Voorschriften Collecterende Kalverhandelaar
Bijlage 1 – V Algemene Voorwaarden
BIJLAGE I: VOORSCHRIFTEN COLLECTERENDE KALVERHANDELAAR (betreffende kalveren (0 t/m 62 dagen) tenzij anders vermeld) (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf)
Het bestuur van De Stichting Brancheorganisatie Kalversector heeft, gelet op artikel 15 van de Algemene Voorwaarden Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf ter zake de voorschriften waar een deelnemer aan moet voldoen om deel te
nemen aan de Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf de navolgende VOORSCHRIFTEN COLLECTERENDE KALVERHANDELAAR vastgesteld. Deze voorschriften nemen de terminologie van de Algemene Voorwaarden Kwaliteitsregeling
Vitaal Kalf.
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Collecterende kalverhandelaar
VK-CH001

De collecterende
kalverhandelaar heeft een
overeenkomst met de CI
afgesloten.

VK-CH002

De deelnemer registreert
voor het vertrek alle
kalveren die hij
afneemt/ophaalt van/bij
een rundveehouder in het
Kalf Volg Systeem (KVS).

Incidenteel kan
registratie in KVS
vanwege
verbindingstechnische redenen
niet voor vertrek
plaatsvinden.
Zodra verbinding
weer mogelijk is
vindt alsnog
registratie plaats in
KVS.

Voorschriften collecterende kalverhandelaar

1-jan-18

Administratief

Controleer of de
collecterende
kalverhandelaar een
overeenkomst heeft
afgesloten met de CI.

Ja/Nee

Zwaar

1-jan-18

Administratief /
Fysiek

Controleer of alle
kalveren opgehaald bij
de rundveehouder
voor het vertrek zijn
geregistreerd in het
Kalf Volg Systeem.

Ja/Nee

Zwaar Binnen twee weken Automatisch/a
vindt herstelcontrole plaats angekondigd/o
op kosten van de
naangekondigd
deelnemer.
Bij een derde constatering
binnen één jaar(berekend
vanaf de datum van de
laatste tekortkoming tot en
met 365 dagen daaraan
voorafgaand) vindt
schorsing voor één week
plaats, bij een vijfde
constatering binnen één
jaar (berekend vanaf de
datum van de laatste
tekortkoming tot en met
365 dagen daaraan
voorafgaand) volgt
uitsluiting voor minimaal
één maand.
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Voorschriften Collecterende Kalverhandelaar
Bijlage 1 – V Algemene Voorwaarden
VK-CH003

Er worden geen kalveren
jonger dan 14 levensdagen
meegenomen van het
rundveebedrijf

1-jan-18

Administratief /
Fysiek

Controleer of de
kalveren bij afvoer
rundveehouder
(registratie in Kalf Volg
Systeem) minimaal 14
levensdagen oud zijn
in het I&R systeem
(eventuele
herstelmeldingen in
I&R na afvoer van het
rundveebedrijf worden
niet meegenomen).

Ja / Nee

VK-CH004

Er worden geen kalveren
lichter dan 36 kg
meegenomen van het
rundveebedrijf

1-jan-18

Administratief /
Fysiek

Controleer op het
verzamelcentrum het
gewogen gewicht van
aangevoerde kalveren
en/of in Kalf Volg
Systeem door
verzamelcentrum is
aangegeven dat
kalveren lichter dan 36
kg zijn.

Ja / Nee
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Zwaar Binnen twee weken
vindt herstelcontrole plaats
op kosten van de
deelnemer.
Bij een derde constatering
binnen één jaar (berekend
vanaf de datum van de
laatste tekortkoming tot en
met 365 dagen daaraan
voorafgaand) vindt
schorsing voor één week
plaats, bij een vijfde
constatering binnen één
jaar (berekend vanaf de
datum van de laatste
tekortkoming tot en met
365 dagen daaraan
voorafgaand) volgt
uitsluiting voor minimaal
één maand.
Zwaar Binnen twee weken
vindt herstelcontrole plaats
op kosten van de
deelnemer.
Bij een derde constatering
binnen één jaar (berekend
vanaf de datum van de
laatste tekortkoming tot en
met 365 dagen daaraan
voorafgaand) vindt
schorsing voor één week
plaats, bij een vijfde
constatering binnen één
jaar (berekend vanaf de
datum van de laatste
tekortkoming tot en met
365 dagen daaraan
voorafgaand) volgt
uitsluiting voor minimaal
één maand.

Automatisch

Aangekondigd/
onaangekondig
d
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Voorschriften Collecterende Kalverhandelaar
Bijlage 1 – V Algemene Voorwaarden
VK-CH005

Er mogen geen kalveren
met een onjuiste I&Rregistratie, een
navelontsteking,
longontsteking,
gewrichtsontsteking, diarree
verschijnselen of niet-droge
navel worden afgevoerd
naar een erkend
Verzamelcentrum Kalveren
en/of een Vitaal Kalfdeelnemer (zie protocol
gezonde kalveren, zoals
opgenomen in bijlage 13
van de AV Vitaal Kalf).

1-jan-18

Fysiek

Controleer of op het
afnemende
Nederlandse
verzamelcentrum
kalveren van de
deelnemer zijn
aangevoerd die niet
aan I&R- of
gezondheidscritera
voldoen.
Controleer in Kalf Volg
Systeem of door het
verzamelcentrum is
aangegeven dat
kalveren niet-gezond
zijn en/of niet correct
in I&R zijn
geregistreerd zijn.

Ja / Nee

VK-CH006

De deelnemer beschikt over
vervoersdocumenten van
alle kalveren afkomstig van
de rundveehouderij.

1-jan-18

Administratief /
Fysiek

Controleer of de
deelnemer beschikt
over de bij de kalveren
behorende
vervoersdocumenten.

Ja / Nee

Zwaar Binnen twee weken
vindt herstelcontrole plaats
op kosten van de
deelnemer.
Bij een derde constatering
binnen één jaar (berekend
vanaf de datum van de
laatste tekortkoming tot en
met 365 dagen daaraan
voorafgaand) vindt
schorsing voor één week
plaats, bij een vijfde
constatering binnen één
jaar (berekend vanaf de
datum van de laatste
tekortkoming tot en met
365 dagen daaraan
voorafgaand) volgt
uitsluiting voor minimaal
één maand.
Zwaar

VK-CH007

De deelnemer heeft
deelgenomen aan de
workshop Kalvergezondheid
georganiseerd door Vee &
Logistiek Nederland.

1-feb-18

Administratief

Controleer op bewijs
van deelname

Ja/nee

Middel

Aangekondigd
/
onaangekondig
d

Aangekondigd/
onaangekondig
d

Administratie
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Voorschriften Collecterende Kalverhandelaar
Bijlage 1 – V Algemene Voorwaarden
VK-CH008

De deelnemer zorgt voor
correcte ingevuld
vervoersdocumenten. De
volgende gegevens moeten
ten minste worden
vastgelegd:
- UBN + NAW-gegevens
(herkomst)
- I&R nummers van dieren;
- datum en tijd van vertrek;
- plaats van bestemming
(UBN + NAW-gegevens);
- verwachte transportduur;
- kenteken
transporteenheid;
- Gegevens afvoerend
transportbedrijf;
- Gegevens transporteur.
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1-jan-18

Administratief /
Fysiek

Versie 2

Controleer op
aanwezigheid
vervoersdocument 3
laatste ritten.

Ja /Nee

Zwaar

Aangekondigd
/
onaangekondig
d
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