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> Retouradres Postbus 40225 8004 DE  Zwolle 

Datum 20 november 2019 
Betreft Beslissing aanvraag 

Geachte X 

Op 19 augustus 2019 heb ik uw aanvraag voor een ontheffing van de 
productiedierenlijst voor de beekridder (Salvelinus alpinus) ontvangen. In deze 
brief vertel ik mijn besluit en wat dit voor u betekent. 

Aanvraag 
U heeft de aanvraag ingediend met het oog op de productie van de beekridder 
(artikel 2.3, eerste lid, Wet dieren) namens New Gills Aquaculture Biology uit 
Wageningen. 
De aanvraag is op 23 oktober 2019 voor advies gestuurd naar een visserijexpert. 
Op 6 en 18 november 2019 is het advies door RVO.nl ontvangen. 

Overwegingen 
U vraagt een ontheffing aan voor de beekridder (Salvelinus alpinus). 
De beekridder is een vis behorende tot de familie salmonidae. In de 
Scandinavische landen wordt de soort al gekweekt en aangeboden op de markt als 
consumptievis, dit is in Nederland nog niet het geval. De beekridder komt voor in 
bergmeren en arctische kustwateren in IJsland, Zweden, Noorwegen en Canada. 
De soort komt niet in Nederland voor, met name omdat het klimaat in Nederland 
te warm is. 

Verspreiding van de beekridder vanuit de productiefaciliteit is zo goed als 
onmogelijk. De kwekerij is niet openbaar toegankelijk en de beekridder kan niet 
overleven in de Nederlandse wateren. De soort vormt dan ook geen risico voor de 
volksgezondheid en diergezondheid in Nederland. De gevolgen van introductie en 
vestiging in Nederland worden als klein/ nihil ingeschat. In de kwekerij zullen de 
beekridders per verschillende levensfase verschillend voer aangeboden krijgen. 
Het kweekproces is afgesloten en stapsgewijs gereguleerd in afzonderlijke 
bassins. Doordat alle ruimtes afgesloten zijn kunnen er niet zomaar eitjes of 
vissen weggehaald worden en uitgezet worden. 

Toepassing in commerciële productiesystemen kan zonder grote risico’s voor de 
inheemse flora en fauna worden toegepast. De instandhouding van de inheemse 
flora en fauna is dan ook niet in het geding. 
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Risico’s voor het dierwelzijn en de gezondheid van Salvelinus Alpinus zijn 
beoordeeld aan de hand van het natuurlijke gedrag, de wijze van huisvesten en 
de wijze van doden van de volwassen dieren. De huisvestingsomstandigheden zijn 
al omschreven in beschikbare literatuur. De temperatuur wordt goed gewaarborgd 
en wordt per leeftijdsstadia aangepast. Door de stroming in de kweektanks kan de 
beekridder ‘trekken’. Het is aan te raden de waterwaardes (NH4+) lager te 
houden dan nu beschreven staat in het bedrijfsvoorstel. Het aangeboden voedsel 
tijdens de productie van de beekridder, zoals beschreven door de aanvrager zijn 
optimaal voor de ontwikkeling van het dier. Er wordt duidelijk gekeken naar de 
verschillende voedselbehoeftes in de verschillende stadia. De wijze van doden van 
deze diersoort gebeurt op adequate wijze door een klap op het hoofd hetgeen leidt 
tot een snelle dood. Het welzijnsaspect van het organisme is voldoende 
gewaarborgd. 

Besluit 
Artikel 1 
Voor het gebruik van de diersoort beekridder (Salvelinus alpinus) als 
productiedier, wordt X een ontheffing verleend van artikel 2.3, eerste lid, Wet 
dieren. 

Artikel 2 
De ontheffing wordt verleend onder de volgende voorwaarden: 
▪ Indien wijzigingen worden aangebracht, in gebruik, herkomst, bestemming 

óf als product, die van belang kunnen zijn voor bovenstaande beoordeling, 
dient de aanvrager RVO hiervan op de hoogte te stellen; 

▪ Wanneer nieuwe specifieke gegevens beschikbaar komen die de invloed van 
aangevraagde soort (Salvelinus Alpinus) op de inheemse flora en fauna en 
volksgezondheid in een ander daglicht stellen, dient RVO daarvan 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 inwerking met ingang van 20 november 2019. 
Dit besluit geldt uiterlijk tot 20 november 2024. 

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. 
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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. 

Meer informatie 
Heeft u vragen, kijk dan op www.rvo.nl. Of neem telefonisch contact met ons op: 
088 042 42 42 (lokaal tarief). 

Met vriendelijke groet, 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
namens deze: 

Teammanager Vergunningen Natuur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
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