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Wijzigingen Vitaal Kalf per augustus 2018
Voor u ligt een nieuwe editie van de nieuwsbrief Vitaal Kalf. Er zijn enkele wijzigingen
binnen Vitaal Kalf die per 1 augustus 2018 in werking treden. De belangrijkste wijzigingen
worden in deze nieuwsbrief benoemd. Als u alle wijzigingen wilt zien, klik dan hier.

Eisen aan verzamelcentra
Verzamelcentra die aan Vitaal Kalf kalverhouders leveren moeten een Vitaal Kalf erkenning

hebben of aangesloten zijn bij Vee&Logistiek Nederland en daarnaast een IKB
Vleeskalveren erkenning hebben (voorschrift VK-T002). Op de website van SBK vindt u een
lijst van "De Erkende Verzamelcentra" die daaraan voldoen.

Rechtstreekse aanvoer kalveren
Als u kalveren rechtstreeks van de rundveehouder ophaalt of laat ophalen door een
handelaar, moeten deze kalveren in het Kalf Volg Systeem (KVS) geregistreerd zijn. Indien
een kalf niet in het KVS geregistreerd staat, krijgt u een boete van €100 per kalf opgelegd.
Daarnaast dient gecontroleerd te worden of het aan te voeren kalf voldoet aan het
"Protocol Gezonde Kalveren". Per 1 augustus geldt ook dat als het kalf niet voldoet aan het
protocol, hier dezelfde boete (van €100) voor opgelegd wordt. Let op; hier geldt de 14
levensdagen gerekend vanaf de laatste mutatiedatum in I&R (in de volksmond
melddatum=geboortedatum).

Aantal eetplaatsen
De voorschriften (VK-F018 tot en met F021) voor het aantal eetplaatsen per kalf zijn
gebaseerd op wetgeving. Omdat er vaker rosékalveren in hokken met meer dan 9 dieren
worden gehouden, was het voorschrift dat er minimaal 3 dieren tegelijk moeten kunnen
eten niet meer in lijn met de wetgeving. Aansluitend bij de wetgeving is dit aangepast
naar dat 1 op de 3 kalveren tegelijk moeten kunnen eten. Bij een hok van 12 dieren
betekent dit dat er voor 4 dieren eetruimte van 40 cm moet zijn, dus in totaal 1,60 meter.
Daarnaast maakten de voorschriften onderscheid tussen beperkt en onbeperkt voeren. Ter
verduidelijking is er voor gekozen om in de nieuwe voorschriften een splitsing te maken
tussen kalveren die met melk gevoerd worden en kalveren die alleen (ruw)voer krijgen
zonder melkvoedering. Daarom zijn voorschrift VK-F024 en F025 toegevoegd.

Afmetingen R&O plaats
De gevraagde breedte van de R&O plaats is gewijzigd van minimaal 4 meter naar minimaal
3,85 meter (voorschrift VK-N002). Hiermee voldoen de verkrijgbare gangbare mobiele
R&O plaatsen ook.
Dus waar moet de R&O plaats aan voldoen:


Iedere veehouder met meer dan 10 evenhoevigen is wettelijk verplicht een R&O
plaats te hebben. Zonder reiniging en ontsmetting mag een gebruikte veewagen

namelijk de openbare weg niet op, de NVWA ziet hier op toe.


Bestaand uit een verharde plaats van minimaal de lengte van een vervoerseenheid
(11 meter). Verhard betekent van asfalt, beton, klinkers of tegels.



Van het verharde deel moet er minimaal 5 meter (lengte) en 3,85 meter (breedte)
waterdicht zijn, met een afvoer en opstaande randen. Zodat er geen water en R&O
middelen in het grond- of oppervlaktewater terecht kunnen komen.



Als alternatief is een mobiele R&O plaats ook toegestaan.



Voldoende te verlichten, zodat ook R&O uitgevoerd kan worden als het donker is.



Een werkende hoge drukspuit is aanwezig, waarbij de waterslag minimaal 25
meter lang moet zijn, plus de eventuele afstand tussen het aftappunt en de
wasplaats. Indien er starters worden ontvangen, dan is een dikke waterslang met
minimaal een wateropbrengst van 33 liter per 30 seconde nodig (ongeveer 3
emmers). De reden hiervan is dat de mest van starters lastiger te verwijderen is.



Voldoende R&O middel aanwezig (minimaal 5 liter), waarbij de
ontsmettingsmiddelen toegestaan zijn door het CTGB voor het reinigen van
transportmiddelen. Toegestane middelen vindt u in de databank onder PT-code 03.
Onder PT-code 03 vallen ook middelen toegestaan voor dierhokken, dus u moet
nakijken of onder de toepassing het middel ook toegestaan is voor
transportmiddelen).



R&O middelen moeten in een aparte kast of ruimte opgeslagen worden, apart van
dieren, diergeneesmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen en voedermiddelen.

Procedure beoordeling antibiotica gebruik
Door aanpassing van de procedure beoordeling antibiotica kunnen koppelberekeningen
worden gebruikt voor de benchmarking. Op InfoKalf zijn de koppelberekeningen zichtbaar.
Mocht u de indruk hebben dat de dierdagdoseringen afwijkend zijn, neemt u dan contact
op met SKV.

Aanvullende onderwerpen
KBA licentie
Een agrariër met een KBA licentie mag op het eigen bedrijf ongedierte bestrijden. Ook als
u het ongedierte zelf bestrijdt moet er een ongediertebestrijdingsplan en een plattegrond
worden opgemaakt met de locaties van lokdozen of bestrijdingsmiddelen (VK-C001a). We
zien dat dit niet altijd goed gedaan wordt. Voor de registratie van gebruikte middelen en

de plattegrond kunt u het "Logboek ongediertebestrijding" gebruiken.

Hygiënemaatregelen bezoekers
Het toepassen van goede hygiënemaatregelen bij het betreden van de stallen is belangrijk.
Uit de praktijk horen we positieve berichten, de verbeterde hygiëne draagt bij aan een
betere diergezondheid en minder antibioticagebruik.
Vorig jaar hebben we u een illustratie toegestuurd met de hygiënecode voor erfbetreders.
We merken dat in de praktijk nog niet alle bezoekers deze hygiënecode volgen. Daarom
nog een paar aandachtspunten:


Een monteur moet voor het betreden van de stal ook hygiënemaatregelen nemen.



Als u aankomende zomer open dagen organiseert, gasten ontvangt zoals
voorbijkomende fietsers of (camping)gasten, dan moeten ook deze gasten
hygiënemaatregelen nemen bij het betreden van de stal.



Dit betekent dat personen de hygiënesluis gebruiken, (wegwerp)bedrijfskleding en
schoeisel dragen en hun handen wassen.



En vergeet u de bezoekerslijsten niet in te laten vullen.

Medicijnregistraties pda
Een deel van de kalverhouders maakt gebruik van een digitaal systeem met pda voor de
medicijnregistraties. Het blijkt soms niet eenvoudig om de ingevoerde medicijnregistraties
achteraf weer uit de pda te krijgen. Omdat u deze registraties wel moet kunnen tonen, de
suggestie om bij afleveren van een koppel de medicijnregistraties uit te printen of op de
computer op te slaan. Als u vragen heeft over hoe u dit bij uw pda het beste doet, neemt
u dan contact op met uw leverancier van het systeem.

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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