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SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 333
van JELLE ENGELBOSCH
datum: 20 januari 2015

aan JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Rattenbestrijding  -  Stand van zaken

In Vlaanderen staat de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in voor de algemene 
bestrijding van ratten, onder meer aan waterlopen en in natuurgebieden. De voorbije 
jaren zijn zij erin geslaagd de rattenpopulatie in natuurgebied aanzienlijk terug te 
dringen. Zo waren er in 2013 (tot november) nog maar 718 muskusratvangsten, terwijl 
dit aantal in 2010 ruim meer dan 2000 was. Het aantal beverratvangsten lag in 2013 op 
10.

Naast deze algemene aanpak wordt er ook per gemeente actie ondernomen. Heel wat 
gemeenten delen gratis rattenvergif uit en hebben specifieke regels ter zake. Deze acties 
zijn vooral gericht op de moeilijk te bestrijden bruine rat.

Door de jaren heen bleek dat steeds meer ratten resistent worden aan rattenvergif. In 
2012 haalde de minister reeds aan dat hier weinig aan te doen valt. Daarbij komt ook dat 
bruine ratten zich moeilijk laten vangen via mechanische vallen.

1. Beschikt de minister over een overzicht van de lokale wetgeving m.b.t. rattenvergif, 
per gemeente?

2. Graag een overzicht van de hoeveelheid rattenvergif die de Vlaamse gemeenten 
hebben uitgedeeld/verspreid/verkocht. Bij voorkeur een overzicht van de laatste vijf 
jaar, opgedeeld per gemeente.

3. Hoeveel ton rattenvergif heeft de VMM de laatste vijf jaar gebruikt? Graag opgedeeld 
per provincie, per jaar.

4. Aangezien er steeds meer resistentie bij ratten optreedt: is de minister van oordeel 
dat nieuwe maatregelen of een nieuwe aanpak zich opdringen? Hoe ziet de minister 
deze problematiek de komende jaren evolueren?

5. Zijn er meldingen geweest van ongevallen door vergif dat door de overheid verstrekt 
is (kinderen, huisdieren, wilde dieren…)? Graag een overzicht per categorie, per 
gemeente.

6. Is de minister van oordeel dat het rattenvergif op een veilige manier wordt gebruikt, 
voor bovenstaande categorieën? Zo neen, wat zijn dan de aandachtspunten?



JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

ANTWOORD 
op vraag nr. 333 van 20 januari 2015
van JELLE ENGELBOSCH

1. Ik beschik niet over een overzicht van de lokale wetgeving m.b.t. rattenvergif per 
gemeente. 

2. Het verdelen van rattenvergif door gemeenten aan particulieren valt onder particulier 
gebruik en moet door de gemeenten niet via de on-line inventaris pesticidengebruik 
gerapporteerd worden aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

3. De VMM bestrijdt de bruine ratten met rodenticides langs de bevaarbare waterlopen 
en de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie. Het aantal kg rodenticide dat 
langs deze waterlopen is uitgelegd, bedroeg in 2010 13.608 kg, in 2011 14.430 kg, in 
2012 15.924 kg, in 2013 10.829 kg en in 2014 11.922 kg. De verdeling per provincie 
is voor Oost-Vlaanderen: 19%, West-Vlaanderen: 26%, Antwerpen: 12%, Vlaams-
Brabant: 22% en Limburg: 21%
De VMM bestrijdt sinds 2011 ook de bruine ratten langs de gewestwegen en –
parkings in beheer bij het Agentschap Wegen en Verkeer. In 2011 werd hiervoor 
4.946 kg rodenticide uitgelegd, in 2012 6.191 kg , in 2013 5.725 kg en in 2014 6.063 
kg. De verdeling per provincie is hier voor Oost-Vlaanderen: 32%, West-Vlaanderen: 
21%, Antwerpen: 19%, Vlaams-Brabant: 16% en Limburg: 12%. 
De VMM heeft voor de bestrijding van de bruine ratten de laatste 5 jaren langs 
waterlopen en wegen in totaal 89.638 kg rodenticides uitgelegd.

4. Uit het onderzoek naar resistentie van de bruine rat, dat het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek in opdracht van de VMM uitvoert, blijkt dat afhankelijk van het gebied 
resistentie optreedt tegen bepaalde actieve stoffen. Op basis van de resultaten van 
dit jaarlijks resistentieonderzoek past de VMM het gebruik van de producten aan 
afhankelijk van het gebied. De VMM gebruikt gebiedsgericht 64% van de producten 
met als actieve stof bromadiolone en 36% met als actieve stof difenacoum. Het 
onderzoek en de evolutie van de resistentie worden jaarlijks zeer goed opgevolgd. Er 
is door de VMM aan het INBO ook opdracht gegeven om onderzoek te doen naar een 
efficiënter gebruik van rodenticides en het toepassen van alternatieve vangmethodes. 
De resultaten van dit onderzoek hebben als doel om de gebruikte hoeveelheid van 
rodenticides door de VMM te verminderen. Over het resistentieonderzoek werd in het 
verleden gerapporteerd aan de werkgroep “Bruine ratbestrijding” waarin de lokale 
besturen vertegenwoordigd zijn. Ik zal aan de VMM vragen dat ook in de toekomst 
verder te blijven doen.

5. Er zijn bij de VMM de laatste jaren geen meldingen geweest van ongevallen door 
rattenvergif.

6. Voor openbare besturen zijn er richtlijnen voor het veilig gebruik van rodenticides in 
open terrein. Deze moeten onder meer steeds afgeschermd uitgelegd worden in 
bakken of buizen zodat ze moeilijk toegankelijk zijn voor andere dieren of mensen. 
Op de toegelaten producten die particulieren kunnen kopen en gebruiken, staat een 
wettelijk verplichte gebruiksaanwijzing vermeld.
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