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Tijdelijke toelating
voor het product Ratron® Giftweizen
(toepassing PT 14)

Verlengingsbesluit
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 (BPR), artikel 55 (1),
eerste lid ;
Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2019 betreffende het op de markt aanbieden en
gebruiken van biociden, artikel 21, tweede 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 Company nv, Luchthaven Brussel Nationaal,
BE1930 Zaventem, dd. 2 maart 2021, om een verlenging te bekomen met een jaar van de
tijdelijke toelating van 24 september 2020 voor het gebruik van het product “Ratron®
Giftweizen”, als rodenticide, ter bestrijding van de populatie woel- en veldmuizen op het
domein van de luchthaven van Zaventem ;
Gelet op de tijdelijke toelating van 24 september 2020 voor het gebruik van het product
“Ratron® Giftweizen”, als rodenticide, ter bestrijding van de populatie woel- en veldmuizen
op het domein van de luchthaven van Zaventem ;
Overwegende dat Brussels Airport vanaf april 2021 opnieuw een aantal verdelgingsacties
wenst uit te voeren op haar domein teneinde de populatie woel- en veldmuizen onder controle
te kunnen houden ; dat woel- en veldmuizen een belangrijke aantrekkingspool vormen voor
roofvogels, die op hun beurt een gevaar betekenen voor het aankomend en vertrekkend
vliegverkeer door de zogenaamde “bird strikes”, aanvaringen tussen (roof)vogels en
vliegtuigen ;
Dat het bestrijden van de populatie woel- en veldmuizen noodzakelijk is teneinde de
veiligheid van het vliegverkeer op het domein van de luchthaven van Zaventem te vrijwaren ;
Dat er in België momenteel geen enkel biocide beschikbaar is met specifieke toepassing in
open lucht, anders dan rondom gebouwen, naar woel- en veldmuizen ;
Overwegende dat de werkzame stof van het product, zinkfosfide (CAS-nr. 1314-84-7), niet is
opgenomen, en derhalve ook niet geëvalueerd wordt in het in het kader van het EU Review
Program voor de herziening van werkzame stoffen in biociden ;
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Dat artikel 55 (1), eerste lid, van de BPR evenwel toelaat dat een bevoegde overheid, in
afwijking van de artikelen 17 en 19 van de BPR, voor een periode van ten hoogste 180 dagen,
een biocide dat niet aan de in de BPR vastgelegde voorwaarden voor toelating voldoet, toch
de toelating geeft om op de markt te worden aangeboden of gebruikt, indien die maatregel
noodzakelijk is wegens een niet op andere wijze te bestrijden gevaar voor de
volksgezondheid, de gezondheid van dieren of het milieu ;
Dat overeenkomstig artikel 21, tweede lid, van het koninklijk besluit van 4 april 2019
betreffende het op de markt aanbieden en gebruiken van biociden, deze afwijking en zijn
verlenging ambtshalve door de minister kan worden verlengd ; dat de minister de
voorwaarden bepaalt onder dewelke de genomen maatregel kan worden verlengd ;
Dat deze maatregel noodzakelijk is wegens een niet op andere wijze te bestrijden gevaar ;
Dat de werkzame stof is goedgekeurd op Europees niveau voor gebruik in
gewasbeschermingsmiddelen ;
Dat het product is toegelaten in België als gewasbeschermingsmiddel (10958 P/B) ;

Beslist :
Artikel 1
De tijdelijke toelating van 24 september 2020 voor het gebruik van het product “Ratron®
Giftweizen”, als rodenticide, ter bestrijding van de populatie woel- en veldmuizen op het
domein van de luchthaven van Zaventem, wordt verlengd met een periode van 365
kalenderdagen, met ingang van 1 april 2021.

Artikel 2
De
bijzondere
voorwaarden
en
gebruiksaanwijzingen
vermeld
in
het
Veiligheidsinformatieblad van het product (Erstellt am: 23.05.2011 - Gültig ab: 23.05.2011 Überarbeitet: 11/2018 - Version: 11/2018 - Ersetzt Version: 08/2018) en de specificaties en
voorwaarden vermeld in de toelatingsakte onder nummer 10958P/B dienen nageleefd te
worden.

Brussel, 31/03/2021,

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU
Celhoofd cel biociden - Chef de cellule de la cellule biocides
Lucrèce Louis
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