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Onderwerpen


Gelden deze wijzigingen voor mijn bedrijf?



Aanpassingen in het VKI formulier



Welke eisen gelden er om in aanmerking te komen voor zichtkeuring?



Het nieuwe VKI formulier voor startkalveren

Zichtkeuring in de kalversector: goed voor het rendement
Voor u ligt een speciale editie van de nieuwsbrief Vitaal Kalf. In deze nieuwsbrief staat de
zichtkeuring centraal. U heeft eerder twee nieuwsbrieven van ons over de zichtkeuring
ontvangen (nieuwsbrief 1 en nieuwsbrief 2). In deze derde nieuwsbrief informeren we u over
de veranderingen per 1 januari 2019 en het gewijzigde VKI formulier.

Gelden deze wijzigingen voor mijn bedrijf?
De wijzigingen van het VKI-formulier zijn in de volgende situaties voor u van toepassing:

Wat was de zichtkeuring ook al weer?
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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/wpcontent/uploads/2018/03/Nieuwsbrief-Vitaal-Kalf-Kalverhouders-zichtkeuring.pdf.

Aanpassingen in het VKI formulier
Het bestaande VKI formulier zal in januari 2019 vervangen worden door een nieuw
formulier. Via onze website vindt u meer algemene informatie over het VKI formulier. Een
deel van de aanpassingen geldt voor alle kalverhouders, dus ook zonder zichtkeuring.
Onderstaand de vragen die zijn aangepaste op het VKI formulier (het VKI-formulier vindt u
hier), het onderstreepte deel is veranderd:

Vraag 1: Ik verklaar dat voor alle bij dit formulier behorende kalveren de wettelijke
wachttermijnen zijn nageleefd.
Vraag 2: Is de af te leveren (deel)koppel in de 35 dagen voorafgaande aan de slacht ziek
geweest en/of behandeld geweest met diergeneesmiddelen met een wachttermijn? Zo ja,
informatie invullen in onderstaande tabel met oormerknummer en diagnose en/of reden van
behandeling.
Ook indien de wachttermijn nul dagen is vermeld, dan moet u deze behandeling op het VKIformulier vermelden.
Vraag 4: Is er relevante informatie te melden over de gezondheidsstatus van de kalveren of
over diergeneeskundige handelingen in de 35 dagen voorafgaande aan de slacht bij de
kalveren (b.v. de aanwezigheid van een afgebroken injectienaald of het couperen van een
staart)?
Afgebroken naalden moet u altijd noteren ook als dit langer dan 35 dagen voor slacht heeft
plaatsgevonden.

Welke eisen gelden er om in aanmerking te komen voor de
zichtkeuring
Alleen kalveren onder de 8 maanden leeftijd komen in aanmerking voor de zichtkeuring. En
moeten daarnaast voldoen aan de aanvullende eisen. De vragen 10 t/m 17 op het VKI
formulier hebben betrekking op de zichtkeuring. Een aantal voorwaarden zijn ongewijzigd
gebleven, namelijk vraag 10 t/m 12 (zie toelichting hier onder) en 14.
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Vraag 12: Afkomstig zijn van een bedrijf met gesloten afdelingen met een all-in, all-out
systeem en/of kalveren zijn niet tussen stallen op het bedrijf verplaatst;
Er is sprake van een all-in, all out systeem als bij de afvoer van de kalveren aan de
volgende voorwaarden is voldaan:
- voor het gehele bedrijf all-in, all-out wordt toegepast, of
- bij het opzetten van de kalveren waren in de stal geen dieren meer aanwezig en;
- na het opzetten van de kalveren zijn geen nieuwe dieren in de stal aangevoerd.

Daar komen nu enkele nieuwe voorwaarden bij voor de zichtkeuring, namelijk:
Vraag 13: Permanent binnen zijn gehuisvest;
Kalveren voor de zichtkeuring mogen niet op het kalverbedrijf buiten hebben gestaan,
omdat dit de kans op besmetting met lintwormen verhoogt. Belangrijk is het volgende: als
u een enkel kalf buiten laat lopen, komt dit éne kalf niet meer in aanmerking voor de
zichtkeuring. Maar als u het kalf dat buiten heeft gelopen terug plaatst in het koppel, dan
komt het héle koppel niet meer in aanmerking voor zichtkeuring!
Vraag 15: Niet gevoerd zijn met gras of grassilage/graskuil;
Kalveren mogen niet met gras, grassilage of graskuil worden gevoerd, omdat dit de kans op
besmetting met lintwormen verhoogt. Als u de kalveren een van deze producten voert komt
het koppel niet in aanmerking voor de zichtkeuring.
Vraag 16: Niet op zand als strooisel of ander niet- GMP+ strooisel gehuisvest;
Kalveren onder de zichtkeuring mogen niet op zand of ander niet GMP+ strooisel zijn
gehuisvest. Dit betekent dat u enkel strooisel gebruikt afkomstig van een GMP+ erkende
leverancier (https://www.gmpplus.org/nl).
Vraag 17: Als u starters ontvangt, heeft u het nieuwe start-VKI formulier van deze dieren
ook in bezit en de informatie verwerkt in het VKI-formulier voor de slacht;
Nieuw is dat er informatie over de VKI-vragen wordt uitgewisseld tussen startbedrijf en
afmestbedrijf. Het afmestbedrijf verwerkt deze informatie in het slacht VKI. Er geldt een
overgangstermijn tot 1 juni 2019, bij slachtkalveren geleverd vanaf 1 juni moet u het startVKI in uw bezit hebben en verwerken in het slacht VKI formulier. Dit betekent dat u bij alle
startkoppels vanaf 1 januari het document moet ontvangen. Meer informatie over de inhoud
van het startkalveren VKI leest u verderop in deze nieuwsbrief onder het kopje
startkalveren VKI.

Het invullen van het slacht VKI-formulier
Onveranderd blijft dat SKV u bij het invullen van het VKI formulier ondersteunt, maar u bent
en blijft zelf verantwoordelijk voor de juistheid. Om te zorgen dat u aan het einde van de
ronde tijdens het invullen van het VKI formulier de juiste informatie heeft, kunt u
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“Registratieformulier afwijkingen VKI-zichtkeuring” gebruiken (klik hier voor het formulier op
onze website). Eventuele wijzigingen aan het VKI-formulier nadat SKV uw informatie heeft
vastgelegd op het formulier, dient u net als nu zelf op het formulier en via InfoKalf bij te
werken.

Het nieuwe VKI formulier voor startkalveren
Nieuw is dat u bij het afleveren van startkalveren vanaf 1 januari 2019 aan een
afmestbedrijf dat onder zichtkeuring wil afleveren een start-VKI formulier mee moet leveren.
U vult dit formulier zelf in en u stuurt dit mee met de kalveren naar het afmestbedrijf. Het
afmestbedrijf gebruikt uw informatie aan het eind van de ronde om het slacht VKI juist te
kunnen invullen. Overleg dus met de afnemer van de kalveren of deze de dieren mogelijk
onder de zichtkeuring wil leveren. Het start-VKI formulier vindt u hier.

Voorwaarden voor starters
Als aan een van de voorwaarden niet voldaan wordt, moet u dit op het start-VKI formulier
vermelden en doorgeven aan het afmestbedrijf. Alle vragen op het start VKI worden hier
onder beschreven en toegelicht.
Vraag 1: Zijn één of meerdere kalveren behandeld met diergeneesmiddelen waarvan de
wettelijke wachttermijn boven de 70 dagen is?
Vraag 2: Is er relevante informatie te melden over de gezondheidsstatus van de kalveren,
b.v. de aanwezigheid van een afgebroken injectienaald?
Vraag 3: Is er relevante informatie te melden over de status van het herkomstbedrijf, of de
regionale gezondheidsstatus van de kalveren?
Bijvoorbeeld (verdenkingen op) TBC besmetting.
Vraag 4: Zijn er aanwijzingen dat er ziekten aanwezig zijn die de veiligheid van het vlees in
het gedrang zouden kunnen brengen?
Zijn er voor de consument gevaarlijke aandoeningen bij dieren van het bedrijf
geconstateerd, b.v. ziekten zoals salmonellose (aantoonbare infectie), ziekte door
zoönotische E. Coli?
Vraag 5: Zijn er onderzoeksgegevens beschikbaar die relevant zijn voor de bescherming
van de volksgezondheid?
Het gaat bijvoorbeeld om onderzoeken die zijn uitgevoerd door of in opdracht van de
dierenarts, van overheidswege, in het kader van verboden/kritische stoffen.
Vraag 6: Is er relevante informatie bekend over eerdere keuringen vóór en na het slachten
(slachtkeuringsinformatie) van dieren van hetzelfde bedrijf?
Het gaat hierbij om keuringsgegevens die van belang zijn voor de volksgezondheid. Dit
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betreft informatie over AB-positieven, afgekeurde nieren, levers en spuitplekken.
Vraag 7: Is er relevantie informatie bekend over productiegegevens die ziekten aan het
licht kunnen brengen?
De kalverhouder beoordeelt zelf of productiegegevens afwijkend zijn. In ieder geval wordt
een uitval groter dan 7% als afwijkend beschouwd.
Vraag 8: Zijn de kalveren afkomstig van een kalverhouderij met een tuberculosevrij
bestand?
NB. Indien nee, dan komen de kalveren niet in aanmerking voor ‘zichtkeuring”!
Vraag 9: Zijn de kalveren afkomstig van een bedrijf met gesloten afdelingen met een all-in,
all-out systeem en/of kalveren zijn niet tussen stallen op het bedrijf verplaatst.
Er is sprake van een all-in, all out systeem als bij de afvoer van de kalveren aan de
volgende voorwaarden is voldaan:
- voor het gehele bedrijf all-in, all-out wordt toegepast, of
- bij het opzetten van de kalveren waren in de stal geen dieren meer aanwezig en;
- na het opzetten van de kalveren zijn geen nieuwe dieren in de stal aangevoerd.
Vraag 10: Zijn alle kalveren op het bedrijf permanent binnen gehuistvest?
Kalveren voor de zichtkeuring mogen niet op het kalverbedrijf buiten hebben gestaan,
omdat dit de kans op besmetting met lintwormen verhoogt. Belangrijk is het volgende: als
u een enkel kalf buiten laat lopen, komt dit éne kalf niet meer in aanmerking voor de
zichtkeuring. Maar als u het kalf dat buiten heeft gelopen terug plaatst in het koppel, dan
komt het héle koppel niet meer in aanmerking voor zichtkeuring!
Vraag 11: Indien op de kalverhouderij toeristen of kampeergasten worden ontvangen,
hebben de toeristen of kampeergasten dan toegang tot de bedrijfsterreinen (teeltvelden, het
bedrijfsterrein waarop zich de stallen bevinden, het terrein waar zich de voeropslag
bevindt)?
Vraag 12: Zijn de kalveren gevoerd met gras of grassilage/graskuil
Kalveren mogen niet met gras, grassilage of graskuil worden gevoerd, omdat dit de kans op
besmetting met lintwormen verhoogt.
Vraag 13: Wordt op het bedrijf zand of ander niet-GMP+-strooisel als strooisel voor
huisvesting gebruikt en zijn hier dieren op gehuisvest geweest;
Kalveren onder de zichtkeuring mogen niet op zand of ander niet GMP+ strooisel zijn
gehuisvest. Dit betekent dat u enkel strooisel afkomstig van een GMP+ erkende leverancier
(https://www.gmpplus.org/nl).

Wat als ik niet aan de eisen kan (of wil) voldoen?
Als uw bedrijf niet voldoet aan alle bovenstaande eisen, dan heeft u verschillende opties. U
kunt de benodigde aanpassingen doorvoeren om wel onder de zichtkeuring te mogen
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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 de
verschillen in kosten en opbrengst ten opzichte van de reguliere keuring aan u
doorberekenen.

Waarom is het belangrijk dat u goed oplet of kalveren aan de
voorwaarden voldoen?
Kalveren die aangeboden worden voor zichtkeuring worden gekeurd volgens een verlicht
regime. Als er kalveren in de slachterij aangeboden worden voor zichtkeuring die toch
besmet blijken met parasieten brengt dit de voedselveiligheid in gevaar, de
exportwaardigheid van vlees en de mogelijkheid tot slachten onder zichtkeuring. Slachten
zonder zichtkeuring zorgt voor hogere keuringskosten voor de sector. SKV zal
steekproefsgewijs achteraf verificatiecontroles uitvoeren.

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.
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