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Nieuwsbrief Vitaal Kalf

Deze nieuwsbrief wordt namens de SBK verstuurd door de SKV.

Onderwerpen


Vitaal Kalf: de nieuwe kwaliteitsregeling in de kalversector



Voorschriften kalverhouderij: verschillen tussen Vitaal Kalf en IKB Vleeskalveren



Subsidie ter dekking van deelnamekosten aan Vitaal Kalf



Tarief voor herhaaldelijk of te laat afzeggen van aangekondigde (geplande)
controles

Vitaal Kalf: de nieuwe kwaliteitsregeling in de kalversector
Vitaal Kalf is de nieuwe kwaliteitsregeling voor de kalversector en daarmee de opvolger
van IKB Vleeskalveren. De nieuwsbrief voor Vitaal Kalf is daarom ook in een nieuw jasje
gestoken.
In Vitaal Kalf zijn alle schakels van de keten opgenomen. Kalverhouderij, verzamelcentra,
transporteurs (betrokken bij transport van verzamelcentrum naar kalverhouder), en
slachterijen (die vleeskalveren slachten) kunnen deelnemen aan de regeling. In deze
nieuwsbrief geven we een overzicht van wat de belangrijkste veranderingen voor u zijn.

Voorschriften Kalverhouderij: verschillen tussen Vitaal Kalf en
IKB Vleeskalveren
Rechtstreekse aanvoer jonge kalveren
Nuka’s, die rechtstreeks van een rundveebedrijf van geboorte zijn aangevoerd, dienen in
Vitaal Kalf minimaal 14 dagen oud en 36 kilogram zwaar te zijn en te voldoen aan het
protocol “Gezonde Kalveren” (het vroegere “protocol verzamelcentra aandoeningen
nuka’s”). In de loop van 2017 zullen de nuka’s die rechtstreeks van het rundveebedrijf van
geboorte zijn aangevoerd, ook gemeld moeten worden in het Kalf Volg Systeem. Wij zullen
u hier omstreeks juli as. over informeren.

Drinkwatermonsters
In Vitaal Kalf is het drinkwateronderzoek uitgebreid. Als een kalverhouder gebruik maakt
van een koudwatervat, dan moet hij minimaal eenmaal per jaar aantonen dat het water uit
het koudwatervat geschikt is als drinkwater. Hij kan dit aantoonbaar maken d.m.v.
wateranalyses. Als er geen koudwatervat aanwezig is, dan moet hij, indien gebruik
gemaakt wordt van drinkwater uit een eigen bron, een keer per kalenderjaar per bron een
drinkwateronderzoek uitvoeren. Ook dient de kalverhouder jaarlijks een watermonster te
nemen aan het einde van de waterleiding. Dit dient hij in ten minste één stal waarin
kalveren worden gehouden, uit te voeren. Het maakt hierbij niet uit, of er gebruik gemaakt
wordt van leidingwater of drinkwater uit een eigen bron.

Het drinkwatermonster moet bacteriologisch en chemisch worden geanalyseerd met
uitzondering van het drinkwatermonster wat genomen is aan het einde van de
waterleiding. Dit monster hoeft alleen bacteriologisch te worden geanalyseerd. Als uit de
analyse blijkt dat de resultaten niet voldoen aan de gestelde normen, dan moet de
kalverhouder afhankelijk van het genomen monster verschillende maatregelen nemen. Klik
hier voor de gehele procedure omtrent het nemen van drinkwatermonsters, de analyse van
de monsters en eventuele maatregelen die genomen moeten worden als de resultaten niet
voldoen aan de gestelde normen (bijlage 8 van de Algemene Voorwaarden Vitaal Kalf).

Controle op verboden stoffen
De controle op verboden stoffen is ondergebracht in Vitaal Kalf. Er mogen dus geen
kalvervoerders, preparaten, producten of vleeskalveren op het bedrijf aanwezig zijn,

waaraan verboden stoffen zijn toegediend en / of bevatten. De eigenaar van de kalveren,
die op het Vitaal Kalf bedrijf aanwezig zijn, moet daarom aangesloten zijn bij SKV.
Informatie over eventueel aangetroffen residuen van antibiotica op basis van
steekproefsgewijze bemonstering van het voersysteem worden teruggekoppeld aan de
kalverhouder.

Veelgebruik Antibiotica
In Vitaal Kalf is de term ‘Structureel Veelgebruik’ veranderd in ‘Veelgebruik’. Er is daarbij
een nieuwe categorie ingevoerd: ‘Veelgebruik, fase 0’. Een Vitaal Kalf bedrijf wordt
aangemerkt als ‘Veelgebruik, fase 0’ als het niveau van het antibioticumgebruik in het
signaleringsniveau (oranje) ligt.

In de volgende nieuwsbrief wordt de status veelgebruik uitgebreid toegelicht.

Melkmonsters en reiniging van de melkleiding
In Vitaal Kalf hoeft niet iedere kalverhouder meer standaard jaarlijks een melkmonster te
laten nemen en te laten analyseren. Alleen bedrijven die vallen in de categorieën
‘Veelgebruik, fase 1’ of ‘Veelgebruik, fase 2’ moeten nog steeds eenmaal per kalenderjaar
een melkmonster laten nemen en laten analyseren.

In IKB Vleeskalveren waren kalverhouders verplicht om maandelijks de melkleidingen te
reinigingen en een register bij te houden van de reinigingsbeurten. In Vitaal Kalf dienen
alle kalverhouders dit wekelijks te doen.

Aanvoer vanaf verzamelcentra
Kalverhouders, die deelnemen aan Vitaal Kalf, mogen vanaf halverwege 2017 alleen
aanvoer van nuka’s vanaf een verzamelcentrum hebben dat wordt uitgevoerd door een
Vitaal Kalf erkende transporteur. Daarnaast dienen alle aangevoerde nuka’s die in
Nederland zijn geboren, die niet rechtstreeks van een rundveebedrijf van geboorte zijn
aangevoerd, te zijn verzameld op een verzamelcentrum met een Vitaal Kalf erkenning.
Transporteurs worden dus ook onderdeel van Vitaal Kalf. De voorschriften Transporteurs
bestaan uit een beperkt aantal voorschriften, die gericht zijn op de transparantie van het
transport tussen het verzamelcentrum en de kalverhouder.

Melden onveilige situaties aan NVWA
Vitaal Kalf deelnemers zijn verplicht om onveilige situaties te melden aan de NVWA. Dit

geldt ook als de kalverhouder van mening is of redenen heeft om aan te nemen dat een
door hem in de handel gebracht vleeskalf schadelijk voor de menselijke gezondheid kan
zijn. Afhankelijk van de situatie kan deze melding via het VKI-formulier, telefonisch of
schriftelijk plaatsvinden.

Subsidie ter dekking van de deelnamekosten aan Vitaal Kalf
Ondertekening deelnemersovereenkomst SKV-Vitaal Kalf
Op 17 februari heeft SKV alle IKB deelnemers een informatiepakket toegestuurd. Dit
informatiepakket bevatte een deelnemersovereenkomst, een machtiging en een
begeleidende brief. Inmiddels heeft SKV het merendeel van de aanvragen voor deelname
aan Vitaal Kalf ontvangen. Mocht u de deelnemersovereenkomst nog niet ondertekend
teruggestuurd hebben, maar wilt u wel aan Vitaal Kalf deelnemen en subsidie (laten)
aanvragen, stuur dan uiterlijk 31 maart aanstaande alle documenten op naar SKV.
Alleen dan kan SKV garanderen dat zij de subsidieaanvraag op tijd voor u kan aanvragen.

Aanvraag subsidie ter dekking van de deelnamekosten Vitaal Kalf
Na ondertekening van de deelnemersovereenkomst kunt u een aanvraag tot subsidie ter
dekking van de deelnamekosten aan Vitaal Kalf indienen. Dit kan op twee manieren,
namelijk:
1. U machtigt de SKV om dit voor u te doen door ondertekening van het
machtigingsformulier in het informatiepakket en dit op te sturen naar SKV. Te zijner tijd zal
SKV dan ook de aanvraag tot betaling van de subsidie verzorgen. SKV moet dan uiterlijk
31 maart a.s. over de ondertekende documenten beschikken, OF
2. U doet zelf een aanvraag op de website van RVO.nl. U moet dan de volgende gegevens
aanleveren / uploaden: deelnemersovereenkomst Vitaal Kalf, de dierdagdosering (DDD)
2016 en het gemiddeld aantal aanwezige kalveren in 2016.
Het aanvragen van de subsidie, ter dekking van de deelnamekosten aan Vitaal Kalf voor de
komende 5 jaar, kan alleen in de periode van 1 maart tot en met 30 april 2017 bij de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). U kunt ná 30 april geen subsidie meer
aanvragen voor 2017. U kunt pas het jaar erop weer in aanmerking komen voor subsidie

voor de resterende 4 jaar.
Klik hier voor het overzicht met meest gestelde vragen over Vitaal Kalf.

Tarief voor herhaaldelijk of te laat afzeggen van aangekondigde
(geplande) controles
Wij willen u er graag nogmaals op wijzen om controles op tijd af te zeggen. SKV heeft
aangegeven dat zij regelmatig te maken heeft met kalverhouders die afspraken
voor controles meerdere malen op het laatste moment afzeggen. Dit zorgt voor extra
(administratief) werk, gaten in de planning en daardoor extra kosten.
Het aanspreken van kalverhouders die op het laatste moment, of zelfs helemaal niet,
afmelden voor een controle heeft nog niet tot verbeteringen geleid. De kosten voor Vitaal
Kalf, dus ook de kosten als gevolg van late afzeggingen, worden gezamenlijk gedragen en
daarom vindt SKV het oneerlijk als andere deelnemers gevolgen ondervinden van dit
gedrag. Er is daarom besloten om per 1 januari 2017 een tarief van €65,- per controle in
rekening te brengen als:
1. de desbetreffende kalverhouder de aangekondigde (geplande) controle binnen 48 uur
voor controle afzegt en SKV een nieuwe controle moet inplannen;
2. een aangekondigde (geplande) controle die op verzoek van de desbetreffende
kalverhouder is verplaatst, op verzoek van deze kalverhouder opnieuw (wordt afgezegd
en) moet worden verplaatst.

Meer informatie
Als u inhoudelijke vragen hebt over Vitaal Kalf, neemt u dan gerust contact op met het
SBK secretariaat via: info@kalversector.nl of telefonisch via 088-998 4325.
Als u vragen hebt over de aanmelding voor Vitaal Kalf, aanvragen van de subsidie en
aanvragen van uitbetaling van de subsidie, neemt u dan gerust contact op met SKV.
Gezien de verwachte drukte kunt u dat het beste doen per e-mail (skv@skv.info) of via
WhatsApp 06-51762076.

SBK is dé brancheorganisatie van de Nederlandse kalversector.
SBK wil de transparantie van de markt bewaken en bevorderen en de kwaliteit, de gezondheid en de
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van IKB Vleeskalveren en Vitaal Kalf.
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