Beslui t ho uders va n d ie r e n

vakbekwaamheidseis:
het is geen fabeltje
Op 1 juli was het zover: sinds die datum moet iedereen die bedrijfsmatig huisdieren
verkoopt, aflevert, opvangt of fokt, kunnen aantonen dat hij vakbekwaam is voor de
diergroepen die hij verkoopt. Het lijkt bijna onmogelijk, maar toch krijgt Dibevo nog
steeds vragen van mensen voor wie de verplichte vakbekwaamheid als nieuw in de
oren klinkt. Heb jij het bewijs van vakbekwaamheid nog niet of gaat er geen belletje
rinkelen? Lees dan snel verder.
Wat betekenen de
vakbekwaamheidseisen?

Ik heb nog geen diploma,
wat moet ik dan doen?

die bedrijfsmatig huisdieren verkoopt, aflevert, opvangt of

koopt, dan moet je met de verkoop van die dieren stoppen of

fokt, moet kunnen aantonen dat hij vakbekwaam is. Zo’n

iemand in dienst nemen die wél een bewijs van vakbekwaam-

bewijs van vakbekwaamheid krijg je door een opleiding te

heid heeft.

In het Besluit houders van dieren is vastgelegd dat iedereen

Als je geen diploma’s hebt voor de diergroepen die je ver-

volgen bij een crebo-gecertificeerde instelling. Het bewijs van
vakbekwaamheid is meer dan een papiertje. Je geeft daarmee

Door de coronacrisis heeft een aantal ondernemers niet meer

ook aan dat je de veranderingen in het denken van de consu-

op tijd examen kunnen doen om nog voor 1 juli in het bezit

ment over dierenwelzijn begrijpt en het een goede zaak vindt

te zijn van een bewijs van vakbekwaamheid. Dibevo heeft

dat je goed geschoold moet zijn als je met dieren omgaat.

het ministerie van LNV gevraagd om coulant om te gaan met

Waar kun je zo’n bewijs van
vakbekwaamheid halen?

dat je met een opleiding bezig was die door de coronacrisis
is gestopt of vertraagd, dan krijg je een vrijstelling tot het

Bij het HKI (Huisdier Kennis Instituut), Aeres Training Centre

moment dat de examens weer afgenomen kunnen worden en

Barneveld, Helicon, Clusius College of Citaverde College.

de uitslag bekend is.

Voor wie gelden de
vakbekwaamheidseisen?

Hoeveel personen moeten
er per bedrijf een bewijs van
vakbekwaamheid hebben?

Het bewijs van vakbekwaamheid is verplicht voor een beheerder die werkzaam is in een inrichting waar bedrijfsmatige
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de deadline van 1 juli. En dat is gelukt. Als je kunt aantonen

Volgens het Besluit houders van dieren moet er in het bedrijf

activiteiten met gezelschapsdieren plaatsvinden. Denk dus aan

iemand werkzaam zijn die over een erkend bewijs van vakbe-

dierenspeciaalzaken, tuincentra, dierenpensions, groothandels

kwaamheid beschikt voor de diergroepen die in dat bedrijf

maar ook fokkers die onder de noemer ‘bedrijfsmatig’ vallen.

worden verkocht of verzorgd, maar dat hoeft dus niet de eige-

De vakbekwaamheidseisen zijn verdeeld over vijf groepen:

naar te zijn! Daarbij hoeft deze persoon echt niet de hele dag

• Honden en katten

aanwezig te zijn.

• Overige zoogdieren
• Reptielen en amfibieën

De RVO zegt hierover: “De beheerder is degene die de dagelijk-

• Vissen

se leiding heeft, waarbij er gezien de definitie van beheerder

• Vogels

in art. 3:5 van het Besluit van uitgegaan mag worden dat er

Is er een overgangsregeling?

een zekere continuïteit is in de aanwezigheid van deze vakbekwame beheerder op de locatie. Het is aan de ondernemer zelf

Die was er inderdaad tot 1 juli 2020. Dat betekent dat je per

om aan dit vereiste in zijn specifieke bedrijfsvoering uitvoering

direct je zaken dus op orde moet hebben.

te geven.”
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