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Geachte X X ,

Op 27 april 2017 heb ik uw aanvraag voor een ontheffing van het verbod om de 

Yellowtail Kingfish (Seriola lalandi) te gebruiken met het oog op de productie 

(artikel 2.3, lid 1, Wet dieren) ontvangen. U heeft de aanvraag namens x x  
ingediend. 

Feiten en omstandigheden 

De Yellowtail Kingfish was als productiedier opgenomen in de Vrijstellingsregeling 

dierenwelzijn. Bij de transitie van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren 

naar de huidige Wet dieren, is deze aanwijzing abusievelijk niet meegenomen. 

Voor het gebruik van de Yellowtail Kingfish als productiedier is een ontheffing 

nodig.   

Overwegingen 

De visfamilie Seriola spp., waar de Yellowtail Kingfish deel van uitmaakt, behoort 

sinds vele jaren tot de categorie van aangewezen productiedieren. Met de 

inwerkingtreding van de Wet dieren in 2014 is de tot dan toe bestaande 

aanwijzing van de Seriolae spp. als productiedier abusievelijk vervallen.  

Met het Besluit houdende wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het 

Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van 

dierenwelzijn, wordt de aanwijzing alsnog gerealiseerd door het opnemen van de 

visfamilie Seriola spp. in Bijlage II bij het Besluit houders van dieren. Naar 

verwachting treedt genoemd besluit op 1 januari 2018 in werking.  

Met een ontheffing kan het gebruik van vissoorten van de visfamilie Seriola spp. 

tot het moment van inwerkingtreding van het besluit, worden toegestaan. Er zijn 

geen redenen om het gebruik van onderhavige vissoorten als productiedieren, niet 

toe te staan.    

Conclusie 

Ik verleen u op de grond van op artikel 10, eerste lid, van de Wet dieren de 

gevraagde ontheffing.  

Gelet op bovenstaande worden voor de verlening van onderhavige ontheffing geen 

kosten in rekening gebracht. 
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Besluit: 

Artikel 1 

Ten behoeve van het gebruik van de diersoort Yellowtail Kingfish (Seriola lalandi) 

als productiedier, wordt aan x een ontheffing verleend van artikel 2.3, eerste lid, 

van de Wet dieren. 

Artikel 2 

De ontheffing wordt verleend onder de volgende voorwaarden: 

a. Indien wijzigingen worden aangebracht, óf in gebruik van de Yellowtail

Kingfish van een andere herkomst, óf in de bestemming óf als product, dient u

RVO.nl hiervan op de hoogte te stellen.

b. Wanneer gedurende de ontheffingstermijn nieuwe, specifieke gegevens

beschikbaar komen die de wijze van houden van Yellowtail Kingfish in

aquacultuur of de invloed op de volksgezondheid in een ander daglicht stellen,

dient RVO.nl hiervan op de hoogte te worden gesteld.

Artikel 3 

Deze ontheffing kan worden gewijzigd of ingetrokken, als niet wordt voldaan aan 

artikel 2. 

Artikel 4 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 19 juli 2017. 

Dit besluit geldt uiterlijk tot de dag van inwerkingtreding van het Besluit houdende 

wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in 

verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn .

Artikel 5 

Dit besluit wordt bekend gemaakt door toezending aan de aanvrager en wordt 

geplaatst op de site van RVO.nl.   

Bezwaar 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na 

verzending van deze brief digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De 

datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Als u 

schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 

40219, 8004 DE Zwolle. 

Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval onze referentie, het briefkenmerk en 

de datum van de beslissing waartegen u bezwaar maakt. U vindt onze referentie 

en het briefkenmerk in de rechter kantlijn van deze brief. 
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Meer informatie 

Heeft u nog vragen, kijk dan op onze website mijn.rvo.nl. Of bel ons: 

088 042 42 42 (lokaal tarief). 

Met vriendelijke groet, 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

namens deze: 

Marco Boonman 

Teammanager Vergunningen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 




