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Punt A.5: Op verzoek van de CD&V fractie: Beslissing tot aankoop van slimme rattenvallen 
en uitbreiding van het takenpakket van de gemeentelijke rattenvanger.
De gemeenteraad;
Overwegende dat ratten ziekten kunnen dragen die schadelijk kunnen zijn voor mensen, 
gebouwen kunnen beschadigen en voedsel kunnen besmetten 
Dat de gemeente Zoersel sinds 2020 gestopt is met het ter beschikking stellen van rattenvergif 
aan haar inwoners.
Dat de gemeente Zoersel sinds 2020 het takenpakket van de gemeentelijke rattenvanger op 
privéterrein heeft beperkt tot preventieve taken. 
Dat verschillende Zoerselse wijken te kampen hadden en hebben met een rattenprobleem.
Dat de huidige preventieve maatregelen bij een rattenprobleem onvoldoende zijn om het 
probleem structureel op te lossen. 
Dat.het rattenvergif dat verkocht wordt voor particulieren onvoldoende sterk is om de 
rattenplaag aan te pakken.
Dat ratten resistent worden tegen dit aan particulieren verkocht rattenvergif.
Dat het verkeerd gebruik van rattenvergif kan leiden tot primaire en secundaire intoxicatie. 
Dat rodenticiden met een concentratie van meer dan 0,0025% werkzame stof volgens de 
Verordening 528/2012 worden verboden voor particulieren en niet-professionele gebruikers. 
Dat het gebruik van rodenticiden ook risico’s kan inhouden voor mensen, huisdieren en het 
milieu.
Dat het de taakstelling is van de gemeente om voor de veiligheid en gezondheid van haar 
inwoners te zorgen.
Dat de federale overheidsdienst volksgezondheid aanraadt om, alvorens rodenticiden te 
gebruiken, altijd de mogelijkheid te overwegen om niet-chemische preventie- en 
controlemethoden (bv. vallen) te gebruiken.
Dat ratten zowel op publieke en private plaatsen lopen.
Dat de gemeente Zoersel gekwalificeerde rattenvangers in dienst heeft die op gans het Zoerselse 
grondgebied kunnen ingezet worden om ook door middel van niet-chemische preventie- en 
controlemethoden de rattenpopulatie in te dijken.
Dat er slimme, gifloze, rattenvallen in omloop zijn die een minder risicovolle 
bestrijdingsmethode van plaagdieren vormen
Dat een voordeel van een slimme val ook is dat het zo goed als geen andere soorten doodt.
Dat slimme rattenvallen de biodiversiteit ten goede komen.
Op voorstel van de CD&V fractie:
BESLUIT met 14 stemmen voor (oppositie en schepen C. Van Paesschen) en 13 stemmen tegen 
(N-VA, Open VLD en Groen):
Artikel 1:
De gemeenteraad geeft het college van burgemeester en schepenen de opdracht om zogenaamde 
slimme rattenvallen aan te kopen.  
Artikel 2:



 

De gemeentelijke rattenvangers zullen worden ingezet voor het plaatsen van deze slimme 
rattenvallen, en dit zowel op publiek terrein als op privéterrein, in functie van de 
noodwendigheden om de problematiek van ratten op een efficiënte manier te bestrijden.
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