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Wijzigingen Vitaal Kalf per 1 april 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

april centraal.

over verschillende onderwerpen aanvullende toelichting of tips.
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Daarnaast leest

u

Wijzigingen Vitaal Kalf per april 2018
Er zijn enkele wijzigingen binnen Vitaal Kalf die per 1 april 2018 in werking treden. De
belangrijkste wijzigingen worden in deze nieuwsbrief benoemd. Als u alle wijzigingen wilt
zien, klik dan hier.

Geen aanvoer meer van IKB Verzamelcentra
Vanaf 1 april 2018 is het als kalverhouder alleen toegestaan om kalveren te ontvangen van
een Vitaal Kalf of Vee&Logistiek Nederland erkend verzamelcentrum (Voorschrift
Kalverhouderij VK-T001). Een IKB-erkenning van de verzamelplaats is niet langer van
betekenis. Dit betekent dat aanvoer vanaf een verzamelcentrum dat alleen een IKBerkenning heeft, maar niet erkend door Vee&Logistiek of door Vitaal Kalf vanaf dat moment
niet langer toegestaan is. De IKB verzamelcentra ontvangen apart bericht van SKV.

Hoe weet ik of het verzamelcentrum erkend is?
Als kalverhouder kunt u controleren of het verzamelcentrum waar u kalveren van ontvangt
beschikt over de benodigde erkenning door de lijst met “Erkende Verzamelcentra” op de
website van SBK te raadplegen.

Het verzamelcentrum staat er niet tussen, en nu?
Als het verzamelcentrum niet op de lijst staat, dan betekent dat het verzamelcentrum nog
niet erkend is voor een van beide regelingen (Vitaal Kalf of Vee&Logistiek). Voor u als
kalverhouder betekent dit dat u geen kalveren van het verzamelcentrum mag ontvangen.
Mocht u als kalverhouder toch kalveren ontvangen van een verzamelcentrum zonder Vitaal
Kalf of Vee&Logistiek Nederland erkenning zult u daarvoor een sanctie van € 100 per kalf
krijgen, controleer dit dus voordat u kalveren ontvangt.

Aanvoer via erkende handelaar
Ook de rechtstreekse aanvoer zonder tussenkomst van een verzamelcentrum moet voldoen
aan voorwaarden. De collecterende handelaar moet erkend zijn (zie register Vee&Logistiek)
en het kalf moet door de erkende handelaar in het Kalf Volg Systeem zijn ingevoerd. Indien
aan één van beide voorwaarden niet wordt voldaan, is de sanctie € 100 per kalf. Overleg
dit voor aanvoer met uw handelaar.

Aankomende wijzigingen
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Meld- of mutatiedatum bepaalt 14 levensdagen
Vanaf uiterlijk juni 2018 wordt de 14 levensdagen van een kalf anders bepaald. U ontvangt
hier later nog bericht over. De 14 levensdagen wordt dan gerekend vanaf melddatum van
geboorte of laatste mutatiedatum op het geboortebedrijf. De melkveesector en kalversector
hebben dit samen afgesproken.

Wanneer is een kalf 14 levensdagen en verschil tussen geboortedatum en
levensdagen
Als een kalf 14 levensdagen is mag de collecterende handelaar het kalf meenemen. Een
kalf jonger dan 14 levensdagen mag niet vanaf het verzamelcentrum naar een Vitaal Kalf
kalverhouder. Dit geldt ook voor kalverhouders die kalveren zelf direct van de
rundveehouder ophalen, zonder tussenkomst van een handelaar/verzamelcentrum.

De I&R geboortedatum wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de bepaling van de 8 maanden leeftijd in
de slachterij, dit verandert niet.

Voorbeeld:
Bij een rundveehouder wordt op 2 mei 2018 een kalf geboren, deze wordt, binnen 3
werkdagen, op 7 mei geboren gemeld in I&R.
Oude bepaling: kalf is geboren op 2 mei, dus 14 dagen oud op 15 mei.
Nieuwe bepaling: kalf is als geboren gemeld op 7 mei, dus 14 levensdagen op 20 mei.

Wat als de rundveehouder het verkeerde geslacht in I&R meldt?
Als het geboortebedrijf de I&R geboortemelding niet juist doet, bijvoorbeeld het verkeerde
geslacht is aangegeven, dan mag het kalf niet mee met de handelaar. Het geslacht in I&R
moet aangepast worden, 14 dagen na deze wijziging op het geboortebedrijf mag de
handelaar het kalf meenemen.

Overzicht transport van kalveren
Met de introductie van het Kalf Volg Systeem en de regelingen voor handelaren van zowel
Vitaal Kalf als Vee&Logistiek is de controle op het transport van kalveren anders
georganiseerd dan eerst. In de afbeelding ziet u het complete overzicht, met de organisatie
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die de controles uitvoert. Deze kunt u vinden op onze website onder de pagina over het
Kalf Volg Systeem.

Proef onaangekondigde controles
Sinds oktober 2017 voert SKV tussentijdse onaangekondigde controles uit als proef. In deze
controles staat een wisselend thema centraal, zoals antibiotica of diergezondheid.

Waarom onaangekondigde controles?
SKV controleert bij de onaangekondigde controles of in dezelfde mate aan de voorschriften
wordt voldaan als bij de jaarlijkse aangekondigde controles. Deze controles bieden een
aanvullende garantie voor de waarborg van het kwaliteitssysteem. Op dit moment worden
er geen sancties opgelegd, maar geeft wel een duidelijk signaal.

Twee oormerken
Kalveren moeten twee oormerken hebben ((VK-D002), vaak wordt er gewacht met het
bijbestellen. Hierdoor loopt u risico dat een kalf geen oormerk heeft, als het nog aanwezige
merk ook kwijtraakt. Zorg daarom dat u tijdig nieuwe merken besteld en bij het juiste kalf
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in doet.

Diergeneesmiddelen op het bedrijf
De aanprikdatum van een diergeneesmiddel (VK-L015) is bij een aantal van de
gecontroleerde bedrijven niet op het flesje genoteerd!

Waarom de aanprikdatum noteren?
Het is belangrijk dat u dit wel noteert, het is ook een wettelijke verplichting. Als u controle
door de NVWA krijgt en dit is niet gedaan kunt u een flinke boete krijgen.

De aanprikdatum is ook van belang bij het controleren op de houdbaarheid. Aangebroken
geneesmiddelen mogen van uiterlijk het voorgaande kwartaal nog aanwezig zijn (VK-L016).
Te lang aangeprikte middelen verliezen hun werkzaamheid en moeten dan afgevoerd
worden.
Wat doe ik met diergeneesmiddelen over de datum?

Middelen over de houdbaarheidsdatum of middelen die te lang open zijn mag u niet
bewaren. U kunt deze middelen bij het Klein Chemisch Afval (KCA) bij uw gemeente
inleveren, in sommige gevallen kan uw dierenarts ook medicijnen terug nemen. Maar
bespreek dit vooraf met uw dierenarts of dit mogelijk is.

Let op bij merken van kalveren voor slacht
Let op als u kalveren merkt! U loopt daarbij risico dat de roze merkspray afgeeft als
koppelgenoten elkaar likken. Bij slacht worden gekleurde tongen en koppen gezien, de
NVWA keurt deze delen af tot categorie 1 materiaal (verbranding).
Voorkom dit door:


Niet te (laten) merken.



De merkspray van het merk Raidex in kleur violet niet te gebruiken.
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MARAN rapportage
In de jaarlijkse MARAN rapportages wordt onderzoek gedaan naar de antimicrobiële
resistentie en antibioticagebruik bij dieren in Nederland. Gebleken is dat over 2016 het
antibiotica gebruik over alle diersoorten gedaald is. Het gebruik van 3de en 4de keus
middelen is gereduceerd tot een minimum. Hieruit blijkt dat de sectoren gezamenlijk dus
stappen in de goede richting hebben gemaakt de afgelopen jaren. Over enkele maanden
worden de cijfers over 2017 bekend. We hopen dat de daling zich heeft doorgezet.

Verplicht 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 voor een individuele behandeling. 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.

Waarom belangrijk en wat geldt als contact?
Bij onvoldoende naleving loopt de sector het risico om deze mogelijkheid tot het hebben
van 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.

Toelichting op verplichte ongediertebestrijding
In de voorgaande nieuwsbrief hebben wij u laten weten dat per 1 januari 2018 iedere
kalverhouder verplicht is tot het inschakelen van een professioneel
ongediertebestrijdingsbedrijf.

Waarom belangrijk?
In Nederland kunnen kalveren onder een verlicht keuringsregime worden geslacht. Dit
geeft voordelen, maar betekent wel dat professionele ongediertebestrijding op de
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kalverhouderij verplicht is. Ongedierte is een overdrager van ziektes, het is belangrijk dat
deze overdracht van ziektes naar de kalveren wordt voorkomen. Ook als er geen sprake is
van overlast geldt deze verplichting.

Waarom: ik heb goede katten?
Het is niet wenselijk dat katten of honden zich tussen het vuile en schone bedrijfsgedeelte
vrij kunnen begeven. Dus de hond of kat afwisselend rondom de bedrijfswoning en
vervolgens mee de kalverstal in. De huisdieren kunnen ziektes met zich meedragen en
overdagen naar de kalveren.

Is een certificaat KBA ook goed?
Als u een licentie heeft voor KBA (knaagdierbeheersing op agrarische bedrijven) mag u op
uw eigen bedrijf de bestrijding doen. Tenzij u met uw kennis of middelen niet tot een goed
resultaat komt, in dat geval moet u alsnog een professioneel bedrijf inschakelen.
Bijvoorbeeld als u anticoagulantia (bloedstollingsmiddelen) nodig heeft is uw KBA licentie
niet voldoende, deze mag alleen met een IPM-certificaat (Integrated Pest Management)
toegepast worden.

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.
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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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