Exportcertificering van levende vis
door Hans Vink (Directie Visserijen)
Sinds enkele jaren is de bedrijfstak visteelt in Nederland volop in ontwikkeling. Deze situatie is echter a1lerminst kenmerkend voor Nederland. Reeds
in een eerder stadium vond in een aantal andere West-Europese landen
zoals het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Denemarken, West-Duitsland
en Frankrijk een sterke visteeltontwikkeling plaats. Dit heeft er onder andere
toe geleid dat diverse landen programma's hebben opgesteld ter wering
en bestrijding van visziekten.
In alle gevallen maakt het stellen van regels
aan de Import van levende vis deel uit
van deze programma's. Een en ander houdt
in dat de export van levende vis naar de
betreffende landen slecbts mogelijk is nadat door bet exporterende land garan ties
zijn verstrekt met betrekking tot de gezondbeidstoestand van de vis. Om in de
vereiste gezondbeids-verklaringen te kunnen voorzien is bet in veel gevallen noodzakelijk dat bet exporterende bedrijf (en
de eventuele toeleveringsbedrijven) een
balfjaarlijkse controle ondergaat. Om deze
reden is door de Directie Visserijen, de
Veterinaire Dienst, de Rijksdienst voor de
Keuring van Vee en Vlees (R VV) en bet
Centraal
Diergeneeskundig Instituut
(CDI) een controlesysteem ontwikkeld dat
hierin voorziet en op basis waarvan de
exportcertificering kan plaatsvinden. In het
navolgende wordt tekst en uitleg gegeven
over de wijze waarop de exportcertificering van levende vis in ons land is georganiseerd.
II Algemeen
a. Zoetwaterkweekvis. Levende zoetwaterkweekvis (inc1usief salmoniden) kan op
verzoek van de viskweker / exporteur door
de R VV worden gecertificeerd mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarde. Bij
deze certificering wordt onderscbeid ge-

maakt naar bedrijven die onder een periodieke controle van de RVV staan en
bedrijven die niet worden gecontroleerd.
Verklaringen over het gedurende langere
tijd afwezig zijn van bepaalde visziekten
op het exporterende bedrijf, hetgeen door
diverse landen wordt geeist, kunnen slechts
worden afgegeven aan bedrijven die periodiek worden gecontroleerd en waarbij,
middels monsteronderzoek, de aanwezigheid van de betreffende visziekten niet is
gebleken. Daarnaast dient het exporterende bedrijf aan een aantal algemene
voorwaarden te voldoen (zie IV Algemene
.voorwaarden voor het verkrijgen van een
SLV-nummer). Indien aan alle voorwaarden is voldaan en de aanwezigheid van
de betreffende visziekten niet is gebleken,
wordt door de RVV aan het bedrijf een
sanitair goedkeuringsnummer verstrekt. In
verband met de verschillende landeneisen
is het SLV-nummer slechts geldig bij exportcertificering naar die landen, waarvoor
het SLV-nummer is afgegeven.
Een SLV-nummer geldt in principe voor
twee jaar maar kan door de Directeur
R VV worden ingetrokken indien daartoe
aanleiding bestaat. De toekenning van een
SLV-nummer heeft enkele belangrijke
voordelen voor exporterende bedrijven.
Deze voordelen zijn: - Door de RVV kan
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worden verklaard dat het betreffende bedrijf gedurende langere tijd vrij is van met
name genoemde visziekten, zodat export
naar onder andere Frankrijk, Engeland en
West-Duitsland mogelijk wordt.
_ Bij de keuring van een zending levende
vis bestemd voor export kan worden volstaan met een klinische (uitwendige) partijkeuring. Slechts indien de klinische keuring de aanwezigheid van visziekten doet
vermoeden, is monsteronderzoek op de'
aanwezigheid van met name genoemde
visziekten door het CD I noodzakelijk voor
de certificering. Bij een klinisch gezond
beeld is dit niet noodzakelijk.
_ Voor bedrijven die niet in het bezit zijn
van een SLV-nummer en dus niet onder
de RVV-controle staan, is de export van
levende vis naar diverse landen, waaronder
Frankrijk, Engeland en voor sommige
vissoorten West-Duitsland, uitgesloten.
Export naar andere dan de genoemde
landen is slechts mogelijk voorzover daar
genoegen wordt genomen met een keuring
per exportpartij (met eventueel monsteronderzoek door het CDI).
b. Vis uit oppervlaktewater. Voor vis uit
het oppervlaktewater zijn dezelfde mogelijkheden voor partijkeuringen aanwezig
als voor bedrijven zonder SLV-nummer.
III Aanvraag periodieke bedrijfscontrole
en toekenning van SLV- nummer
De aanvraag voor periodieke bedrijfscontrole en toekenning van een SLV-nummer
voor een of meerdere landen, waarvoor
dit is vereist, dient schriftelijk te worden
ingediend bij de Directeur van de R VV
(Postbus 30724, 2500 GS DEN HAAG).
Voordat het SLV- nummer door de Directeur van de R VV wordt verstrekt dient
de aanvrager aan een aantal algemene
voorwaarden te voldoen en wordt het
betreffende bedrijf bezocht door de visspecialist van de R VV (eventueel samen
met de rayonleider van het betreffende
viskeuringsrayon). Op basis van de resul-

taten van dit bezoek wordt een advies
opgesteld voor de Directeur R vv. Deze
gaat al dan niet over tot het toekennen
van een SLV-nummer. Het bovengenoemde bedrijfsbezoek kent een drieledig
karakter.
; a. Aan de hand van een 'checklist' wordt
een inventarisatie gemaakt van algemene
bedrijfsinformatie die nodig is om tot
toekenning van een SLV-nummer te kunnen overgaan. Deze informatie betreft onder andere bedrijfsopzet, produktiecijfers,
verwachte aantal exportzendingen op jaarbasis, naam en adres van de begeleidende
dierenarts en van eventuele toeleverancier(s), landen waarvoor het SLV-nummer
moet gelden, etcetera.
b. Aan de hand van een tweede 'checklist'
wordt tijdens dit bezoek een sanitaire
bedrijfskeuring verricht. Deze keuring is
met name gericht op bedrijfshygienische
aspecten, welke voor de bescherming van
de gezondheid van de vis van belang zijn.
c. Ten behoeve van onderzoek op de
aanwezigheid van visziekten worden tot
slot van het bezoek een aantal vismonsters
genomen (voor de verpakking van de
monsters dient zuivere zuurstof op het
bedrijf aanwezig te zijn). Na verzegeling
door de RVV dient het bedrijf de monsters
aan het CD Iter onderzoek aan te bieden.
Het onderzoek zal zich slechts rich ten op
die ziektenverwekkers die genoemd worden in de invoereisen van de landen
waarvoor het SLV- nummer moet gelden.
IV Algemene voorwaarden voor het verkrijgen van een SLV-nummer.
1. Het exporterende viskweekbedrijf dient
te voldoen aan de sanitaire eisen welke
vereist zijn voor het verkrijgen van een
SLV-nummer en die zijn opgesteld door
de Directeur Visserijen in samenwerking
met de Directeur Veterinaire Dienst.
2. Vit de resultaten van het monsteronderzoek door het CDI, moet de aanweAquacultuurnieuws juni 1988 pagina 15

zigheid van de betreffende ziekten niet zijn
gebleken.
3. Eventuele toeleveranciers van pootvis
dienen eveneens over een SLV-nummer te
beschikken. Indien dit nog niet het geval
is, dient de aanvrager een verklaring van
geen bezwaar van zijn toeleverancier(s)
tegen de bedrijfskeuring te overleggen.
Ten aanzien van buitenlandse leveranciers
geldt dat deze bedrijven eveneens aan
vergelijkbare voorwaarden dienen te voldoen. Dit kan door middel van een verkliuing van een officiele dienst van het land
van herkomst.
Hierin dient per zending te worden verklaard dat het herkomstbedrijf onder officieel toezicht staat, dat op het bedrijf de
afgelopen 12 maanden tijdens het halfjaarlijkse visziektekundig monsteronderzoek
geen van de hierna aangeduide ziekteverwekkers zijn geconstateerd en dat op de
dag van export geen klinische ziektesymptonen hiervan zijn waargenomen.
Zalmachtigen
_ Viraal Haemorrhagisch Septicaemis VirusVHS
_ Infectieus Pancreas Necrose Virus (IPN)
_Infectieus haematopectisch Necrose Virus
(IHN)
- Ren bacterium Salmoninarum (BKD)
- Yersinia rucari (ERMD)
_ Myxosoma cerebrelis (Whirling disease)
(PKD) aal
- Edwardsiella spp
- Anguillicola spp
Cypriniden
_ Rhabdovirus carpio (Spring Viraemia of
Carp; SVC)
_ Verwekkers Swim Bladder Inflammation
(SBI) Meervalachtigen
- Edwardsiella spp
- Channel Catfish Virus (CCV)
Graskarperachtigen
- Bothriocephalus
_ Rhabdovirus carpio (Spring Viraemia of
Carp; SVC)
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4. Het exporterende bedrijf dient bij verdenking van visziekten of bij signalering
van abnormale vissterfte het betreffende
R VV- viskeuringsra yonkantoor te informeren.
5. Het exporterende bedrijf dient een voor
de RVV toegankelijke administratie bij te
houden.
6. Het exporterende bedrijf dient voor aanen afvoer van vis uitsluitend gebruik te
maken van gedesinfecteerde containers
dan weI van eenmalig te gebruiken nieuwe
verpakkingen. Voor het transport van viseier en en/of sperma dienen altijd nieuwe
verpakkingen te worden gebruikt.
7. Het exporterende bedrijf dient aUe medewerking te verlenen aan de medewerkers
van de RVV.
Indien het exporterende viskweekbedrijf
aan bovengenoemde voorwaarden voldoet, zal tot toewijzing van het SLVnummer worden overgegaan. Indien een
of meerdere tekortkomingen worden gesignaleerd wordt de aanvrager hiervan
schriftelijk op de hoogte gesteld. Pas nadat
aUe tekortkomingen zijn verholpen en de
R VV zich hiervan middels een eindkeuring
op de hoogte heeft gesteld, vindt de toekenning van het SLV-nummer plaats.

Periodieke controle van bedrijven
met een SLV-nummer
Door de betreffende RVV rayonleider
wordt tenrninste 2 keer per jaar of vaker
indien daartoe aanleiding bestaat, een controlebezoek gebracht aan SLV-bedrijven.
Tijdens dit halfjaarlijkse bezoek wordt
nagegaan of zich veranderingen hebben
voorgedaan in de algemene bedrijfsinformatie en of de bedrijfshygiene nog voldoende wordt gewaarborgd. Tevens worden opnieuw vismonsters genomen ten
behoeve van het CDI-visziektenonderzoek.
Indien het exporterende bedrjf tijdens dit
controlebezoek aan de normen voldoet,

kan de exportcertificering als voorheen (op
basis van een klinische keuring) plaatsvinden.
Bij ernstige tekortkomingen kan de Directeur RVV het SLV-nummer (eventueel
tijdelijk) intrekken.

VI Exportcertificering levende vis
van niet-gecontroleerde bedrijven
en van vis uit het oppervlaktewater.
Voor bedrijven, die niet in het bezit zijn
van een SLV-nummer, is in sommige gevallen toch exportcertificering van levende
vis door de R VV mogelijk naar de niet
SLV-Ianden. Een en ander is atbnakelijk
van de betreft'ende landeneisen.
In enkele gevallen kan worden volstaan
met een klinische keuring van de exportpartij. Meestal is echter monsteronderzoek
van de partij door het COl noodzakelijk.
Indien zo'n onderzoek is vereist, dient de
exporteur rekening te houden met het feit
dat resultaten van dit onderzoek vaak pas
na enkele weken beschikbaar zijn.

VII Kosten verbonden aan het verkrijgen van een SLV-nummer
De toewijzing van een SLV-nummer
brengt de volgende kosten met zich mee.
a. RVV. Voor het bedrijfsonderzoek dat
de R VV verricht in het kader van toekenning van en halfjaarlijkse controle op
het SLV- nummer, worden geen kosten in
rekening gebracht. Deze kosten zullen
worden verwerkt in de komende tariefstelling viskeuring (zie VII a).
b. COL De kosten van het monsteronqerzoek, dat dor het COl wordt verricht
ten behoeve van de R VV (zowel voor het
verkrijgen van een SLV-nummer als voor
het halfjaarlijkse controlebezoek) worden
direkt doorberekend aan het exporterende
bedrijf. Deze kosten zijn atbankelijk van
de ziekteverwekkers waarop het COl con-

troleert. Omdat het exporterende bedrijf
moet aangeven voor welke landen het
SLV-nummer moet gelden, kan dit van
bedrijf tot bedrijf verschillen. Voor de
verschillende onderzoeken berekent het
CD I de volgende tarieven.
Onderzoek naar de ziekte(n): Per keuring
Klinisch onderzoek f 150,Bacteriologisch onderzoek (Yersinia sp en
Edwardiella sp/ en Flexibacter sp/ en
Aeromonas salmonicida subsp/ en Vibro
sp/ en Pseudomonas sp/ en Renibacterium salmoninarum) f 275,00
Anguillicola sp/ f 150,00
SVC f275,00
VHS en IPN en IHN f 400,00
VHS en IPN en IHN en Myxosoma f
585,00
VHS en IPN en IHN en SVC en Erythrodermatitis f 470,00
VHS en IHN en Myxosoma en Yersinia
sp/ en Renibacterium salm f 710,00
Rhabdovirus en IPN en Vibrio anguillarum en Pseudomonas, anguilliseptica en
Yersinia ruckeri f 470,00
SVC en Erythrodermatitis f 400,00
SVC en IHN en VHS en PFR en Yersinia
sp/ en Erythrodermatitis f 470,00
SVC en IHN en Vibrio sp en Renibacterium salm en Yersinia sp f 470,00L
VHS en IPN en IHN en Renibacterium
salm en Yersinia ruckeri en Myxosoma en
verwekkers PKD f 710,00
Anguillicola sp/ en Edwardsiella sp/ f
340,00
SVC en Verwekkers SBI f 340,00
Edwarsiella sp en CCV f 400,00
SVC en Verwekkers SBI en Bothriocephalus sp f 340,00
Bovensta~nde bedragen zijn exclusi~f
BTW
c. Algemeen. Het exporterende bedrijf
dient, nadat verzegeling van de monsters
door de R VV heeft plaats gevonden, zorg
te dragen voor vervoer van de monsters
naar het COL De monsters dienen door
Aquacultuurnieuws juni 1988 pagina 17

het exporterende bedrijf gratis ter beschikking te worden gesteld.

VIII Kosten verbonden aan certificering van individuele partijen
a. Bedrijven met SLV-nummer. De kosten
die verbonden zijn aan een keuring van
een partij levende vis door de R VV ten
behoeve van exportcertificering, zijn afhankelijk van het gewicht van de partij.
Momenteel wordt door de RVV het volgende tarief gehanteerd. Per kilogram te
keuren vis: 1110 cent Certificaat: f 2,00.
Indien de klinische keuring door de R VV
aanleiding geeft om tot monsteronderzoek
door het CDI over te gaan, worden de
extra kosten van dit onderzoek doorberekend aan het exporterende viskweekbedrijf. Het momenteel door de RVV gehanteerde tarief staat binnen de RVV ter
discussie. Ais gevolg hiervan kunnen op
termijn veranderingen in de tariefstelling
optreden.
b. Bedrijven zonder SLV-nummer. RVV:
per kilogram te keuren vis: 1110 cent
Certificaat: f 2,00. Bij monsteronderzoek
door het CDI (afhankelijk van de landeneisen) gelden de eerder vermelde CDItarieven.

c. Algeineen. Het exporterende bedrijf
dient, nadat verzegeling van de monsters
door de R VV heeft plaatsgevonden, zorg
te dragen voor vervoer van de monsters
naar het CDI. De monsters dienen door
het exporterende bedrijf gratis ter beschikking te worden gesteld.
IX contactpersonen
Mevrouw M.C. Huijbers RVV Centraal
Muzenstraat 30 Postbus 30724 2500 GS
's-Gravenhage tel: 070-624611, toestel
2343 of 2432
De heer K.A. Taal RVV Centraal Muzenstraat 30 Postbus 30724, 2500 GS 'sGravenhage tel: 070-624611, toestel 2342
of 2432
Drs. J .A.C. Vink Directie Visserijen Ministerie van Landbouw en Visserij Bezuidenhoutseweg 73 Postbus 20401 2500 EK
's-Gravenhage tel: 070-7924~9
Drs. P.J.A. van Geldorp - Veterinaire
Dienst Ministerie van Landbouw en Visserij Bezuidenhoutseweg 73 Postbus
20401 2500 EK 's-Gravenhage 070793563.
Mevrouw Ir. O.L.M. Haenen - Centraal
Diergeneeskundig Instituut Edelhertweg
15 Postbus 65 8200 AB Lelystad. tel:
03200- 73370/73911.
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Telefoon: 04925-1900; Telex 74678 emgas nl.
AQUAFISH Lekerseweg 4 NL- 5428 NJ Venhorst.
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