
Reglement uitlening van rattenvallen 

Volgens de wetgeving van 2 april 1971 en latere uitvoeringsbesluiten, moet elke eigenaar, huurder, 

gebruiker, publiek- of privaatrechterlijk persoon ratten bestrijden zodra hij hun aanwezigheid vaststelt, 

of deze hem door een overheidspersoon is gemeld. 

Gemeenten, provincies en gewest moeten dus hun verantwoordelijkheid nemen op openbare 

waterlopen, weggrachten en de terreinen waar deze openbare besturen belast zijn met het beheer. 

Verschillende Wielsbeekse wijken hebben te kampen met een rattenprobleem. De huidige preventieve 

maatregelen zijn onvoldoende om het probleem structureel op te lossen. Bijkomend is het rattenvergif 

dat wordt aangeboden aan de burger onvoldoende sterk om de rattenplaag aan te pakken. Ratten 

worden resistent tegen dit aan particulieren verkocht rattenvergif.  

De gemeente Wielsbeke voorziet daarom in de mogelijkheid om slimme, gifloze, rattenvallen te 

ontlenen die een minder risicovolle bestrijdingsmethode van plaagdieren vormen. 

Artikel 1: Wie? 

Elke inwoner van de gemeente Wielsbeke kan een rattenval ontlenen. 

Artikel 2: Hoe? 

De burger meldt zich aan bij het onthaal van het gemeentehuis. Daar worden zijn gegevens 

ingeschreven in een logboek, met vermelding van datum van ontlening en datum waarop de rattenval 

dient te worden teruggebracht. 

De burger dient een document te ondertekenen voor ontvangst waarop staat vermeld dat hij/zij een 

buis met 1 blok lokaas heeft ontvangen, vermelding van de dag waarop de rattenval ten laatste dient 

te worden teruggebracht naar het gemeentehuis, dienst onthaal en betaling van de waarborg. De 

burger krijgt een kopie van dit document mee naar huis. 

De rattenval wordt maximaal 4 weken ontleend. 

Artikel 3: Kostprijs? 

De ontlening van de rattenval is gratis, echter wordt er een waarborg gevraagd van € 20. 

De waarborg dient cash of via bankcontact te worden betaald op het moment van de ontlening van de 

rattenval. 

Artikel 4: Teruggave van de waarborg 

Bij het terugbrengen van de rattenval binnen de uitleentermijn van 4 weken en zonder enige schade 
wordt de waarborg van € 20 cash teruggegeven. 

Bij het niet terugbrengen van de rattenval binnen een periode van 4 werken of bij ernstige schade 
wordt de waarborg niet terugbetaald. 

Artikel 5: Opvolging van het rattenprobleem 

De eerste maandag na de ontlening van de rattenval (overeenkomstig het logboek), zal de 
rattenvanger de burger bezoeken om de situatie te bekijken en informatie te verschaffen. Dit wordt 
herhaald na 2 à 3 weken 


