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Geachte , 

Op 28 februari 2018 heb ik uw aanvraag voor een ontheffing van de 
productiedierenlijst voor de broze slibworm (Lumbriculus variegatus) ontvangen. 
Op 12 november 2018 heb ik uw verzoek ontvangen de tenaamstelling van mijn 
besluit van 4 oktober 2019 op deze aanvraag aan te passen. 

Aanvraag 
De aanvraag is op 19 maart 2018 voor een risicobeoordeling voorgelegd aan de 
Commissie Beoordeling Insecten. Op 4 juni en 8 augustus 2018 heb ik u 
geïnformeerd dat een beslissing op de aanvraag meer tijd vergt dan verwacht. Op 
25 september 2018 heb ik het advies van de commissie ontvangen. 

Overwegingen 
U vraagt een ontheffing aan voor de diersoort broze slibworm om deze te 
gebruiken als siervisvoer. Voor de bescherming van volks-, plant- en 
diergezondheid, milieu en het welzijn en de gezondheid van de broze slibvorm is 
een risicobeoordeling: ‘Toetsing van de broze slibworm Lumbriculus variegatus als 
productiedier in Nederland’ uitgevoerd. Met deze beoordeling kan ik vaststellen of 
de broze slibworm in Nederland gekweekt mag worden. 

Welzijn 
Kwekerijen investeren in het welzijn van ongewervelden en optimaliseren de 
omstandigheden van kweek om een hoge productie te krijgen. Ook zijn kwekers 
zich bewust van de intrinsieke waarde en houden hier rekening mee bij hun 
dodingsmethoden. Specifieke studies over het welzijn van de broze slibworm zijn 
niet bekend, maar afgaande op de ontwikkeling van het dier bij het gebruik als 
proefdier voor het aantonen van contaminanten in sedimenten is gebleken dat het 
dier weinig last heeft van de verontreinigingen. 

Plantgezondheid 
De worm komt al in Nederland voor, leeft op organisch afval en vormt geen 
gevaar voor planten, natuur of landbouw. 
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Volksgezondheid 
Omdat de soort zich alleen in ondiep water bevindt en zich voedt met organisch 
afval, vormt zij geen gevaar voor de volksgezondheid. 

Diergezondheid 
Als de soort gebruikt wordt als voer voor dieren, kan het alleen een gevaar 
vormen als de dieren gekweekt worden op substraten die verontreinigt zijn met 
contaminanten. Als de soort gebruikt wordt als diervoer dan moeten de substraten 
gecertificeerd schoon zijn. Ook moet een gekweekte populatie vrij zijn van 
myxozoa. 

Biodiversiteit/ Milieu 
De worm komt al in Nederland voor en heeft een belangrijke ecologische functie: 
het reduceren van slib in oppervlaktewater. 

Besluit 
Artikel 1 
Voor het gebruik van de diersoort broze slibworm (Lumbriculus variegatus) als 
productiedier, wordt aan X een ontheffing verleend van artikel 2.3, eerste lid, Wet 
dieren. De ontheffing met kenmerk WDP/10/2018/002 van 4 oktober 2018 op 
naam van X wordt ingetrokken. 

Artikel 2 
De ontheffing wordt verleend onder de volgende voorwaarden: 
a. De substraten waar de dieren op gekweekt worden zijn gecertificeerd schoon.
b. De gekweekte populatie is vrij van myxozoa.

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 18 december 2018. 
Dit besluit geldt uiterlijk tot 4 oktober 2023. 

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 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: 

Marco Boonman 
Teammanager Vergunningen Natuur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 




