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Het bestuur van de regelinghouder heeft,
overwegende dat het wenselijk is, gelet op de ontwikkelingen in de vleeskalversector, een
ordening aan te brengen in het hanteren van kwaliteitsbeheersingssystemen;
overwegende, dat te dien einde uniforme basisvoorwaarden dienen te worden vastgesteld
waaronder kan worden overgegaan tot certificatie in het kader van IKB Vleeskalveren;
overwegende dat de uniforme basisvoorwaarden dienen uit te gaan van een
kwaliteitsbeheersingssysteem in de vleeskalverhouderij sector;
overwegende, dat het, gelet op de ontwikkelingen in de markt voor kalfsvlees, wenselijk is de
regelinghouder van IKB Vleeskalveren 2008 te laten accepteren volgens NEN-EN-17065 en dat
het bestuur hiertoe initiatief heeft genomen;
op 11 december 2013 vastgesteld de navolgende:

ALGEMENE VOORWAARDEN IKB VLEESKALVEREN 2008 VOOR ROSÉ VLEESKALVEREN

Definities
Artikel 1
Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden en haar bijlagen 1 t/m 9 wordt verstaan
onder:
1.

AV IKB Vleeskalveren

: De Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren 2008 Rosé
Vleeskalveren;
2.
Bedrijfsgezondheidsplan : Een gezamenlijk door veehouder, dierenarts en eventuele
eigenaar opgesteld overzicht van te nemen maatregelen om
de gezondheid van de dieren op het bedrijf te verbeteren;
: Bedrijfsspecifiek overzicht van ziektes waarin staat
3.
Bedrijfsbehandelplan
aangegeven hoe zieke dieren met genoemde aandoeningen
behandeld dienen te worden;
4.
Bestuur
: Het bestuur van de regelinghouder;
5.
Be- of verwerker
: Ondernemer die zich toelegt op het slachten van kalveren of op
de be- of verwerking van kalfsvlees;
6.
Blanke vleeskalveren
: Vleeskalveren welke hoofdzakelijk (≥ 40%) met melk of een
melkvervangend preparaat worden gevoederd;
7.
Buitenlands
: Inrichting, gelegen in een lidstaat van de EU, niet zijnde
vleeskalverbedrijf
Nederland, die wordt gebruikt voor het houden van start- of
vleeskalveren;
8.
Centraal College van
: Het Centraal College van Deskundigen als bedoeld in artikel 3;
Deskundigen
9.
Certificaat IKB
: Verklaring afkomstig van een vleeskalverhouder, afgegeven
Vleeskalveren
door de CI, die bij elke aflevering van IKB Vleeskalveren
aanwezig is;
10.
Certificatie
: Het door de Certificerende Instantie (doen) uitvoeren van
toezicht – waaronder mede controle en beoordeling – op
(buitenlandse) IKB bedrijven of potentiële (buitenlandse) IKB
bedrijven of be- of verwerkers en de afgifte of intrekking van
IKB Vleeskalveren certificaten in overeenstemming met de
regeling IKB Vleeskalveren;
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11.

Certificatiecriteria

12.

Certificatiestandaard

13.

Certificerende Instantie

14.

Controle Organisatie

15.

Controlepost

16.

Consument

17.

Dierdagdosering

18.

Dierenarts

19.

Diervoederleverancier

20.

Disputencommissie

21.

Geschillencommissie

22.

GTSKV

23.

GVP
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: Criteria als bedoeld in de Certificatiecriteria Regeling IKB
Vleeskalveren 2008, die van toepassing zijn op (potentiële)
IKB bedrijven of be- of verwerkers en op grond waarvan
certificatie plaatsvindt;
: De gespecificeerde voorschriften als bedoeld in ‘Voorschriften
IKB Vleeskalveren 2008’, die onderdeel zijn van de regeling
IKB Vleeskalveren en die door een IKB bedrijf of
gecertificeerde organisatie in acht dienen te worden genomen;
: Rechtspersoon die is geaccrediteerd volgens de norm NENEN-17065 voor de regeling IKB Vleeskalveren en die middels
een daartoe met de regelinghouder gesloten overeenkomst in
het kader van de uitvoering van de regeling IKB Vleeskalveren
is belast met de certificatie van IKB bedrijven of slachterijen
die zich voor deelname aan de regeling IKB Vleeskalveren
hebben aangemeld;
: Rechtspersoon die in het kader van de uitvoering van de
regeling IKB Vleeskalveren is belast met de controle van de
IKB bedrijven en be- of verwerkers die zich voor deelname aan
de regeling IKB Vleeskalveren hebben aangemeld;
Locatie buiten Nederland waar vleeskalveren tussentijds
: kunnen rusten, die voldoet aan de betreffende eisen van
Verordening 1/2005/EG en Verordening 1255/97/EG;
: Afnemer van blank en / of rosé kalfsvlees met het doel dit
vlees te nuttigen, dan wel te doen nuttigen. Hieronder zijn
tevens begrepen instellingen (zoals ziekenhuizen, e.d.),
restaurants en dergelijke, evenals bedrijfskantines waar
bereiding en aanbieding van blank en / of rosé kalfsvlees ter
nuttiging plaatsvindt;
: Maat voor antibioticaverbruik zoals gehanteerd door de
Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit;
: Degene die is ingeschreven in het register van praktiserende
dierenartsen, zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de
Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 en
overeenkomstig het Reglement Geborgde
Vleeskalverdierenarts is gecertificeerd;
Bijlage 14: Overeenkomst kalverhouder, kalvereigenaar en
Geborgde Vleeskalverdierenarts, bijlage 1 van het Reglement
Geborgde Vleeskalverdierenarts;
: Leverancier van alle producten die bedoeld zijn om te
vervoederen aan de vleeskalveren die aanwezig zijn op een
IKB bedrijf;
: Door de CI ingestelde geschillencommissie volgens
voorwaarden NEN EN-17065, artikel 4, tweede lid onderdeel p
of diens opvolger;
: Commissie belast met de beslechting in geschillen tussen
enerzijds IKB bedrijven of be- of verwerkers en anderzijds
regelinghouder;
: Database van SKV, waaraan via het webportaal van SKV, of
op andere door SKV te bepalen wijze, informatie kan worden
toegevoegd met betrekking tot transport van vleeskalveren;

: Gids voor Goede Praktijken voor Voedselproducerende Dieren
van de KNMvD;
24.
GVP-kalverhouderij
: Gids voor Goede Praktijken voor Voedselproducerende Dieren
van de KNMvD, specialisatie kalverhouderij;
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IKB-administratie

: Alle bescheiden die in het kader van de IKB-regeling bewaard
dienen te worden;
26.
IKB-bedrijf
: Bedrijf dat overeenkomstig de Algemene Voorwaarden IKB
Vleeskalveren 2008 is gecertificeerd, niet zijnde een be- of
verwerker;
27.
IKB-erkenning
: De erkenning van een bedrijf in het kader van de IKB-regeling;
28.
IKB-overeenkomst(en) / : Schriftelijke overeenkomst(en), welke gesloten kunnen worden
overeenkomst IKB
tussen de organisatie die is belast met het beheer en het
Vleeskalveren
toezicht op de naleving van de IKB-regeling, en een IKBdeelnemer, zijnde de vleeskalverhouder, transporteur,
verzamelcentrum of de be- of verwerker waarin alle van
toepassing zijnde voorschriften als gesteld in de IKB-regeling
van toepassing zijn verklaard;
29.
Inrichting
: Een samenhangend geheel van productie-eenheden,
bestaande uit één of meerdere gebouwen of gedeelten
daarvan, gelegen op één perceel in een lidstaat van de EU,
waar vleeskalveren worden gehouden;
30.
Kalfsvlees
: Vers vlees van vleeskalveren, al dan niet in technische delen,
karkassen en / of karkasonderdelen, gekoeld dan wel bevroren
en al dan niet gekruid, niet zijnde gehakt, vleesbereidingen en
/ of vleesproducten (vleeswaren);
31.
Keten
: Stelsel van bedrijven werkzaam in de blanke of rosé
vleeskalversector bestaande uit vleeskalverhouders;
32.
Koppel
: Alle vleeskalveren met dezelfde gezondheidsstatus dat in
dezelfde stal wordt geplaatst of gehouden en dat een
epidemiologische eenheid vormt;
33.
Kwaliteitszorgsysteem
: Het geheel van organisatiestructuur, procedures, processen
en middelen die nodig zijn voor het implementeren van
kwaliteitszorg ten behoeve van het in stand houden van een
bepaald kwaliteitsniveau bij de productie van kalfsvlees;
34.
Kwaliteitszorgsysteem
: Een kwaliteitsbeheersingssysteem dat gevoerd wordt
IKB Vleeskalveren 2008
krachtens de IKB-overeenkomst die gesloten is tussen de
organisatie die is belast met het beheer en toezicht op de
naleving van de IKB-regeling en een organisatie van bedrijven
die een IKB-erkenning heeft;
35.
Organisatie van
: Een organisatie van bedrijven of bedrijfsonderdelen met een
bedrijven
intern kwaliteitszorgsysteem dat, onder meer, gericht is op
deze bij haar aangesloten bedrijven of bedrijfsonderdelen en
dat vergelijkbaar is met het controle- en sanctiesysteem zoals
voorzien in de IKB-regeling;
36.
Perceel
: Een zodanig afgebakend terrein op één adres, dat de
perceelsgrenzen duidelijk herkenbaar zijn;
37.
Referentiegroep
: Groep van vleeskalverhouderijen met een vergelijkbare
bedrijfsactiviteit of houderijsysteem;
38.
Regeling IKB
: De AV IKB Vleeskalveren, en zijn bijlagen (1 t/m 10) zoals
Vleeskalveren
deze thans luiden of in de toekomst zullen luiden, evenals het
krachtens deze bepaalde:
Bijlage 1: Voorschriften IKB Vleeskalveren 2008 (bestaande uit
Bijlage I: Voorschriften kalverhouderij, Bijlage II Voorschriften
transporteurs, Bijlage III: Voorschriften be- of verwerkers en
Bijlage IV Voorschriften verzamelcentra);
Bijlage 2: Certificatiecriteria IKB Vleeskalveren 2008;
Bijlage 3: Geschillenreglement IKB Vleeskalveren 2008;
Bijlage 4: Keurmerkreglement IKB Vleeskalveren 2008;
Bijlage 5 a: Overeenkomst inzake de toepassing van de
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39.

Regelinghouder

:

40.

Registratieplaats

:

41.

Rosé vleeskalveren

:

42.

SDa

:

43.

Streefniveau

:

44.

Signaleringsniveau

:

45.

Actieniveau

:

46.

Structureel veelgebruik

:

47.
48.

SKV
Startkalveren

:
:
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Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren 2008 Blanke
Vleeskalveren;
Bijlage 5 b: Overeenkomst inzake de toepassing van de
Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren 2008 Rosé
Vleeskalveren;
Bijlage 5 c: Overeenkomst transporteurs inzake de toepassing
van de Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren Blanke
Vleeskalveren en Rosé Vleeskalveren;
Bijlage 5 d: Overeenkomst verzamelcentra inzake de
toepassing van de Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren
Blanke Vleeskalveren en Rosé Vleeskalveren;
Bijlage 5 e: Overeenkomst be- of verwerkers inzake de
toepassing van de Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren
Blanke Vleeskalveren en Rosé Vleeskalveren;
Bijlage 7: Erkenningsvoorwaarden Certificerende Instanties
IKB Vleeskalveren 2008;
Bijlage 8: Reglement Centraal College van Deskundigen IKB
Vleeskalveren 2008;
Bijlage 10: Procedure drinkwateronderzoek IKB Vleeskalveren
2008;
Bijlage 11: Procedure aanlevering gegevens
diergeneesmiddelen IKB Vleeskalveren 2008;
Bijlage 12: Criteria bedrijfsgezondheidsplan IKB Vleeskalveren
2008;
Bijlage 13: Procedure beoordeling antibioticagebruik IKB
Vleeskalveren 2008;
Bijlage 14: Overeenkomst kalverhouder, kalvereigenaar en
Geborgde Vleeskalverdierenarts, bijlage 1 van het Reglement
Geborgde Vleeskalverdierenarts;
Bijlage 15: protocol verzamelcentra aandoeningen nuka’s.
De Stichting Brancheorganisatie Kalversector, ook wel
schemabeheerder genoemd;
Door SKV erkende en bij SKV aangesloten controlepost of
verzamelcentrum buiten Nederland;
Vleeskalveren welke niet hoofdzakelijk met melk of een
melkvervangend preparaat worden gevoederd;
Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit, deze stichting stelt de
benchmarkindicatoren vast die de grenswaarde voor het
streef-, signalerings- en actieniveau markeren.
Niveau van antibioticumgebruik waarbij geen directe actie
vereist is om het antibioticum gebruik te verlagen;
Niveau van antibioticumgebruik waarbij het noodzakelijk is om
maatregelen te treffen om het antibioticumgebruik te verlagen
(het gebruik is hoog en verdient nadere aandacht en
maatregelen ter vermindering);
Niveau van antibioticumgebruik waarbij het noodzakelijk is om
direct maatregelen te treffen om het antibioticumgebruik te
verlagen;
Het niveau van antibioticumgebruik ligt structureel boven het
actieniveau;
Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector;
Vleeskalveren welke gedurende de opfok op het startbedrijf
gehouden worden en hier worden voorbereid op de verdere
afmestfase op een ander vleeskalverenbedrijf. Gedurende
deze periode worden de dieren hoofdzakelijk met melk of een
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49.

UBN

50.

UDAdiergeneesmiddelen

51.

UDDdiergeneesmiddelen
URAdiergeneesmiddelen

52.

53.
54.

Verbeterplan structureel
veelgebruik antibiotica
Verzamelcentrum

55.

Vleeskalf

56.

Vleeskalvereigenaar

57.
58.

Vleeskalverhouder
Vleeskalverhouderij

59.

VleeskalverenKeurmerk IKB

60.
61.

Voorzitter
Levensdagen (van een
dier)
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melkvervangend preparaat worden gevoederd;
: Uniek Bedrijfs Nummer; registratienummer van de
kalverhouderij;
: Diergeneesmiddelen die, op voorschrift van dierenarts, door
dierenartsen of apothekers worden afgeleverd en door de
kalverhouder toegediend mogen worden;
: Diergeneesmiddelen die alleen door de dierenarts toegediend
mogen worden;
: Diergeneesmiddelen die op voorschrift van een dierenarts
door dierenartsen, apothekers of erkende handelaren worden
afgeleverd en door de kalverhouder mogen worden
toegediend;
: Binnen IKB Vleeskalveren vastgelegde aanpak ter
vermindering van het antibioticumgebruik op IKB-bedrijven;
: Locatie waar een selectie kan worden gemaakt in
vleeskalveren afkomstig van verschillende bedrijven, die
voldoet aan de eisen zoals vermeld in Richtlijn 64/432/EEG;
: Dier, behorende tot het geslacht Bos van de familie der
Bovidae, dat is bestemd voor de (rosé) kalfsvleesproductie,
van tenminste 2 weken oud en niet ouder dan 12 maanden;
: De juridische eigenaar van de start- of vleeskalveren, dan wel
zijn gemachtigde;
: De houder van de start- of vleeskalveren;
: Het geheel van de productie-eenheden van een bedrijf op één
locatie bestaande uit één of meer gebouwen of gedeelten
daarvan, voor zover er start- of vleeskalveren worden
gehouden;
: Het collectieve woord-/ beeldmerk IKB ten behoeve van:
- het aanbieden van kalfsvlees, dat geproduceerd en
verhandeld is volgens de voorschriften neergelegd in de
IKB-regeling, aan consumenten;
- het communiceren over dergelijk kalfsvlees door aan de
IKB-regeling deelnemende bedrijven, evenals;
- de herkenbaarheid van een bedrijf als deelnemer aan de
IKB-regeling, waarvan het depot is ingeschreven bij het
EU-depot d.d. 26 mei 2004, nr. 002864593;
: De voorzitter van de regelinghouder;
: Aantal dagen nadat het bedrijf (UBN) waar het dier geboren is,
de laatste mutatie heeft doorgevoerd in de I&R-registratie van
het betreffende dier. Hierbij geldt dat de dag van de laatste
mutatie, telt als eerste levensdag.

Beheer en toezicht
Artikel 2
De regelinghouder is belast met het beheer van en toezicht op de naleving van de regeling IKB
Vleeskalveren.

Centraal College van Deskundigen
Artikel 3
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1. Er is een Centraal College van Deskundigen (hierna CCvD).
2. Het CCvD is belast met de dagelijkse uitvoering van het in artikel 2 bedoelde beheer en met
het (doen) houden van toezicht als bedoeld in artikel 2.
3. De regelinghouder stelt in het ‘Reglement Centraal College van Deskundigen IKB
Vleeskalveren 2008’ (Bijlage 8 bij de AV IKB Vleeskalveren) nadere regels met betrekking tot
de samenstelling, taken en het functioneren van het CCvD.

Aanmelding / overeenkomst
Artikel 4
1. De vleeskalverhouderij, de transporteur of het verzamelcentrum waarmee een natuurlijke of
rechtspersoon – na eventuele periode van uitsluiting – wenst deel te nemen aan de regeling
IKB Vleeskalveren, wordt hiertoe door degene die het bedrijf uitoefent of doet uitoefenen, in
overeenstemming met de Certificatiecriteria IKB Vleeskalveren 2008 (Bijlage 2 van de AV IKB
Vleeskalveren) aangemeld bij de Certificerende Instantie (hierna CI). Dan wel de be- of
verwerker welke – na eventuele periode van uitsluiting – wenst deel te nemen aan de
regeling IKB Vleeskalveren, meldt zich hiertoe, in overeenstemming met de Certificatiecriteria
IKB Vleeskalveren 2008 (Bijlage 2 van de AV IKB Vleeskalveren) aan bij de CI.
2. Na aanmelding als genoemd in het eerste lid, wordt in overeenstemming met de
Certificatiecriteria IKB Vleeskalveren 2008 de voor het bedrijf of de be- of verwerker van
toepassing zijnde Overeenkomst inzake de toepassing van de Algemene Voorwaarden IKB
Vleeskalveren 2008 (Bijlage 5 van de AV IKB Vleeskalveren) gesloten waarna vervolgens
voor bedrijven een erkenningscontrole wordt uitgevoerd door de CI.
3. De kosten ter zake van de in de in het tweede lid bedoelde erkenningscontrole, komen voor
rekening van de natuurlijke of rechtspersonen, als bedoeld in het eerste lid.
4. In de overeenkomst IKB Vleeskalveren, als genoemd in het tweede lid, dienen ten minste
opgenomen te worden:
a) de naam van de natuurlijke of rechtspersoon die deze overeenkomst sluit;
b) de naam, de rechtsvorm, het adres en de aard van het betreffende bedrijf van de
natuurlijke of rechtspersoon.
5. Met uitzondering van het bepaalde in artikel 8, dient elke natuurlijke of rechtspersoon die in
de overeenkomst IKB Vleeskalveren, genoemd in het tweede lid, verplichtingen krijgt
opgelegd of daaraan rechten ontleent, een dergelijke overeenkomst mede te ondertekenen.
6. De IKB-overeenkomst, als genoemd in het tweede lid, waarin het bepaalde bij of krachtens
de AV IKB Vleeskalveren van toepassing wordt verklaard, moet voldoen aan de voorschriften
als gesteld bij of krachtens de AV IKB Vleeskalveren voor zover deze voorschriften op de
desbetreffende overeenkomst van toepassing kunnen zijn.
7. De overeenkomsten, als genoemd in het tweede lid, worden gesloten tussen:
a) de CI van de regeling IKB Vleeskalveren, en
b) een IKB-deelnemer, zijnde een vleeskalverhouder, transporteur, verzamelcentrum of een
be- of verwerker.
8. Op de overeenkomst IKB Vleeskalveren is het Nederlands recht van toepassing.
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Buitenlandse bedrijven
Artikel 5
1. Deelname aan de regeling IKB Vleeskalveren staat tevens open voor buitenlandse bedrijven
of be- of verwerkers die voldoen aan het bepaalde bij of krachtens de regeling IKB
Vleeskalveren of die voldoen aan minimaal gelijkwaardige garanties.
2. De regelinghouder beoordeelt op grond van hiertoe door hem vastgestelde criteria en op
schriftelijk verzoek van het betreffende buitenlandse bedrijf of be- of verwerker, of de
garanties waaraan het buitenlandse bedrijf of be- of verwerker meent te voldoen minimaal
gelijkwaardig zijn aan de garanties die de regeling IKB Vleeskalveren biedt.
3. De CI beoordeelt of een buitenlands bedrijf of be- of verwerker voldoet aan het bepaalde in
het eerste lid. De beoordeling ter zake van het al dan niet voldoen aan garanties als bedoeld
in het eerste lid, vindt niet eerder plaats dan nadat de regelinghouder in overeenstemming
met het tweede lid tot een oordeel is gekomen over de gelijkwaardigheid.
4. De kosten ter zake van de in het tweede en derde lid bedoelde beoordeling(en), komen voor
rekening van de natuurlijke of rechtspersoon, bedoeld in artikel 4, eerste lid, die het
betreffende buitenlandse bedrijf of be- of verwerker voor deelname heeft aangemeld.
Gelijkwaardigheid kwaliteitszorgsystemen
Artikel 6
De regelinghouder kan een kwaliteitszorgsysteem uit Nederland of uit een lidstaat van de EU,
niet zijnde Nederland, op kosten van het bedrijf dat hiertoe een schriftelijke aanvraag indient,
erkennen als zijnde een kwaliteitszorgsysteem die garanties biedt die minimaal gelijkwaardig zijn
aan de garanties die het kwaliteitszorgsysteem IKB Vleeskalveren biedt.

Certificatie
Artikel 7
1. Indien naar het oordeel van de CI uit de erkenningscontrole blijkt dat het aangemelde bedrijf
voldoet aan het bepaalde bij of krachtens de regeling IKB Vleeskalveren of dat niet blijkt van
bezwaren tegen deelname, vindt, met afgifte van het certificaat IKB Vleeskalveren en
vermelding als IKB-gecertificeerd in het register als bedoeld in artikel 9, certificatie van het
betreffende bedrijf plaats.
2. De kosten ter zake van deelname aan de regeling IKB Vleeskalveren komen voor rekening
van de natuurlijke of rechtspersoon die de overeenkomst IKB Vleeskalveren, als genoemd in
artikel 4, tweede lid, heeft gesloten met de CI.
Overeenkomst IKB Vleeskalveren organisatie
Artikel 8
1. Indien een organisatie van bedrijven een overeenkomst IKB Vleeskalveren sluit, als genoemd
in artikel 4, tweede lid, behoeft deze niet mede te worden ondertekend door de individuele
bedrijven of bedrijfsonderdelen die deel uit maken van de organisatie en die door deze
overeenkomst verplichtingen krijgen opgelegd of daaraan rechten kunnen ontlenen. Dit geldt
slechts indien het kwaliteitszorgsysteem IKB Vleeskalveren, of een door de regelinghouder
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erkend ander kwaliteitszorgsysteem als bedoeld in artikel 6 van de organisatie (onder meer)
gericht is op deze individuele bedrijven en bedrijfsonderdelen.
2. De certificatie van een organisatie van bedrijven zoals omschreven in het eerste lid, omvat
mede de certificatie van de individuele bedrijven of bedrijfsonderdelen die deel uitmaken van
de organisatie en waarop het kwaliteitszorgsysteem IKB Vleeskalveren of een door de
regelinghouder erkend ander kwaliteitszorgsysteem, als bedoeld in het eerste lid, zich richt,
zonder dat het certificaat IKB Vleeskalveren door de betreffende bedrijven of
bedrijfsonderdelen afzonderlijk is aangevraagd.
3. Of een organisatie van bedrijven voldoet aan de vereisten genoemd in het eerste lid wordt, op
kosten van de organisatie, beoordeeld door de CI.
Register
Artikel 9
1. De CI beheert een register waarin wordt bijgehouden welke bedrijven zijn gecertificeerd in het
kader van de regeling IKB Vleeskalveren.
2. Het register, bedoeld in het eerste lid, bevat van de IKB bedrijven het registratienummer (bijv.
UBN) en van transporteurs en verzamelcentra de naam en vestigingsplaats. Voor
verzamelcentra kan tevens worden vermeld of de certificering zich uitstrekt tot de 1e
verzamelslag of de 1e en 2e verzamelslag.
3. Het register bedoeld in het eerste lid wordt gepubliceerd op de website www.skv.info. In
tegenstelling tot het eerste en tweede lid worden IKB gecertificeerde be- of verwerkers
(inclusief naam en vestigingsplaats) geregistreerd in het op de website www.skv.info
gepubliceerde register.
4. Het certificaat IKB Vleeskalveren is alleen geldig in combinatie met een vermelding als IKBgecertificeerd in het register als bedoeld in het eerste lid.
Artikel 9a
1. De SKV beheert een database waarin het diergeneesmiddelengebruik bij kalveren wordt
geregistreerd.
2. Het IKB bedrijf is verplicht gegevens met betrekking tot de ontvangen diergeneesmiddelen
beschikbaar te (laten) stellen aan InfoKalf.
3. Het IKB bedrijf zorgt ervoor dat de dierenarts alle informatie met betrekking tot
diergeneesmiddelengebruik op de vleeskalverhouderij doorgeeft aan de SKV. In bijlage 11
van de Algemene Voorwaarden wordt gespecificeerd welke informatie op welke wijze moet
worden doorgegeven.
Artikel 9b
1.

De CI beheert ten behoeve van een effectieve dierziektebestrijding, het voorkomen van een
uitbraak van dierziekten en het nemen van maatregelen daartoe, een (niet openbaar)
register waarin de op het IKB bedrijf aanwezige diersoorten worden geregistreerd. Tijdens de
IKB controle(s) zal genoteerd worden welke diersoorten op het IKB bedrijf aanwezig zijn.
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2.

De CI kan ten behoeve van een effectieve dierziektebestrijding, het voorkomen van een
uitbraak van dierziekten en het nemen van maatregelen daartoe, aan de transporteur van de
kalveren, de eventuele eigenaar van de kalveren en de dierenarts met welke het IKB bedrijf
de overeenkomst kalverhouder, kalvereigenaar en geborgde vleeskalverdierenarts (Bijlage
14 van de AV IKB Vleeskalveren en Bijlage 1 van het Reglement Geborgde Dierenarts) heeft
gesloten kenbaar maken welke diersoorten op een IKB bedrijf aanwezig zijn.

3.

Per IKB bedrijf zijn of worden tevens NAW-gegevens en daaraan gerelateerde gegevens –
onder meer UBN- en BRS-nummers – vastgelegd.

4.

De registratie van de op het IKB bedrijf aanwezige diersoorten ziet onder meer op pluimvee,
varkens, runderen, schapen, geiten en paarden.

Naleving regeling IKB Vleeskalveren
Artikel 10
1. Elk IKB bedrijf of be- of verwerker is verplicht het bepaalde bij of krachtens de regeling IKB
Vleeskalveren – waaronder mede de Certificatiecriteria IKB Vleeskalveren 2008 (Bijlage 2) –
en de overeenkomst IKB Vleeskalveren, genoemd in artikel 4, eerste lid, strikt na te leven.
2. Een organisatie die is gecertificeerd in het kader van de regeling IKB Vleeskalveren dient elk
bedrijf of bedrijfsonderdeel waarover het certificaat IKB Vleeskalveren zich uitstrekt, te
verplichten het bepaalde bij of krachtens de regeling IKB Vleeskalveren en de overeenkomst
IKB Vleeskalveren strikt na te leven.
Verbeterplan structureel veelgebruik antibiotica
Artikel 10a
Elk IKB bedrijf, met uitzondering van de transporteur en het verzamelcentrum, wordt beoordeeld
op de mate van gebruik van antibiotica. In bijlage 13 van de AV IKB Vleeskalveren wordt
gespecificeerd op welke wijze een IKB bedrijf wordt beoordeeld. Aan IKB bedrijven waarbij
sprake is van een structureel gebruik van antibiotica boven het actieniveau worden maatregelen
uit het Verbeterplan structureel veelgebruik antibiotica opgelegd, in overeenstemming met de
Voorschriften IKB Vleeskalveren (bijlage 1 van de AV IKB Vleeskalveren) en de Certificatiecriteria
(bijlage van de AV IKB Vleeskalveren).
Wettelijke voorschriften
Artikel 11
1. Elk IKB bedrijf of be- of verwerker is verplicht het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk
voorschrift van het land waarin het bedrijf is gevestigd, betrekking hebbende op de
vleeskalversector, na te leven.

Meldingsplicht wijzigingen
Artikel 12
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1. Elk IKB bedrijf of be- of verwerker is verplicht om iedere wijziging op het bedrijf of in de
bedrijfsvoering die van invloed is / kan zijn op de overeenkomst IKB Vleeskalveren, genoemd
in artikel 4, tweede lid, onverwijld schriftelijk te melden aan de CI.

2. Als wijziging, als bedoeld in het eerste lid, wordt ten minste aangemerkt:
a) (tijdelijke) staking (van de exploitatie) van het bedrijf;
b) beëindiging van het bedrijf ongeacht de wijze waarop dit geschiedt;
c) wijziging van de rechtsvorm van het bedrijf;
d) overdracht van het bedrijf;
e) wijziging in n.a.w. gegevens van het bedrijf.

3. De CI kan naar aanleiding van een wijziging, als bedoeld in het eerste lid, een controle (laten)
uitvoeren op kosten van de betrokken natuurlijke of rechtspersoon die de overeenkomst IKB
Vleeskalveren, als bedoeld in artikel 4, tweede lid, met de CI heeft gesloten.

Voorschriften
Artikel 13
1. De voorschriften die door IKB-bedrijven in acht dienen te worden genomen zijn opgenomen in
‘Voorschriften IKB Vleeskalveren 2008’ (Bijlage 1 van de AV IKB Vleeskalveren). Elke
schakel heeft haar eigen voorschriften, welke opgenomen zijn in aparte bijlagen van de
‘Voorschriften IKB Vleeskalveren 2008’. Hierin is:
Bijlage I: Voorschriften kalverhouderij;
Bijlage II: voorschriften transporteurs;
Bijlage III: Voorschriften be- of verwerkers;
Bijlage IV: Voorschriften verzamelcentra.
2. Het IKB-bedrijf of be- of verwerker is verplicht de bepalingen van de AV IKB Vleeskalveren
die voor zijn bedrijf van toepassing zijn, het gestelde in de bijlagen 1 t/m 14 bij de AV IKB
Vleeskalveren, evenals de IKB-overeenkomst, bedoeld in artikel 4, tweede lid, strikt na te
leven.
3. Een organisatie van bedrijven die een IKB-erkenning heeft verkregen dient elk bedrijf of
bedrijfsonderdeel waarover de IKB-erkenning zich uitstrekt te verplichten het bepaalde bij of
krachtens de AV IKB Vleeskalveren, het gestelde in de bijlagen 1 t/m 14 bij de AV IKB
Vleeskalveren, evenals de IKB-overeenkomst, bedoeld in artikel 4, tweede lid, strikt na te
leven.

Gebruiksrecht vleeskalveren-keurmerk IKB
Artikel 14
1. Het IKB bedrijf of be- of verwerker verkrijgt met afgifte van het certificaat IKB Vleeskalveren,
het recht om het vleeskalveren-keurmerk IKB te gebruiken op bonnen, afrekeningen,
facturen, uithangborden of anderszins, ten behoeve van de herkenbaarheid van het bedrijf als
IKB bedrijf en ten behoeve van het communiceren over het geproduceerde kalfsvlees, met
dien verstande dat het niet mag worden gebruikt in uitingen naar de consument toe, indien
daarin een relatie – in welke vorm dan ook – wordt gelegd tussen de kalfsvleesproducten en
het vleeskalveren-keurmerk IKB.
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2. De IKB bedrijven of be- of verwerkers die het gebruiksrecht, bedoeld in het eerste of tweede
lid, hebben verkregen zijn uitsluitend tot dit gebruik gerechtigd:
a) met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens het Keurmerkreglement IKB
Vleeskalveren 2008, Bijlage 4 bij de AV IKB Vleeskalveren;
b) zolang de overeenkomst IKB Vleeskalveren, als bedoeld in artikel 4, tweede lid, en
het gebruiksrecht niet zijn beëindigd of geschorst;
c) zolang het certificaat IKB vleeskalveren geldig is of niet geschorst is.
3. In aanvulling op tweede lid, dient een organisatie van bedrijven met een IKB-erkenning elk
bedrijf of bedrijfsonderdeel waarover het gebruiksrecht op het keurmerk zich uitstrekt te
verplichten, het bepaalde in dit artikel en de bepaling in het Keurmerkreglement IKB
Vleeskalveren 2008, strikt na te leven.
4. De verkrijging van het recht op het gebruik van het keurmerk door een organisatie van
bedrijven als bedoeld in artikel 8, eerste lid omvat tevens de verkrijging van het recht op het
gebruik van het keurmerk door elk van de bedrijven waarvoor de organisatie van bedrijven de
IKB-erkenning heeft verkregen als bedoeld in artikel 8, tweede lid.
5. Het vleeskalveren-keurmerk IKB kent zes verschijningsvormen, deze vormen mogen alleen
volgens dat gene gesteld in artikel 4, eerste lid, onderdeel d en e van het Keurmerkreglement
IKB Vleeskalveren 2008 (Bijlage 4 van de AV IKB Vleeskalveren) worden gebruikt.
6. De kosten die betrekking hebben op het beheer, de uitreiking, en het gebruik van en toezicht
op het gebruik van het vleeskalveren-keurmerk IKB komt voor rekening van de
gebruiksgerechtigden.
Toezicht
Artikel 15
1. In het kader van het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de regeling IKB
Vleeskalveren of de overeenkomst IKB Vleeskalveren, als bedoeld in artikel 4, tweede lid,
worden door of namens de CI controles uitgevoerd ten aanzien van –potentiële – IKB
bedrijven of be- of verwerkers.
2. In het kader van het toezicht op de naleving van de bepalingen van de IKB-regeling bij een
organisatie van bedrijven, als bedoeld in artikel 8, worden door of namens de CI voor het
betrokken bedrijf steekproefsgewijs controles uitgevoerd bij de bedrijven of
bedrijfsonderdelen waarover IKB-erkenning zich uitstrekt.
3. De, in het eerste en tweede lid bedoelde, controles ten aanzien van een bepaald – potentieel
– IKB bedrijf kunnen zowel bij het betreffende bedrijf als bij andere IKB bedrijven
plaatsvinden.
4. De controlebevindingen van de in het eerste lid bedoelde controles worden beoordeeld door
of namens de CI.
5. Ten aanzien van de controle en beoordeling als bedoeld in het eerste en vierde lid, is het
bepaalde bij of krachtens de Certificatiecriteria IKB Vleeskalveren 2008 (Bijlage 2 van de AV
IKB Vleeskalveren) van toepassing.
6. Controlebevindingen kunnen – al dan niet op aanvraag – door of namens de CI worden
gemeld aan instanties die (mede) door of namens de overheid zijn belast met de handhaving
van wettelijke voorschriften.
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7. Indien de controles, bedoeld in het eerste en tweede lid, niet door of namens de
regelinghouder worden verricht, toetst de regelinghouder of een door hem aan te wijzen CI,
periodiek evenals wanneer hij dat nodig oordeelt, of het toezicht op de naleving van de IKBregeling effectief en efficiënt door de betrokken organisatie wordt uitgevoerd.
8. De controles als bedoeld in het eerste en tweede lid kunnen behelzen:
a) administratieve controle;
b) fysieke / visuele controle;
c) monstername en -onderzoek.
Artikel 15a
1.

Het IKB bedrijf verschaft de CO van de kwaliteitsregeling Geborgde Vleeskalverdierenarts
toegang tot de diergeneesmiddelen die op het bedrijf aanwezig zijn, tot de bezoekverslagen
van de dierenarts en tot de gegevens in InfoKalf. Dit zodat de CO van de Geborgde
Vleeskalverdierenarts ter plaatse kan vaststellen of de door Geborgde Vleeskalverdierenarts
gecertificeerde dierenarts heeft gehandeld conform de geldende voorschriften binnen de
kwaliteitsregeling Geborgde Vleeskalverdierenarts. De bevindingen van de CO van de
Geborgde Vleeskalverdierenarts hebben geen consequenties voor de IKB status van het
betreffende IKB bedrijf.

Artikel 16
1. Ten aanzien van de controle, evenals toetsing door de regelinghouder, is het bepaalde in de
‘Certificatiecriteria IKB Vleeskalveren 2008’ (Bijlage 2 van de AV IKB Vleeskalveren) van
toepassing.
2. Indien de controle plaatsvindt door of namens een andere organisatie die belast is met het
beheer en toezicht op de naleving van de IKB-regeling dan wel de regelinghouder, dient een
controleprocedure te worden gehanteerd die overeenstemt met de ‘Certificatiecriteria IKB
Vleeskalveren 2008’ (Bijlage 2 van de AV IKB Vleeskalveren).
Artikel 16a
Controlebevindingen, beoordelingsresultaten, certificatiebesluiten, opgevraagde data en
gegenereerde data kunnen, al dan niet op aanvraag, door of namens de certificerende instantie
worden gemeld aan de regelinghouder en / of door de regelinghouder aangewezen instanties en
/ of instanties die (mede) door of namens de overheid zijn belast met onder meer het toezicht, de
opsporing en / of de handhaving ter zake van wettelijke voorschriften.

Toepassen van maatregelen
Artikel 17
1. Indien de CI vaststelt dat een IKB bedrijf of be- of verwerker het bepaalde bij of krachtens de
regeling IKB Vleeskalveren of de overeenkomst IKB Vleeskalveren, als bedoeld in artikel 4,
tweede lid, niet of niet behoorlijk nakomt, wordt tegen het betreffende IKB bedrijf of be- of
verwerker door de CI een maatregel toegepast.
2. Bij niet of niet behoorlijke nakoming van het bepaalde bij of krachtens de regeling IKB
Vleeskalveren of de overeenkomst IKB Vleeskalveren, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, door
een bedrijf of bedrijfsonderdeel als bedoel in artikel 8, tweede lid, wordt de maatregel
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toegepast jegens de gecertificeerde organisatie waar het betreffende bedrijf of
bedrijfsonderdeel deel van uitmaakt.
3. Ten aanzien van het toepassen van maatregelen door de CI is het bepaalde bij of krachtens
de Certificatiecriteria IKB Vleeskalveren 2008 (Bijlage 2 van de AV IKB Vleeskalveren) van
toepassing.
4. Toegepaste maatregelen kunnen – al dan niet op aanvraag – door of namens de CI worden
gemeld aan instanties die (mede) door of namens de overheid zijn belast met onder meer de
handhaving van wettelijke voorschriften.

Maatregelen
Artikel 18
1. De maatregelen bij niet, of niet behoorlijke, nakoming van het bepaalde bij of krachtens de
regeling IKB Vleeskalveren en / of de overeenkomst IKB Vleeskalveren, als bedoeld in artikel
4, tweede lid, kunnen bestaan uit (zie voor een uitwerking de ‘Certificatiecriteria IKB
Vleeskalveren 2008’ bijlage 2 bij de AV IKB Vleeskalveren):
a) een schriftelijke waarschuwing;
b) een herstelcontrole;
c) schorsing;
d) uitsluiting;
e) het recht op het gebruik van het keurmerk bij het betrokken IKB-bedrijf of be- of verwerker
in te trekken;
f) het opleggen van een gestructureerde aanpak ter vermindering van het
antibioticagebruik;
g) het opleggen van het verplicht inschakelen van externe hulp bij het toepassen van de
gestructureerde aanpak ter vermindering van het antibioticagebruik;
h) een boete op te leggen die ten hoogste € 45.000,- beloopt per overtreding.
In geval van toepassing van de maatregel, bedoeld in onderdeel c worden de betreffende
gegevens uit het register, bedoeld in artikel 9, verwijderd.
2. Bij niet of niet behoorlijke nakoming van het bepaalde bij of krachtens het
‘Keurmerkreglement IKB Vleeskalveren 2008’ (Bijlage 4 bij de AV IKB Vleeskalveren), door
een IKB bedrijf of be- of verwerker dat het gebruiksrecht op het keurmerk heeft, is de CI die
het gebruiksrecht aan het betrokken IKB bedrijf of be- of verwerker heeft verleend gerechtigd
één of meer van de sancties zoals opgenomen in het ‘Keurmerkreglement IKB Vleeskalveren
2008’, op te leggen en is daarnaast gerechtigd de IKB-overeenkomst, als bedoeld in artikel 4,
tweede lid, met het betrokken IKB bedrijf of be- of verwerker te beëindigen zonder dat enige
ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter is vereist.

Geschillenprocedure
Artikel 19
1. Er is een geschillencommissie IKB Vleeskalveren. De regelinghouder stelt in het
‘Geschillenreglement IKB Vleeskalveren 2008’ (Bijlage 3 van de AV IKB Vleeskalveren)
regels met betrekking tot de samenstelling, de taken, de bevoegdheden en het functioneren
van de geschillencommissie IKB Vleeskalveren.
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2. Geschillen die mochten ontstaan tussen een IKB bedrijf of be- of verwerker en de
regelinghouder, over de inhoudelijke bepalingen van de regeling IKB Vleeskalveren, worden
bij wege van bindend advies beslecht door de geschillencommissie IKB Vleeskalveren. Bij de
behandeling van geschillen, waarbij de regelinghouder partij is, is het ‘Geschillenreglement
IKB Vleeskalveren 2008’ (Bijlage 3 van de AV IKB Vleeskalveren) van toepassing.
3. Geschillen die mochten ontstaan tussen een IKB bedrijf of be- of verwerker en de CI, over
aspecten die betrekking hebben op de certificatie zoals uitgevoerd door de CI of maatregel
opgelegd door de CI, worden, bij wege van bindend advies, beslecht door de door de CI
ingestelde disputencommissie. Bij de behandeling van geschillen waarbij de CI partij is, is het
door de CI vastgestelde reglement voor de behandeling door haar disputencommissie, van
toepassing.
Opzegging
Artikel 20
1. De overeenkomst IKB Vleeskalveren, als bedoeld in artikel 4, tweede lid, wordt aangegaan
voor onbepaalde tijd.
2. Beëindiging van de overeenkomst IKB Vleeskalveren, als bedoeld in artikel 4, tweede lid,
anders dan door middel van toepassing van een maatregel, dient schriftelijk te geschieden
met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden.
3. Bij het verstrijken van de opzegtermijn, bedoeld in het tweede lid, worden de betreffende
gegevens in het register, bedoeld in artikel 9, verwijderd.

Retourneren bescheiden bij beëindiging of bij toepassing maatregel
Artikel 21
1. Indien deelname aan de regeling IKB Vleeskalveren wordt beëindigd middels opzegging als
bedoeld in artikel 20, tweede lid, dient het certificaat IKB Vleeskalveren en alle overige
bescheiden (en / of borden) die betrekking hebben op deelname aan de regeling IKB
Vleeskalveren, vóór het einde van de opzegtermijn aan de CI te worden geretourneerd.
2. Indien deelname van het IKB bedrijf of be- of verwerker aan de regeling IKB Vleeskalveren is
geschorst en / of beëindigd middels het toepassen van een maatregel als bedoeld in artikel
18, dienen het certificaat IKB Vleeskalveren en alle overige bescheiden (en / of borden) die
betrekking hebben op deelname aan de regeling IKB Vleeskalveren, met onmiddellijke ingang
aan de CI te worden geretourneerd.

Wijziging regeling IKB Vleeskalveren en overeenkomst IKB Vleeskalveren
Artikel 22
1. Wijzigingen in de regeling IKB Vleeskalveren, die door de regelinghouder zijn vastgesteld,
worden geacht in de overeenkomst IKB Vleeskalveren, als bedoeld in artikel 4, tweede lid,
door te werken. De betreffende IKB bedrijven of be- of verwerkers zijn verplicht deze
wijzigingen strikt na te leven en / of te doen naleven.
2. Wijzigingen in de regeling IKB Vleeskalveren, genoemd in het eerste lid, worden door of
namens de regelinghouder bekend gemaakt aan de CI. De CI draagt zorg voor tijdige en
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volledige bekendmaking aan de IKB bedrijven of be- of verwerkers waarmee zij een
overeenkomst, als bedoeld in artikel 4, tweede lid, heeft gesloten en de Controle Organisatie.
3. Een exemplaar van de regeling IKB Vleeskalveren kan worden opgevraagd bij de
regelinghouder.
4. De regeling IKB Vleeskalveren wordt openbaar gemaakt op www.ikbkalveren.nl.
Kosten
Artikel 23
Alle kosten, als bedoeld in de regeling IKB Vleeskalveren, dienen binnen de daartoe gestelde
termijnen – bij verzoek, op vooruitbetaling – aan de CI te worden voldaan.

Uitvoering
Artikel 24
1. De regelinghouder kan bij besluit van de voorzitter:
a. in uitzonderlijke situaties of in geval van calamiteiten over de in de regeling IKB
Vleeskalveren geregelde onderwerpen bij uitvoeringsbesluit tijdelijke, kortdurende
nadere voorschriften stellen en / of;
b. in een daarvoor in aanmerking komend geval van het bepaalde tijdens of krachtens
de regeling IKB Vleeskalveren, geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen en aan
een zodanige ontheffing voorwaarden of voorschriften verbinden, bij welke niet, niet
tijdige, of niet behoorlijke nakoming de desbetreffende ontheffing geacht wordt te zijn
vervallen en / of;
c. een verleende ontheffing intrekken.
2. De IKB bedrijven of be- of verwerkers zijn verplicht de tijdelijke nadere voorschriften, bedoeld
in het eerste lid, na te leven en / of te doen naleven.

Slotbepalingen
Artikel 25
1. Deze regeling wordt aangehaald als: Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren 2008.
2. Dit reglement is gestart op 1 januari 2008.
Voor het bestuur,

Drs. J. J. Atsma
Voorzitter
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SBK/IKB/BIJL/001

Bijlagen AV IKB Vleeskalveren:
1.
Voorschriften IKB Vleeskalveren 2008, bestaande uit Bijlage I t/m IV;
2.
Certificatiecriteria IKB Vleeskalveren 2008;
3.
Geschillenreglement IKB Vleeskalveren 2008;
4.
Keurmerkreglement IKB Vleeskalveren 2008;
5.
IKB overeenkomsten:
a. Overeenkomst inzake de toepassing van de Algemene Voorwaarden IKB
Vleeskalveren 2008 Blanke Vleeskalveren;
b. Overeenkomst inzake de toepassing van de Algemene Voorwaarden IKB
Vleeskalveren 2008 Rosé Vleeskalveren;
c. Overeenkomst transporteurs inzake de toepassing van de Algemene Voorwaarden IKB
Vleeskalveren 2008 Blanke Vleeskalveren en Rosé Vleeskalveren;
d. Overeenkomst verzamelcentra inzake de toepassing van de Algemene Voorwaarden
IKB Vleeskalveren 2008 Blanke Vleeskalveren en Rosé Vleeskalveren;
e. Overeenkomst be- en verwerkers inzake de toepassing van de Algemene Voorwaarden
IKB Vleeskalveren 2008 Blanke Vleeskalveren en Rosé Vleeskalveren;
7.
Erkenningsvoorwaarden Certificerende Instanties IKB Vleeskalveren 2008;
8.
Reglement Centraal College van Deskundigen IKB Vleeskalveren 2008;
10. Procedure drinkwateronderzoek IKB Vleeskalveren 2008;
11. Procedure aanlevering gegevens diergeneesmiddelen IKB Vleeskalveren 2008;
12. Criteria bedrijfsgezondheidsplan IKB Vleeskalveren 2008;
13. Procedure beoordeling antibioticagebruik IKB Vleeskalveren 2008;
14. Overeenkomst kalverhouder, kalvereigenaar en Geborgde Vleeskalverdierenarts, bijlage 1
van het Reglement Geborgde Vleeskalverdierenarts;
15. Protocol verzamelcentra aandoeningen nuka’s.
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