Advies van de Brusselse Raad voor dierenwelzijn - 03/10/2019
betreffende een verbod op het gebruik en de verkoop van lijmvallen
In 2018 heeft de Waalse Raad voor dierenwelzijn zich gebogen over de problematiek van lijmvallen
voor het vangen van voornamelijk muizen maar eventueel ook ratten en vogels. Lijmvallen zijn
plaatjes (meestal van karton) bedekt met een lijm met een hoge kleefkracht, die op de trajecten van de
dieren worden geplaatst en waarop ze blijven vastzitten met de poten en/of de vacht. Ondanks de
gekende gevolgen hiervan voor het dierenwelzijn, worden lijmvallen tot op heden nog steeds verkocht
en gebruikt, stelt ook De Brusselse Raad voor dierenwelzijn vast.
De Brusselse Raad sluit zich unaniem aan bij de analyse van de Waalse Raad, die stelt dat het
gebruik van lijmvallen een schending vormt van artikel 15 van de dierenwelzijnswet van 14 augustus
19861, aangezien het doden niet gebeurt volgens de meest selectieve, de snelste en de voor het dier
minst pijnlijke methode. Het lijden dat bij de gevangen dieren veroorzaakt wordt, kan aanzienlijk zijn,
afhankelijk van de duur tussen het vangen en het overlijden, en van de manier van overlijden2.
Bovendien bestaat er een groot risico dat op dit soort vallen andere diersoorten komen vast te zitten
en lijden en/of schade wordt berokkend, al dan niet met dodelijke afloop. De gevangen dieren
ondergaan mogelijks langdurige, onvermijdbare stress en uiteindelijk uitputting (en eventueel zelfs
verwondingen) door mislukte vluchtpogingen, verhongering, uitdroging of verstikking2,3. De duur van
dit lijden is niet gereguleerd en kan dus meerdere dagen bedragen2.
Er bestaan echter alternatieve methoden, lethaal of niet lethaal. Verder moet men de nadruk leggen
op preventie, d.w.z. zorgen dat muizen en ratten geen nestgelegenheid en/of voedsel kunnen vinden
en dus geen populaties kunnen vormen op plaatsen waar ze overlast of risico’s kunnen veroorzaken
(vb. voor de veiligheid of de volksgezondheid).
Het gebruik zowel als de verkoop van lijmvallen zijn verboden in Ierland, aangezien ze niet zijn
opgenomen in de wetgeving m.b.t. toegelaten vallen voor wilde dieren4,5. In Nederland beschrijft de
wetgeving - net als in België - niet expliciet dat het gebruik van lijmvallen verboden is, maar wordt het
gebruik ervan voor bestrijding van muizen en ratten wel gecontroleerd en bestraft op basis van de
wettelijke vermelding dat onnodig lijden voorkomen moet worden6. De verkoop van lijmvallen is er
echter ook niet verboden, waardoor ze in praktijk toch nog gebruikt worden.

Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren.
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1986/08/14/1986016195/justel
2 Mason, G.M. & Littin, K.E. 2003. The humaneness of rodent pest control. Animal Welfare 12, p 1-37.
3 https://www.ufaw.org.uk/rodent-welfare/rodent-welfare
4 Wildlife Act 1976 (Approved Traps, Snares and Nets) Regulations 2003.
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2003/si/620/made/en/print
5 https://www.hsi.org/news-media/major-wholesalers-withdraw-glue-traps-following-unstuck-campaign121615/
6 https://www.nvwa.nl/onderwerpen/ongedierte/regelgeving
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Conclusie
De Brusselse Raad voor dierenwelzijn pleit voor een gecoördineerde aanpak op Belgisch niveau om
het gebruik zowel als de verkoop van lijmvallen in de drie regio’s wettelijk te verbieden. Daarom vraagt
de Raad aan de Brusselse minister voor dierenwelzijn om (a) het gebruik van lijmvallen te verbieden in
het Brussels Hoofdstedelijk gewest en (b) zichzelf en zijn Waalse en Vlaamse tegenhangers te
engageren om samen gepaste maatregelen op federaal niveau te bekomen om ook de handel in
lijmvallen in heel België te verbieden.
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