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Onderwerpen


Wat is de zichtkeuring ook alweer?



Welke voorwaarden?



Wat als niet aan de voorwaarden wordt voldaan?

Zichtkeuring in de kalversector: goed voor het rendement
Voor u ligt een speciale editie van de nieuwsbrief Vitaal Kalf. In een eerdere nieuwsbrief
hebben wij u geinformeerd over de zichtkeuring, wat is het, met welke reden wordt het
gedaan en wat de zichtkeuring betekent voor u als kalverhouder. In deze nieuwsbrief vindt
u meer toelichting over de geldende voorwaarden. We zullen u over aanpassingen in Vitaal
Kalf en het aangepaste VKI-formulier nog apart informeren.

Wat is de zichtkeuring ook alweer?
De zichtkeuring is een toepassing van de vleeskeuring in slachterijen waarbij bepaalde
insnijdingen in het karkas (o.a. in de wangen en het hart) onder voorwaarden achterwege
kunnen blijven. De insnijdingen die normaal gesproken tijdens de keuring worden verricht,
zijn erop gericht om rTBC, vinnen of andere aandoeningen (bijv. leverbot) op te sporen.
Voor meer informatie kunt u onze eerdere nieuwsbrief teruglezen via
https://www.kalversector.nl/wp-content/uploads/2018/03/Nieuwsbrief-Vitaal-KalfKalverhouders-zichtkeuring.pdf.

Welke voorwaarden?
Om kalveren onder de zichtkeuring te slachten worden er specifieke eisen gesteld aan de
kalveren, het voer of strooisel en de bedrijfsvoering, deze worden in de volgende alinea’s
beschreven.

Voorwaarden aan de kalveren
1. Kalveren mogen maximaal 8 maanden oud zijn
U geeft op het VKI-formulier aan of de kalveren maximaal 8 maanden zijn en in
aanmerking komen voor de zichtkeuring.

Voorwaarden aan het voer/strooisel
2. Kalveren moeten aantoonbaar GMP+ waardig voer krijgen
Als u voer aankoopt moet dit GMP+ waardig voer zijn. Een uitzondering geldt voor
(ruw)voeders van eigen- of buurmans teelt. De GMP+-waardigheid moet u kunnen
aantonen door middel van voerbonnen, bewaar deze daarom altijd in uw administratie.
Deze voorwaarde is al in Vitaal Kalf (VK-F002) opgenomen en is ter voorkoming van
besmetting van het kalf via het voer.
3. Kalveren niet op (strooi)zand
Het huisvesten van kalveren op (strooi)zand brengt risico op besmetting met parasieten
met zich mee. Kalveren gehuisvest op zand kunnen in geen geval voor de zichtkeuring in
aanmerking komen, deze kalveren noteert u op het VKI-formulier onder opmerkingen.

Voorwaarden aan de bedrijfsvoering
4. Per afdeling/stal all-in-all-out toepassen
Om in aanmerking te komen voor zichtkeuring moeten de kalveren afkomstig zijn uit een
afdeling/stal met een all-in-all-out systeem. Deze maatregel voorkomt het contact en dus
overdracht van ziektes tussen nieuw aangevoerde en aanwezige kalveren. U verklaart of
de dieren uit een all-in-all-out stal komen op het VKI-formulier.
5. Geen toegang tot buitenvoorzieningen
Als kalveren buiten gehuisvest zijn (geweest), bijvoorbeeld in het geval van een
ziekenboeg met een buitenuitloop, komen deze individuele kalveren niet in aanmerking
voor de zichtkeuring.
Daarnaast mocht u deze individuele kalveren na herstel weer terug plaatsen in het koppel,
komt het complete koppel niet meer in aanmerking voor de zichtkeuring. De reden hiervan
is de kans op kruisbesmetting van de kalveren die buiten zijn gehuisvest naar de overige

kalveren. We raden u dus aan om als u toch kalveren naar buiten laat gaan, deze daarna
in een aparte (opvang)stal te huisvesten. Bij aflevering voor de slacht dient duidelijk te
worden aangegeven dat de dieren niet in aanmerking komen voor de zichtkeuring.
6. Algemene hygiënevoorschriften
Als kalverhouder produceert u voedsel, kalfsvlees. Dit betekent dat u op een hygiënische
en verantwoorde manier moet werken. Veel aspecten zijn al opgenomen in de
voorschriften van Vitaal Kalf zoals het voorkomen van verontreiniging door onder andere
water, diervoeder, meststoffen, geneesmiddelen en biociden.
Daarnaast is het belangrijk dat u zich bewust bent van uw eigen gezondheid en of dit
mogelijk invloed heeft op de kalveren (en omgekeerd). Bijvoorbeeld als u onverhoopt een
infectie oploopt aan uw ingewanden, kan dit een salmonella infectie zijn en bij
werkzaamheden in de stal kunt u deze salmonella infectie overdragen op de kalveren.
7. Procedure voor toegang tot de kalverstal
Bezoekers dragen mogelijk besmettingen over, daarom mag niet iedereen zomaar toegang
hebben tot het bedrijfsterrein en de kalverstal. Dit betekent dat u een procedure moet
hebben waarmee geregeld is wie toegang heeft (hygiëneregels) en welke maatregelen
iemand moet nemen voordat de stal wordt betreden (hygiënesluis) om daarmee de kans
op besmetting te verkleinen. De hygiëneregels en hygiënesluis zijn onderdelen van Vitaal
Kalf.
8. Toeristen of kampeerders op het bedrijf
Om kalveren onder zichtkeuring te leveren mag een bedrijf geen voorzieningen voor
toeristen of kampeerders hebben, tenzij u zorgt dat toeristen of kampeerders geen
toegang hebben tot de bedrijfsterreinen (aangeven op VKI-formulier). Met
bedrijfsterreinen worden dan teeltvelden, terrein met de stallen (en de stallen zelf) en
voeropslag bedoelt. Bezoekers gerelateerd aan de kalverhouderij mogen de dierverblijven
betreden, als de hygiënevoorschriften worden toegepast. Hiermee wordt de kans op
besmetting zo klein mogelijk gemaakt.
9. Plan voor beheersen en bestrijden van ongedierte
Sinds 1 januari 2018 is in Vitaal Kalf (voorschrift VK-C001) opgenomen dat bestrijding
van ongedierte uitgevoerd moet worden door een gediplomeerd bedrijf of als u een KBA
licentie heeft mag u dit zelf doen. Hiermee wordt voorkomen dat ongedierte de kalveren
besmet.

Wat als mijn kalveren, voer of bedrijfsvoering niet voldoen aan de
voorwaarden?

Als uw kalveren, het voer of uw bedrijfsvoering niet voldoet aan alle bovenstaande eisen,
dan heeft u verschillende opties. U kunt de benodigde aanpassingen doorvoeren om wel
onder de zichtkeuring te mogen leveren, wellicht afhankelijk van de aard van de
benodigde aanpassingen en bijbehorende investeringen.

Mocht het in uw geval niet mogelijk of niet wenselijk zijn om deze aanpassingen te doen,
kunt u ook besluiten om niet te leveren onder zichtkeuring. In dat geval kan de slachterij
het verschil in kosten en opbrengst ten opzichte van de reguliere keuring aan u
doorberekenen.

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 (vitaalkalf@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.

