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Wijzigingen in Vitaal Kalf per 1 januari 2018
Voor u ligt een nieuwe editie van de nieuwsbrief Vitaal Kalf. In deze nieuwsbrief staan de
wijzigingen Vitaal Kalf welke in gaan op 1 januari centraal. Daarnaast leest u
over verschillende onderwerpen aanvullende toelichting of tips.

Vitaal Kalf: wijzigingen per 1 januari 2018

Er zijn een aantal wijzigingen binnen Vitaal Kalf die per 1 januari 2018 in werking treden.
De belangrijkste wijzigingen worden in deze nieuwsbrief benoemd. Als u alle wijzigingen
wilt zien, klik dan hier.
Hokbezetting
De voorschriften met betrekking tot de hokbezetting (voorschriften VK-A001 en VK-J011)
zijn aangepast. De berekening is hierdoor eenvoudiger en duidelijker.
Met ingang van 1 januari 2018 is gewijzigd dat kalveren ouder dan 20 weken (I&R leeftijd)
op 1,8 m2 moeten worden gehouden. Hierbij wordt dus niet gekeken naar het gewicht van
een (individueel) kalf bij overzetten van 1,5 m2 naar 1,8 m2. Bij het intekenen van de
plattegrond mogen bij opzet van nuka’s of toepassen van een doorschuifsysteem de
kalveren op 1,5 m2 ingetekend worden.
SKV zal de hokbezetting administratief controleren als een koppel kalveren 22 weken oud
is. De overige voorwaarden blijven ongewijzigd.
Verplichte ongediertebestrijding
De voorschriften over ongediertebestrijding zijn aangescherpt. Vanaf 1 januari 2018 wordt
bij ongediertebestrijding onderscheid gemaakt tussen de bestrijding van ratten en muizen
en daarnaast de bestrijding van vliegen.
Voor ratten en muizen dient er op alle vleeskalverbedrijven preventief door een
gediplomeerd persoon de bestrijding uitgevoerd te worden (voorschrift VK-C001). Op het
bedrijf moet op de aanwezige plattegrond aangegeven zijn waar de lokdozen en
bestrijdingsmiddelen zijn geplaatst (VK-C001a). Het is dus niet meer afdoende om alleen
bij overlast een gediplomeerd bedrijf hiervoor in te schakelen.
Daartegenover mag bij vliegenoverlast wel zelf maatregelen genomen worden, pas indien
dit niet tot voldoende resultaat leidt bij controle dient er alsnog een gediplomeerd
ongediertebestrijdingsbedrijf ingezet te worden. Een nieuw voorschrift (VK-C001b) is op dit
punt toegevoegd.
Agro-elektra keuring
Om de brandveiligheid in stallen te verhogen zal een nieuw voorschrift (VK-M010) in
werking treden per 1 januari a.s.. Kalverhouders dienen periodiek elke vijf jaar de
elektrische installaties in de bedrijfsgebouwen te laten inspecteren. De eerste inspectie
dient voor 1 januari 2019 (1 jaar na ingangsdatum) met goed gevolg te zijn uitgevoerd,

inclusief eventuele aanpassingen aan elektrische installaties. SKV zal u tijdens de controle
om de inspectierapportage vragen.
Bedrijven die enkel en alleen verlichting in hun stal hebben en geen verdere elektrische
installaties (zoals voerinstallaties, ventilatiesystemen, zonnepanelen etc.) zijn hiervan
vrijgesteld.
Vrijstelling: Reductiedoelstelling groene bedrijven
Kalverhouders en dierenarts moeten in het bedrijfsgezondheidsplan (BGP) een
reductiedoelstelling voor het antibioticagebruik vastleggen (voorschrift VK-L017i).
Verduidelijkt is dat bedrijven in het streefgebied (groene bedrijven) geen
reductiedoelstelling in het BGP hoeven op te nemen.
'Veelgebruikers antibiotica'
De vervolgactie die geldt voor een bedrijf in de categorie veelgebruiker fase 0, 1 of 2 is
aangepast. Na aanschrijven moet er in het lopende half jaar een driehoeksoverleg over het
BGP plaatsvinden en een nieuw BGP gemaakt worden (voorschrift VK-V001). Voor
bedrijven die all-in, all-out hanteren dient er voor de eerstvolgende nieuwe ronde een BGP
opgesteld worden.
Certificatiecriteria
Verder zijn de certificatie criteria van Vitaal Kalf aangepast, met wijziging van een jaarlijkse
antibiotica berekening naar een half jaarlijkse berekening. Met deze aanpassing sluit dit
document ook aan bij gewijzigde voorschriften en berekening rondom antibioticagebruik.

Lessen uit fipronil/amitraz-affaire
De gevolgen van de fipronil crisis in de eiersector zijn nog steeds aanzienlijk. Als reactie
op deze crisis heeft de kalversector met een afvaardiging van de Werkgroep Houderij
geïnventariseerd welke middelen op een kalverbedrijf worden aangevoerd of aanwezig
zijn. Een eerste conclusie is dat een aanzienlijk deel van de gebruikte producten via een
systeem als GMP+ (diervoeders) of Ctbg (gewasbeschermingsmiddelen en biociden)
gecontroleerd (kan) worden.

Belangrijk is om als kalverhouder bewust te blijven van het feit dat men voedselproducent
is. Bij gebruik van middelen dient u zich dan ook af te vragen of het middel bij toepassing

ongewenste effecten kan hebben en een gevaar kan vormen voor voedselveiligheid of de
omgeving. Zeker bij het gebruik van biociden -middelen die (schadelijke) organismen
doden of onschadelijk maken - is het goed om te controleren of het middel een
registratienummer heeft dat vermeld is in de databank Ctgb (klik hier om direct naar de
Ctgb databank te gaan).

Afzeggen Vitaal Kalf controles
Als u een Vitaal Kalf controle binnen 24 uur voor het aangegeven bezoektijdstip afzegt of
als SKV voor een dichte deur komt te staan, dan ontvangt u hiervoor een factuur van €65,, voor de gemaakte kosten.

Melkleiding wekelijks reinigen
Tijdens de controles van SKV blijkt dat er nog veel onbekendheid heerst over het wekelijks
reinigen van de melkleiding. Voorschrift VK-U007 schrijft per 1 maart 2017 voor dat de
melkleiding 1 keer per kalenderweek gereinigd moet worden en hiervan een registratie
bijgehouden moet worden. Als de melkleiding niet gebruikt wordt (rosé start of afmest),
dan hoeft de leiding natuurlijk niet wekelijks gereinigd te worden.

Watermonster bij drenken via melkleiding
Als de melkleiding in de stal ook wordt gebruikt om water te verstrekken, hoeft er geen
watermonster aan het eind van de leiding in de stal worden genomen. Voorschrift VK-G003
geldt alleen indien water via de waterleiding wordt verstrekt. Het drinkwateronderzoek van
het koudwatervat of de bron (VK-G001 en VK-G002), afhankelijk van de situatie, is wel van
toepassing en dus ook bij het verstrekken van water via de melkleiding.

Tip: Contactmoment dierenarts
Kalverhouders hebben de mogelijkheid om onder voorwaarden antibiotica op voorraad te

hebben, dit is geregeld in de regeling diergeneesmiddelen. Een van de voorwaarden om
dit te mogen als veehouder is dat met de dierenarts contact wordt opgenomen bij inzet
van het 2de keus middel. LNV zal het contactmoment als één van de voorwaarden van het
op voorraad mogen hebben van antibiotica komend jaar evalueren. Graag herinneren wij u
aan dit wettelijke verplichte contactmoment.
Bij onvoldoende naleving loopt de sector het risico om deze mogelijkheid tot voorraad
kwijt te raken. Het contactmoment kan verschillende vormen hebben (telefonisch, per
mail, whatsapp of sms), hiervoor kunt u het beste in overleg met uw dierenarts bepalen
wat passend is voor uw situatie.

Tip: Brandveiligheid
Naast het nieuwe voorschrift over de agro-elektrakeuring willen we aandacht vragen voor
de locatie van de brandblusser (voorschrift VK-M007). De aanwezigheid van een
brandblusser kan een hoop schade beperken in het geval van kleine brandjes, die
bijvoorbeeld kunnen ontstaan tijdens werkzaamheden in de stal. Denk bijvoorbeeld aan
laswerk, aanpassingen aan de stal of in de voerkeuken.
Om in dat geval snel te kunnen handelen is de locatie van het brandblusmateriaal van
groot belang. We vragen u dan ook om kritisch te kijken naar de locatie van uw
brandblusser: is deze binnen handbereik bij het ontstaan van brand?

Illustratie hygiënecode erfbetreders
De afgelopen periode is gewerkt aan een ‘illustratie hygiënecode voor erfbetreders’. In
deze illustratie wordt weergegeven wat een erfbetreder (vertegenwoordiger, dierenarts,
controleur etc.) voor het betreden van de stal in de hygiënesluis moet doen. In december
ontvangen alle kalverhouders per post de illustratie om op te hangen in de hygiënesluis.
Mocht u de illustratie onverhoopt niet ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

Zichtkeuring
De komende tijd zullen we u uitgebreider informeren over de achtergrond van de
zichtkeuring van vleeskalveren in het slachthuis en het belang van het VKI-formulier
daarin. We gaan ook in op de voorwaarden voor u als kalverhouder om aan de
zichtkeuring te kunnen (blijven) voldoen.

Kalf Volg Systeem
Vanaf januari 2018 zullen er enkele wijzigingen in gaan rondom het Kalf Volg Systeem
(KVS). De zuivelkwaliteitssystemen gaan per 1-1-2018 hun leden controleren op het
afzetten van mannelijke kalveren via een erkende Kalverhandelaar.
SKV controleert Vitaal Kalf kalverhouders of de rechtstreeks aangevoerde kalveren, met
en zonder tussenkomst van een kalverhandelaar, in KVS gemeld zijn en of de overige
kalveren afkomstig zijn van erkende verzamelcentra.
Vee&Logistiek Nederland controleert alle erkende kalververzamelcentra op de afvoer: voor
niet in KVS gemelde kalveren, die afgeleverd zijn op een Vitaal Kalf bedrijf, worden ze
gesanctioneerd.

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond en
voorspoedig 2018!

Meer informatie
Als u vragen hebt over Vitaal Kalf of de lay-out van InfoKalf, neemt u dan gerust contact op
met SKV. Bij voorkeur per e-mail (skv@skv.info) of via WhatsApp 06-51762076.

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.

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
voedselveiligheid van vleeskalveren, kalfsvlees en vleeskalvervoeders bevorderen. SBK is regelinghouder
van IKB Vleeskalveren en Vitaal Kalf.
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