan Brussels Airport (tijdelijke toelatingshouder) voor
een periode van maximaal 180 dagen, en treedt in werking op 17 juni 2021.

Brussel, 11 juni 2021.

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,
het Celhoofd cel biociden
Lucrèce Louis
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