
H»

a-1-
t

1

Ö j
(.ii.

Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland

> Retouradres Postbus 40225,, 8004 DE Zwolle

• Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

Postbus 40225,
8004 DE Zwolle
mijn.rvo.nl

T 088 042 42 42

Onze referentie
Kenmerk
WDP/10/2017/001

Datum - H MAART 2017
Betreft Beslissing aanvraag

Geachte heer x,

Aanvraag
Op 11 november 2016 heb ik uw aanvraag voor een ontheffing van het verbod om 
de zwarte soldaatvlieg {Hermetia illucens) te gebruiken met het oog op de 
productie (artikel 2.3, lid 1 Wet dieren) ontvangen. U heeft de aanvraag namens x 
uit x ingediend.

Feiten en omstandigheden
De aanvraag is op 10 januari 2017 voor een korte risicobeoordeling (quickscan) 
gestuurd naar het Nationaal Referentie Centrum van de Nederlandse Voedsel en 
Warenautoriteit (NVWA). Op 27 januari 2017 is het advies van de 
expertcommissie door RVO.nl ontvangen.

Overwegingen
U vraagt ontheffing aan voor de zwarte soldaatvlieg. De vliegen van x. zijn door 
Macrogen Europe te Amsterdam geïdentificeerd als zwarte soldaatvlieg. De zwarte 
soldaatvlieg is een vlieg (Diptera: Stratiomydiae) waarvan de larven zich voeden 
op composterend organisch materiaal. In verschillende delen van de wereld wordt 
de soort al gekweekt om te dienen als verwerker van organische reststromen en 
productie van dierlijke eiwitten en vetten. De zwarte soldaatvlieg komt wereldwijd 
voor in gebieden met een tropisch tot warm klimaat. De soort komt niet in 
Nederland voor. De gevolgen van introductie en vestiging in Nederland worden als 
klein ingeschat. De zwarte soldaatvlieg leeft van organische reststromen en tast 
geen levende planten aan en vormt daardoor geen risico voor de plantgezondheid 
in Nederland.
Verspreiding van de zwarte soldaatvlieg vanuit de productiefaciliteit is zeer 
beperkt vanwege het gebruik van gesloten compartimenten en het gebruik van 
sluizen. Volwassen exemplaren bijten of steken niet en de soort brengt voor zover 
bekend geen ziekten over. De soort vormt dan ook geen risico voor de 
volksgezondheid en diergezondheid in Nederland.
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De soort kan zich hoogstwaarschijnlijk niet permanent handhaven in de natuur 
omdat de klimatologische omstandigheden niet optimaal zijn. De zwarte 
soldaatvlieg vormt geen risico voor de flora en fauna in Nederland. De 
huisvestingsomstandigheden en het aangeboden voedsel zijn optimaal voor de 
ontwikkeling van het dier. De wijze van doden van deze koudbloedige diersoort 
gebeurt op een adequate wijze. Het welzijnsaspect van het organisme is 
voldoende gewaarborgd.

Conclusie
Ik verleen u de gevraagde ontheffing.

Gelet op artikel 10.1 van de Wet dieren;

Besluit:

Artikel 1
Ten behoeve van het gebruik van de diersoort zwarte soldaatvlieg
(Hermetia illucens) als productiedier, wordt aand3, lid 1 Wet dieren.

Artikel 2
De ontheffing wordt verleend onder de volgende voorwaarden:

a. Bij het gebruik van nieuwe bronpopulaties, voucherexemplaren ter
identificatie en verificatie en ter depositie opsturen naar een erkend
entomologisch, diagnostisch laboratorium, bijv. het Nationaal Referentie
Centrum van de NVWA in Wageningen;

b. Indien wijzigingen worden aangebracht, óf in gebruik van
Hermetia illucens van een andere herkomst, óf in de bestemming
(als petfood, aquacultuur) óf als product (anders dan productie tot een
bewerkt eindproduct, bijv. het verkopen van levende larven) wordt RVO.nl
hiervan op de hoogte gesteld;

c. Wanneer nieuwe specifieke gegevens beschikbaar komen die de invloed
van Hermetia illucens op plantgezondheid of op de inheemse flora en
fauna en volksgezondheid in een ander daglicht stellen, wordt RVO.nl
daarvan op de hoogte gesteld.

Artikel 3
Deze ontheffing kan worden gewijzigd of ingetrokken, indien niet wordt voldaan 
aan het bepaalde in artikel 2.

Artikel 4
Dit besluit treedt inwerking met ingang van 1 maart 2017.
Dit besluit geldt uiterlijk tot 1 maart 2022.
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Artikel 5
Dit besluit wordt bekend gemaakt door toezending aan de aanvrager en zal 
worden geplaatst op de website van RVO.nl.

Bezwaar
Tegen dit besluit kan degene wiens belang daarbij rechtstreeks is betrokken, 
binnen zes weken na verzending van deze brief schriftelijk een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen.

Stuur het ondertekende bezwaarschrift naar Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Stuur een 
kopie van dit besluit mee met uw bezwaarschrift.

Op mijn.rvo.nl/bezwaar vindt u meer belangrijke informatie over het indienen van 
een bezwaarschrift.
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Staatssecretaris van Economische Zaken
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