vakbekwaamheidseisen:

FF Checken

Nog steeds hebben we de neiging om de vakbekwaamheidseisen voor onder

nemers in onze branche ‘nieuw’ te noemen, maar nieuw zijn ze eigenlijk al lang
niet meer. Sterker nog: als je niet snel opschiet met checken of jij aan die
‘nieuwe’ eisen voldoet, mag je straks geen dieren meer verkopen!
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en jij zo ervaren en is jouw kennis over de
dieren die je verkoopt dusdanig op peil dat
je alleen nog maar examen hoeft te doen,
of moet er nog gestudeerd worden, voordat
jij het verplichte bewijs van vakbekwaamheid zoals genoemd in het ‘Besluit houders

van dieren’ kunt halen? Tijdens de Dibevo University – op

Heb je nog geen bewijs van vakbekwaamheid of twijfel je of je huidige diploma
voldoet aan de eisen? Doorloop het stroomschema hiernaast en binnen een minuut
weet je wat je te doen staat!

7 en 8 oktober in Nijkerk – kun je testen of jouw kennis
voldoende is om je diploma te halen. Gratis. De meeste

ondernemers beschikken namelijk al over zo veel kennis

komen”, zegt hij. “Er zijn zelfs mensen die het ons kwalijk

over de dieren die ze verkopen, dat het helemaal niet

nemen, dat je voortaan diploma’s moet hebben als je met

nodig is om weer terug de schoolbanken in te gaan.
“Bovendien mag je – als je wél een cursus moet gaan volgen – stage lopen in je eigen bedrijf”, zegt Dibevo-voorzitter

levende dieren werkt. Maar hoewel Dibevo wel degelijk een
voorstander is van het stellen van eisen aan de kennis en
kunde van ondernemers, hebben wij het heus allemaal niet

Joost de Jongh. “Dat is een van de aanpassingen die Dibevo

bedacht. Wat wij wel bedacht hebben, is dat iedereen die

bedongen heeft bij de overheid. Oorspronkelijk was het de

naar de Dibevo University komt, op een eenvoudige manier

bedoeling dat winkeliers bij een concurrent stage moesten

kan testen of hij al voldoende kennis heeft om zijn diploma

lopen, terwijl hun eigen winkel gewoon door moest draaien;

te halen.”

een ondoenlijke zaak natuurlijk. Deze aanpassing maakt de
stap om te voldoen aan de eisen van het Besluit houders
van dieren een stukje eenvoudiger.”

Hoge hoed
van Dibevo?

“Sommige ondernemers denken

Handdoek in de ring?

“Wij vinden dat het een goede zaak is, dat alleen mensen die
bewezen over voldoende kennis beschikken, met
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levende dieren mogen werken”, zegt
hij. “Vakbekwaamheidseisen kunnen een hele branche naar
een hoger plan tillen. Er zit
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hebben geprobeerd de minister duidelijk te maken dat
de situatie voor veel dieren dan juist verslechtert en we
hebben de mogelijkheden bedongen die er nu zijn. Als
de verkoop van dieren voor een deel verdwijnt uit de
dierenspeciaalzaak, gaat die ergens anders plaatsvinden:
in achterafschuurtjes met via Marktplaats aangeboden
dieren. Daarmee bereikt de overheid – die met het Besluit
houders van dieren inzet op het welzijn van gezelschapsdieren – juist het tegenovergestelde.”

Desnoods naar de rechter

Joost: “Dibevo heeft al heel veel gezegd en geschreven

over het Besluit houders van dieren en de vakbekwaamheidseisen. Een jaar geleden was de overheid er nog
niet uit wat precies het examenniveau moest zijn en
konden onderwijsinstellingen hun opleidingen nog niet
goed vormgeven. Inmiddels is dat in kannen en kruiken.

Wi me z’n ej n
vakah an en?
Het bewijs van vakbekwaamheid is verplicht voor een beheerder die
werkzaam is in een inrichting waar bedrijfsmatige activiteiten met
gezelschapsdieren plaatsvinden. Denk dus aan dierenspeciaalzaken,
tuincentra, dierenpensions, groothandels, maar ook fokkers die onder
de noemer ‘bedrijfsmatig’ vallen.
De vakbekwaamheidseisen zijn verdeeld over vijf groepen:

→ Honden en katten

→ Overige zoogdieren

→ Reptielen en amfibieën
→ Vissen

→ Vogels

Toch wil dat niet zeggen dat we er al helemaal zijn. Op
dit moment is er nog verschil van mening over de overgangstermijn. Als je nog niet voldoet aan de eisen van
het besluit, als je dus nog geen diploma hebt, mag je nog
je diploma hebben. Dibevo vindt echter dat ondernemers

Wat  ik  en?

die al een diploma hebben – die dat haalden bij een Cre-

Iedereen die na 1 juli 2015 een bedrijf begon met andere dieren dan

even dieren blijven verkopen tot juli 2020. Dan moet je

bo-gecertificeerde instelling als het HKI, Aeres Barneveld
of Helicon – dat diploma mogen gebruiken om aan te
tonen dat ze vakbekwaam zijn. Daar is niet iedereen bij
het ministerie van Economische Zaken het mee eens. In
juli waren wij bij minister Schouten om onze standpunten
nog eens op tafel te leggen. Tijdens dat overleg hebben
wij uitgelegd dat de diploma’s die ondernemers in het
verleden haalden, wel degelijk voldoen aan de eisen van
het Besluit houders van dieren. Bovendien hebben wij de
minister verteld dat juist de ondernemers die al gediplo-

honden en katten – daarvoor was het diploma al veel eerder verplicht –
moest bij de start van zijn bedrijf al voldoen aan de eisen.
Bestond jouw bedrijf al voor die datum? Dan heb je tot 1 juli 2020 de
tijd om een bewijs van vakbekwaamheid te halen. Dat wil dus zeggen
dat de tijd dringt! Als jouw kennis van de dieren die je verkoopt voldoende is, hoef je geen opleiding te volgen maar kun je simpelweg examen doen. Is dat niet het geval? Meld jezelf – of een van je medewerkers – dan aan voor een cursus bij het Huisdier Kennis Instituut (HKI),
Aeres Training Centre Barneveld of bij Helicon Opleidingen.

meerd waren voordat dat officieel moest, niet tussen wal
en schip mogen vallen. Zij hebben zich ingespannen om
te voldoen aan de hoogste eisen, zelfs toen dat nog niet
verplicht was. Om te voorkomen dat zij nu nog een keer
de schoolbanken in moeten, gaan we desnoods naar de
rechter.”

Bloemen

“Onlangs hadden wij een vergadering bij Aeres Barneveld,
onder andere over de test die zij samen met het HKI ontwikkelden en die ondernemers tijdens de Dibevo University gratis kunnen doen”, vertelt Joost. “Ik kweek vissen, mijn
hobby is aquaristiek en ik besloot – volkomen onvoorbereid en tijdens de vergadering – de test voor de diergroep
vissen te doen. Ik begreep dat ik daarmee mijn nek uitstak
en dus het risico liep voor gek te zitten. Maar ik zeg altijd:
langs de rand van de afgrond groeien de mooiste bloemen,
dus ik deed het gewoon. Is ook mijn aard; ik deins niet zo
snel terug. Ik had meer dan voldoende vragen goed om
te slagen voor het examen. En geloof mij: als ik het kan,
dan kan een ondernemer die al jarenlang dieren verkoopt
het helemaal! Wij willen onze leden meegeven dat ze niet
altijd op dat veilige geplaveide, brede pad moeten blijven

Wat  k e n o?
Dan mag je straks geen dieren meer verkopen in je winkel. De LID is
al aan het controleren of winkeliers voldoen aan de eisen van het
Besluit houders van dieren. De vakbekwaamheidseisen vallen binnen
dit besluit. Joost de Jongh: “Er zijn ondernemers die overwegen om te
stoppen met de verkoop van dieren omdat ze denken niet over voldoende kennis te beschikken om het diploma te halen, en omdat ze
niet opnieuw de schoolbanken in willen. Eeuwig zonde. Ondernemers
die stoppen met de verkoop van dieren, beroven hun winkel van iets
essentieels. Dieren hóren in de dierenspeciaalzaak, dieren uit je winkel verbannen omdat je het diploma niet wilt halen, dat is je kop in
het zand steken, kiezen voor de gemakkelijkste weg. Desnoods zorg je
ervoor dat de medewerker op de afdeling vogels het certificaat vogels
heeft, en jouw aquariumspecialist de papieren voor vissen, dan hoef je
niet zelf de studieboeken in te duiken. Je hebt nog twee jaar om ervoor
te zorgen dat jouw winkel voldoet aan de eisen, maar die zijn zo om.
Als je de dieren uit je winkel haalt, haal je de ziel uit je bedrijf.”

lopen. Ga ze gewoon eens zoeken, die bloemen.” ←
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