Zelftest Dierbaar-certificering
voor koiverkopende bedrijven | (het Koicertificaat)
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Administratie

2.1 Protocollen (werkwijzen op papier)
Is er een protocol waarin het beheer van protocollen wordt vastgelegd?

□   Ja

□   Nee

Aandachtspunten:
→ is vastgelegd hoe de verantwoordelijke voor de uitgifte de protocollen goedkeurt op geschiktheid?
→ is vastgelegd dat protocollen –indien nodig- door de verantwoordelijke worden geactualiseerd en goedgekeurd?
→ is vastgelegd dat de relevante versies van de protocollen op de werkplek beschikbaar zijn?
→ is vastgelegd dat de protocollen leesbaar zijn en blijven?
→ is vastgelegd hoe te voorkomen dat vervallen protocollen worden gebruikt en is er een geschikte identificatie van vervallen
protocollen die bewaard worden?

2.2 	Registraties
Is er een protocol voor de identificatie, het opslaan, de bescherming, het terugvinden, het bewaren
en de vernietiging van registraties?

□   Ja

□   Nee

□   Ja

□   Nee

□   Ja

□   Nee

2.3 Wet en regelgeving
Voldoet u aan op het bedrijf van toepassing zijn de regelgeving met betrekking tot diergezondheid,
dierenwelzijn, soortbescherming, transport en diergeneesmiddelen? Bent u bekend met
deze regelgeving?
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Vakbekwaamheid

3.1 	Vakbekwaamheidseisen
3.1.1 Wordt door de beheerder aan de geldende vakbekwaamheidseisen voldaan?
Eisen:
→ Basiscursus (dierenondernemingen). Bijv. Basiskennis Dierenspeciaalzaak (HKI), MBO Zelfstandig Beroepsbeoefenaar Dierenonderneming, MBO Dierverzorging niveau 3 of 4, HBO Diermanagement of de wettelijke vakbekwaamheidseisen.
→ Cursus visziekten
→ Diergenees- en bestrijdingsmiddelen (HKI Bunnik of CDB Barneveld)
Zonder deze vakbekwaamheideisen wordt geen afspraak voor certificering gemaakt.
3.1.2 Worden gegevens omtrent opleidingen bijgehouden in een registratie?

□   Ja

□   Nee

3.1.3 Is er gedurende openingstijden altijd iemand aanwezig in het bezit van een geldig diploma?

□   Ja

□   Nee

Voor de vakbekwaamheid (diploma’s) voor het Dierbaar-certificaat wordt in de overgangsperiode (1 juli 2015 – 1 juli 2020) van het
Besluit Houders van Dieren aangesloten bij de bestaande vakbekwaamheidseisen zoals bovenstaand beschreven.
Noot: indien er een diploma beschikbaar is conform het Besluit Houders van Dieren is dat ook een geaccordeerde opleiding.

3.2 	Gekwalificeerd personeel
3.2.1 Ligt de leiding van de vijverafdeling in handen van een gekwalificeerd medewerker?

□   Ja

□   Nee

□   Ja

□   Nee

□   Ja

□   Nee

□   Ja

□   Nee

□   Ja

□   Nee

3.4.2 Zijn vaktijdschriften op het gebied van koi-houderij beschikbaar voor medewerkers?

□   Ja

□   Nee

3.4.3 Worden gegevens omtrent opleidingen bijgehouden in een registratie?

□   Ja

□   Nee

□   Ja

□   Nee

(medewerker die aan 3.1.1. voldoet)?
3.2.2 Is er tijdens openingsuren altijd een gekwalificeerde medewerker aanwezig?
3.2.2 Worden werkzaamheden die te maken hebben met de koi altijd verricht onder
verantwoording van een gekwalificeerd medewerker?

3.3 	Vervanging
Is het gekwalificeerde personeel de afgelopen vijf jaar actief geweest in de detailhandel in dieren?

3.4 	Bijscholing
3.4.1 Heeft het gekwalificeerde personeel minimaal twee dagdelen per jaar (bij)scholing
om de vakbekwaamheid op peil te houden?
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Huisvesting

4.1 bassins
4.1.1 Hebben de dieren voldoende zwemruimte?
Aandachtspunten:
→ diameter van een rond bassin of lange zijde van een vierhoekig bassin is tenminste 4 maal de lengte van de
grootste vis in het bassin
→ minimum diepte: 40 cm
4.1.2 Bij tijdelijk huisvesting: is de waterkwaliteit in orde? (zie tabel in OFI-boekje 2005)

□   Ja

□   Nee

4.1.3 Is elk bassin voorzien van een voor ieder zichtbare thermometer?

□   Ja

□   Nee

4.1.4 Is elk bassin voorzien van registratiekaart waarin behandelingen worden aangegeven?

□   Ja

□   Nee

□   Ja

□   Nee

□   Ja

□   Nee

□   Ja

□   Nee

Aandachtspunt:
→ op registratiekaart moet minimaal zijn aangegeven:
datum binnenkomst, medicinale behandeling, herkomst, leverancier.

4.2 Waterkwaliteit
4.2.1 Voldoet de waterkwaliteit voldoet aan eisen zoals gesteld door OFI (OFI, 2005).
4.2.2 Worden de waterkwaliteitsparameters zoals vermeld in OFI boekje word volgens
een vastgestelde procedure gecontroleerd en geregistreerd?
4.2.3 Voldoen de bassins aan de eisen voor veilige opstelling?
Aandachtspunt:
→ bassins zijn volledig zelfstandige units met eigen filtering, of bassins zij parallel geschakeld waarbij
afvloeiend water niet wordt hergebruikt zonder desinfecterende behandeling (filtering, met UV of Ozon).
4.2.4 Zijn de bassins met koi zodanig van elkaar gescheiden dat spatwater uit het ene niet
het andere bassin kan besmetten?

□   Ja

□   Nee

□   Ja

□   Nee

4.3 	Isolatie bij calamiteiten
Kan elke bassin als aparte unit draaien bij ziekte uitbraken en medicinale behandeling?
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Verzorging en onderhoud

5.1 	Verzorging
5.1.1 Worden dagelijks voor opening alle dieren gecontroleerd volgens een protocol? Worden
afwijkingen direct behandeld en geregistreerd? Worden dode dieren direct verwijderd?
5.1.2 Heeft het bedrijf een vaste relatie met een in koi gespecialiseerde dierenarts?
Wordt er een logboek bijgehouden met de activiteiten van deze dierenarts?
5.1.3 Wordt bij constateren van een meldingspichtige ziekte (KHV, EUS) hiervan melding gemaakt
bij de NVWA en wordt dit geregistreerd in het logboek van de dierenarts?

□   Ja

□   Nee

□   Ja

□   Nee

□   Ja

□   Nee

□   Ja

□   Nee

□   Ja

□   Nee

□   Ja

□   Nee

□   Ja

□   Nee

□   Ja

□   Nee

□   Ja

□   Nee

□   Ja

□   Nee

5.2 voeding
5.2.1 Wordt koi uitsluitend gevoederd met voeders die geschikt zijn voor koi?
5.2.2 Wordt er uitsluitend gevoederd door vaste medewerkers volgens een vast protocol?
Is in dit protocol opgenomen wie en wanneer voedert?

5.3 	Hygiëne / ontsmetten
5.3.1 Worden ruimtes waar vissen gehuisvest zijn dagelijks en wekelijks volgens een vast protocol
gereinigd en ontsmet?
5.3.2 Heeft elk bassin een eigen net en bowl, of worden deze, indien voor meerdere bassins
gebruikt, na elk gebruik ontsmet?
5.3.3 Worden bassins waarin vissen gehouden worden voorafgaande aan ontvangst van
nieuwe vis grondig gereinigd?
5.3.4 Wordt van reiniging en ontsmetting een registratie bijgehouden van: wie reinigt en ontsmet,
wanneer dit gebeurt en met welke stof er ontsmet is?
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Administratie

6.1 	Ziektevrije inkoop	
Wordt koi uitsluitend ingekocht bij leveranciers die volgens OIE-normen vrij zijn van KHV en SVC?
Aandachtspunten:
→ 	bij eigen import dienen een gezondheidscertificaten overlegd te worden waaruit blijkt dat het exporterend land
of de exporterende kwekerij/exporteur vrij is van deze ziekten.
→ 	Bij aankoop via Nederlandse importeur dient ook de importeur het Koicertificaat te hebben.
Opmerking: gevaccineerde koi wordt geacht niet vrij te zijn van de ziekten.

6.2 	Opvang van een partij die nog geen quarantaineperiode heeft gehad
6.2.1 Indien van toepassing: wordt bij opvang van vissen die nog geen quarantaine periode
doorlopen hebben (eigen import, transshipping) voldaan aan de volgende eisen:
→ partijen van verschillende leveranciers worden niet gemengd.

□   Ja

□   Nee

□   Ja

□   Nee

□   Ja

□   Nee

□   Ja

□   Nee

□   Ja

□   Nee

□   Ja

□   Nee

□   Ja

□   Nee

→ vissen van verschillende kwekers binnen een partij worden niet gemengd.
6.2.2 Ondergaan bovengenoemde partijen koi tenminste de volgende opvangprocedure:
→ een quarantaine van tenminste 21 dagen bij een temperatuur van 20-24˚C
→ een vis van elke leverancier binnen de partij (kwekers) wordt getest op KHV op een
		

door de OIE erkende methode.

→ tijdens de quarantaine wordt gecontroleerd op parasieten en wanneer aanwezig
		

worden deze bestreden.

→ dieren worden pas verkocht na de quarantaineperiode wanneer de test aangeeft dat
		

de dieren vrij zijn van KHV en wanneer dieren vrij zijn van parasieten en geen andere

		

klinische tekenen van ziekte vertonen.

→ van de quarantainebehandeling wordt een registratie bijgehouden.
6.2.3 Wordt indien de leverancier aangeeft dat er een verdenking van KHV is, of wanneer er KHV is
geconstateerd, direct een vis uit de zelfde partij getest volgens OIE standaard?
6.2.4 Wordt indien de test aangeeft dat de geteste vis besmet is, direct de gehele partij vernietigd
(na overleg met NVWA). Wordt de leverancier gewaarschuwd en worden alle afnemers
gewaarschuwd?

6.3 	Opvang van een partij die een quarantaine periode heeft gehad
6.3.1 Indien van toepassing: wordt bij opvang van vissen een quarantaine periode doorlopen
hebben (groothandel, kwekerij) voldaan aan de volgende eisen:
→ partijen van verschillende leveranciers worden bij voorkeur niet gemengd.
→ vissen van verschillende kwekers binnen een partij worden bij voorkeur niet gemengd.
6.3.2 Wordt indien de leverancier aangeeft dat er een verdenking van KHV is, of wanneer er KHV
is geconstateerd, direct een vis uit de zelfde partij getest volgens OIE standaard?
Wordt dit tevens gemeld aan de NVWA en aan de leverancier?
6.3.3 Wordt indien de test aangeeft dat de geteste vis besmet is, direct de gehele partij vernietigd
(na overleg met NVWA). Worden de alle afnemers gewaarschuwd?

Bij inspecties controleert de Dierbaar-inspecteur de vereiste documenten of bestanden (protocollen en registraties).
Door middel van interviews met personeel onderzoekt hij ook in hoeverre de protocollen ook zijn geïmplementeerd.
Verder kijkt de inspecteur door middel van visuele inspectie of u aan de overige eisen voldoet.

Uw gegevens
Bedrijf: ___________________________________________________________________________
Contactpersoon: ___________________________________________________________________
E-mailadres: _______________________________________________________________________
Telefoon: __________________________________________________________________________

Fax dit formulier naar nummer 033 - 455 28 35. Vervolgens gaan we samen met u kijken hoe u de aandachtspunten uit de zelftest het
beste kunt aanpakken. Het invullen en opsturen van de zelftest is geheel vrijblijvend en verplicht u tot niets.

