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Geachte , 

Op 5 mei 2021 heb ik uw aanvraag voor de zwarte soldaatvlieg (Hermetia 

illucens) als productiedier ontvangen. In deze brief leest u mijn besluit en wat dit 

voor u betekent. 

Aanvraag 

U heeft een aanvraag ingediend voor de productie van de zwarte soldaatvlieg 

(Hermetia illucens) namens . De aanvraag is op 11 juni 

2021 voor advies gestuurd naar het Nationaal Referentie Centrum van de 

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NRC). Op 2 september 2021 is het 

advies door RVO ontvangen. Opvolgend hebben een tweetal gesprekken 

plaatsgevonden tussen RVO en . (9 en 28 september 2021) voor 

toelichting op de aanvraag en is aanvullende informatie verstrekt waaronder uw 

bedrijfshandboek (versie NL1.0, ontvangen op 8 oktober 2021). Dit is ter 

aanvulling op het oorspronkelijke advies gestuurd naar het NRC. Op 28 oktober 

2021 heeft RVO hier advies over ontvangen. 

Overwegingen 

U vraagt een ontheffing aan voor de zwarte soldaatvlieg als productiedier. 

Uw leverancier stuurde 8 individuen ter determinatie naar de Barcoding Facility for 

Organisms and Tissues of Policy Concern (BopCo) of the Royal Belgian Institute of 

Natural Sciences Naturalis Expert Centre6. BopCo voerde morfologisch en 

moleculair identificatie uit van de opgestuurde monsters. Het opgestuurde 

materiaal werd geïdentificeerd als Hermetia illucens. De identiteit vanuit dit 

bronmateriaal is hiermee afdoende vastgesteld.  

Algemene risico inschatting 

De zwarte soldaatvlieg is een vlieg (Diptera: Stratiomydiae) waarvan de larven 

zich voeden op composterend organisch materiaal waaronder mest. 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 van nature in Nederland voor. De gevolgen 

van introductie en vestiging in Nederland worden als klein ingeschat.  
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De zwarte soldaatvlieg leeft van organische reststromen en tast geen levende 

planten aan en vormt daardoor geen risico voor de plantgezondheid in Nederland. 

Volwassen exemplaren bijten of steken niet. De soort brengt voor zover bekend 

geen ziekten over. De soort vormt dan ook geen risico voor de volks- en 

diergezondheid in Nederland. De soort kan zich hoogstwaarschijnlijk niet 

permanent handhaven in de natuur omdat de klimatologische omstandigheden 

niet optimaal zijn. De zwarte soldaatvlieg vormt daarom geen risico voor de flora 

en fauna in Nederland.  

 

Specifieke risico inschatting 

U heeft aangegeven het kweeksysteem te willen decentraliseren door 

kweekmodulen zowel op de hoofdlocatie als op locaties van pluimveebedrijven te 

plaatsen, beginnend met een onderzoek op de hoofdvestiging en een specifiek 

pluimveebedrijf. Uw bedrijfsmodel biedt ruimte voor innovatie en wijkt af van de 

mij bekende centrale kweek. Ik wil u graag deze ruimte bieden. Daarvoor heb ik 

nader onderzoek gedaan of bovenstaande toetsing ook voor uw bedrijfsmodel kan 

gelden. Mede door uw coöperatieve opstelling en voorgestelde werkwijze, heb ik 

vast kunnen stellen, dat de risico’s vanuit uw productiefaciliteit vergelijkbaar of 

zelfs minder zijn. De omvang is kleiner dan bij centrale kweek. U werkt alleen met 

larven en niet met het vliegende stadium. De kweekbakken zijn traceerbaar en u 

hanteert een strikte werkwijze met protocollen ter voorkoming van ontsnapping 

op locatie.  

 

De huisvesting 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. 

Besluit 

Artikel 1 

Voor het gebruik van de zwarte soldaatvlieg (Hermetia illucens) als productiedier, 

wordt aan  een ontheffing verleend van artikel 2.3, eerste lid, Wet 

dieren voor het onderzoek op het adres waar  gevestigd is en de locatie 

aan de . 

 

Artikel 2 

De ontheffing wordt verleend onder de volgende voorwaarden: 

a. Als wijzigingen worden aangebracht, óf in gebruik van Hermetia illucens 

van een andere herkomst, óf in de bestemming (als voeding van 

pluimvee) óf als product (anders dan levende larven als eindproduct) stelt 

de ontheffinghouder, RVO hiervan op de hoogte.  

b. De ontheffinghouder koopt eieren van Hermetia illucens in, waarvan de 

identiteit en zuiverheid afdoende is vastgesteld, bij de in de aanvraag 

genoemde leverancier. Bij verandering van leverancier stelt de 

ontheffinghouder, RVO hiervan op de hoogte en zorgt zo nodig voor een 

aanvullend identificatierapport.  

c. Wanneer, nieuwe specifieke gegevens beschikbaar komen die de invloed 

van Hermetia illucens op de plantgezondheid, de inheemse flora en fauna 

en volksgezondheid in een ander daglicht stellen, wordt RVO hiervan op 

de hoogte gesteld. 
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d. De ontheffinghouder stuurt voucherexemplaren van Hermetia illucens ter 

verificatie op naar het Nationaal Referentie Centrum (na contact over de 

aard en type van materiaal) van de Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit, Directie Handhaven NVWA, Divisie Laboratorium, E. 

Dijkstra: Postbus 9102, 6700 HC Wageningen. 

e. De ontheffinghouder stuurt de onderzoeksresultaten ter beoordeling naar 

RVO, voorafgaand aan eventuele vervolgfase(n). 

 

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 17 november 2021. 

Dit besluit geldt uiterlijk tot 17 november 2026. 

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. 

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 
 
 

 
 




