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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK). In dit
jaarverslag treft u een korte samenvatting aan van de activiteiten, werkzaamheden en behaalde
resultaten in het jaar 2018. Conform haar doelstellingen houdt SBK zich bezig met een breed scala aan
onderwerpen voor de kalversector.
Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag vragen hebben, dan vernemen wij dat graag van u via
info@kalversector.nl of telefonisch via 088 998 43 25.
Namens het bestuur,

J.J. Atsma
Voorzitter
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Hoofdstuk 1 Inleiding
SBK is op 13 september 2013 opgericht en heeft tot doel om, in de hoedanigheid van
brancheorganisatie, in het belang van de ondernemingen in de keten van productie, verwerking en
handel van vleeskalveren, kalfsvlees en kalvervoeders, de productie, verwerking en afzet te
bevorderen en te verbeteren en deze zo nodig aan te passen aan de eisen van de markt, de
transparantie van de markt te bewaken en te bevorderen en de kwaliteit, de gezondheid en de
voedselveiligheid van vleeskalveren, kalfsvlees en kalvervoeders te bevorderen.
De oprichting van SBK is het gevolg geweest van het besluit van het kabinet-Rutte II tot opheffing van
de product- en bedrijfschappen en de mogelijkheid in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
(GLB) in de Europese Unie (EU) voor een nationale erkenning van producenten- en
brancheorganisaties. SBK brengt jaarlijks een verslag uit over de werkzaamheden en behaalde
resultaten en brengt deze tezamen met de jaarstukken conform statuten ter kennis van de in het
bestuur vertegenwoordigde organisaties, de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), de
Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) en de (vakgroep vleeskalverhouderij van) Landen Tuinbouworganisatie Nederland (LTO).
In het kader van het GLB in de EU is er een wettelijke basis (Verordening (EG) 1308/2013) opgenomen
voor de erkenning van producenten- en brancheorganisaties die actief zijn in een specifieke sector
binnen de lidstaat. Op 17 december 2014 heeft de minister van Economische Zaken SBK formeel
erkend als brancheorganisatie voor de sector rund- en kalfsvlees. Deze erkenning is verleend tot en
met 31 december 2020.
Het jaarverslag wordt in het kader van de erkenning van SBK als erkende brancheorganisatie tevens
toegezonden aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
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Hoofdstuk 2 Bestuur en Organisatie
Het bestuur van SBK is samengesteld uit twee vertegenwoordigers van respectievelijk Centrale
Organisatie voor de Vleessector (COV), de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) en
Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO), een bestuurslid, die kan worden aangemerkt als
risicodragend persoon en geen deel uitmaakt van de drie voornoemde organisaties, en een
onafhankelijk voorzitter. In 2018 waren alle bestuurszetels ingevuld. In bijlage I is de lijst van
bestuursleden vermeld per ultimo 2018. Het bestuur heeft in 2018 viermaal vergaderd.
In 2017 heeft het bestuur ten behoeve van het beheer en toezicht op de naleving van de regeling
Vitaal Kalf een Centraal College van Deskundigen Vitaal Kalf (CCvD) ingesteld. In bijlage II is de
samenstelling van het CCvD weergegeven per ultimo 2018. Tevens zijn er werkgroepen ingericht voor
afstemming in de kalversector, te weten de werkgroepen ABRES, Houderij, Transport, Klimaat en
Duurzaamheid en de onderzoekscommissie Voeding.
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden en facilitaire ondersteuning heeft SBK een service level
agreement gesloten met Kiwa Alspectro B.V.
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Hoofdstuk 3 Activiteiten
3.1. Algemeen verbindend verklaring (AVV)
Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft in 2017 de in de Regeling producenten- en
brancheorganisaties opgenomen regelgeving om voorschriften verbindend te verklaren, verruimd naar
activiteiten in relatie tot dierziekten. SBK heeft, na de inwerkingtreding van de gewijzigde Regeling
producenten- en brancheorganisaties, op 29 september 2017 een aanvraag ingediend voor het
verbindend verklaren van haar programma voor onderzoek en innovatie. Op 13 april 2018 is de
aanvraag gehonoreerd en is het programma voor onderzoek en innovatie verbinden verklaard. In 2018
zijn de verdere voorbereidingen getroffen om de verbindend verklaring begin 2019 te kunnen
toepassen.
3.2. Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)
In het kader van de toezegging van de overheid d.d. 5 juni 2014 om voor een periode van 6 jaar jaarlijks
10 miljoen euro GLB-gelden voor de kalversector beschikbaar te stellen via het derde
plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3), heeft de Europese Commissie ingestemd met een
nationale regeling voor kwaliteitssystemen. EZ heeft deze nationale regeling (Regeling Europese EZsubsidies) medio december 2016 gepubliceerd. De kwaliteitsregeling Vitaal Kalf is op 7 februari 2017
erkend in het kader van de Regeling Europese EZ-subsidies. Op grond van deze erkenning kunnen
kalverhouders een verzoek tot vergoeding van de kosten voor deelname indienen. Dit betreft een
vergoeding van max. € 3000 per jaar per deelnemer. In 2018 is een investeringsregeling ten aanzien
van alternatieve vloeren en systemen ter reductie van ammoniakemissie gepubliceerd en in de maand
oktober opengesteld. In totaal zijn ca. 220 aanvragen voor in totaal ruim € 14 miljoen ingediend.
3.3. Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf
Sinds 2017 is SBK regelinghouder van Vitaal Kalf. Als gevolg daarvan zijn ook de bijbehorende
werkzaamheden voor beheer en onderhoud, zoals voorbereidend overleg in werkgroepen met
vertegenwoordigers uit de praktijk, het CCvD opgepakt en de communicatie over de regeling
ontwikkeld. SKV treedt op als Certificerende Instantie voor de kwaliteitsregeling Vitaal Kalf. Op 1
oktober 2018 is de kwaliteitsregeling ingediend voor accreditatie bij de Raad voor Accreditatie.
In 2016 is door LTO-melkveehouderij, de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), Vee&Logistiek
Nederland (V&LN) en SBK het ‘Plan van Aanpak Vitaal, gezond en duurzaam kalf’ opgesteld en
aangeboden aan de toenmalige Staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken. Het plan
beoogt onder meer een verdere verbetering te realiseren in de tracering van kalveren en de kwaliteit
en gezondheid van de aan te voeren kalveren. Hiertoe zijn de voorschriften voor verzamelcentra en
kalverhouders herzien en uitgebreid. Voor alle schakels in de kolom van melkveehouderij,
collecterende kalverhandel, verzamelcentra en kalverhouderij zijn voorschriften in betreffende
kwaliteitssystemen opgenomen. In 2018 zijn de voorschriften voor verzamelcentra en collecterende
kalverhandelaren geïmplementeerd.
In 2018 zijn op basis van auditbevindingen opgedaan door de NVWA, aanpassingen van de bestaande
Voedselketeninformatie formulieren voorbereid. De aanpassingen hebben met name betrekking op
de voorwaarden waaronder vleeskalveren die ter slacht worden aangeboden onder een aangepast
keuringsregime kunnen worden geslacht (zgn. zichtkeuring).
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3.4. Kalf Volg Systeem (KVS)
Voortvloeiend uit het ‘Plan van Aanpak Vitaal, gezond en duurzaam kalf’ is in samenwerking met LTO,
NZO en V&LN, het Kalf Volg Systeem (KVS) ontwikkeld. In het KVS worden door de handelaar en het
eventueel betrokken verzamelcentrum gegevens vastgelegd van kalveren die zijn opgehaald bij de
melkveehouder. Het KVS beoogt de kwaliteit van de I&R-registratie en de tracering van kalveren te
verbeteren en is een eerste stap naar mogelijke gegevensuitwisseling tussen kalversector,
melkveehouderij en collecterende kalverhandel. Het KVS is een instrument om de kwaliteit en
gezondheid van de kalveren bestemd voor de kalverhouderij te verbeteren. Het KVS is medio 2018
verplicht gesteld in de kwaliteitssystemen van de zuivelondernemingen, de kwaliteitsregelingen voor
de collecterende kalverhandelaren en verzamelcentra van V&LN en het kwaliteitssysteem Vitaal Kalf.
Eind 2018 was ca. 90% van de aangevoerde kalveren bestemd voor de kalverhouderij geregistreerd in
het KVS.
3.5. Antibiotica
SBK heeft de inzet tot verlaging van het antibioticagebruik in de kalversector gecontinueerd. De
kalversector heeft een beleidsvisie opgesteld voor de periode tot en met 2020. Speerpunten daarin
zijn een nationale bestrijding van IBR/BVD en de samenwerking met de melkveehouderij,
collecterende kalverhandel en verzamelplaatsen om te komen tot een vitaal en gezond kalf voor de
kalverhouderij (zie 3.3. en 3.4.). De bestrijding van IBR/BVD is in april 2018 gestart voor alle
melkveehouders in Nederland op basis van deelname aan private kwaliteitssystemen. De kalversector
heeft toegezegd per 1 april 2020 uit Nederland alleen nog BVD-vrije kalveren als leveringsvoorwaarde
te hanteren. De omzetting naar verplichtende IBR-bestrijding op basis van publieke regelgeving door
LNV is voorzien per 1 januari 2020. Kalveren die uit niet artikel-10 lidstaten worden geïmporteerd,
dienen per die datum te zijn gevaccineerd in het land van geboorte.
De tweede fase van onderzoek naar kritische succesfactoren met een nadere verdieping naar
succesfactoren op grote bedrijven met een laag antibioticagebruik, is eind 2018 uitgevoerd. De
resultaten worden begin 2019 opgeleverd.
Op basis van een voorstel van de SDa heeft de kalversector in 2018 een aanpassing van de berekening
van het antibioticagebruik doorgevoerd. De aanpassing vergt een zorgvuldige registratie door de
dierenarts van het type kalf waarvoor het diergeneesmiddel wordt voorgeschreven. Net als in andere
sectoren vergt deze nieuwe werkwijze bij aanvang extra aandacht.
De SDa heeft in 2018 nieuwe benchmarkwaarden vastgesteld voor alle diercategorieën. De
kalversector blijft het bestaande stoplichtenmodel hanteren. De benchmarkwaarde voor het
streefgebied voor rosé afmestvleeskalveren is per 2019 verhoogd van 1 naar 4 dierdagdoseringen
(DDD).
3.6. Zelfcontrole (Monitoring Kritische Stoffen)
Per 1 juli 2015 is de zelfcontrole voor onder andere kalverhouders een wettelijke verplichting
geworden. Kalverhouders die via de eigenaar van de kalveren vallen onder de SKVcontrolewerkzaamheden hebben daarmee tevens invulling gegeven aan de verplichting tot
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zelfcontrole. Eind 2018 heeft het bestuur van SBK een programma voor de invulling van zelfcontrole
voor 2019 vastgesteld. In de tweede helft van 2018 is de Programma Adviesraad zelfcontrole met haar
werkzaamheden begonnen. Een actualisatie van het bestaande programma zelfcontrole is het eerste
onderwerp waarover de adviesraad zich momenteel buigt. Kalverhouders die niet bij de SKV zijn
aangesloten vallen onder het toezicht van de NVWA.
3.7. Diergezondheid(sfonds)
De bij de productschappen nog bestaande en door de kalversector opgebrachte reserves ter
financiering van de verplichtingen uit het convenant Diergezondheidsfonds (DGF) 2015-2019, zijn
ultimo 2014 ondergebracht bij de Stichting DGF Kalversector. Deze stichting is vanaf medio 2015 belast
met het beheer en de uitbetaling van de ondergebrachte DGF-reserves. Het bestuur van deze stichting
voorziet in haar eigen benoeming. Bestuurders dienen te voldoen aan de kwaliteitseis dat zij
bestuurder zijn van SBK. SBK verzorgt de dienstverlening ten behoeve van het bestuur van de stichting.
Eind 2018 is WEcR begonnen met het in beeld brengen van de verwachte schadelast en verdeling
daarvan bij een onverhoopte uitbraak van Mond- en Klauwzeer. In 2019 zullen op basis hiervan
hernieuwde afspraken gemaakt worden over de DGF-plafonds in een nieuw GDF-convenant per 2020
en daaruit voortvloeiende bijdrage vanuit de sector aan het DGF.
De (preventieve) rundergezondheidszorg is ondergebracht in de sectorale Themagroep
Rundergezondheid DKR (DKR). De DKR bespreekt onder andere de uitkomsten van de nationale
‘basismonitoring’. Via DKR betaalt de kalversector onder andere mee aan onderzoek naar de
prevalentie van runderziektes IBR, BVD en het Schmallenbergvirus op bedrijven met een onbekende
ziektestatus, onderzoek naar de beheersing van Salmonella in de kalverhouderij, onderzoek naar
contactstructuren in de rundersector en de betekenis voor de rundergezondheid(szorg) en onderzoek
naar een verbeterde monitoring en beheersing van cryptosporidium parasiet (zoönose).
In opdracht van de DKR heeft een stuurgroep voorbereidingen getroffen voor de nationale bestrijding
van IBR en BVD. In 2017 heeft LNV aangegeven een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) te willen
opstellen voor de bestrijding van IBR. Verwachte datum van inwerkingtreding van de AMvB is 1 januari
2020. Vooruitlopend op de AMvB hebben de zuivelondernemingen in hun kwaliteitssystemen per 1
april 2018 voorschriften opgenomen voor de bestrijding van IBR en ook BVD. SBK is deelnemer in de
stuurgroep IBR en de stuurgroep BVD.
3.8. Transport
In 2017 is op basis van praktijkproeven voor een tweede verzamelslag en het lossen van één
vervoerseenheid op twee adressen besloten om de mogelijkheid voor een aanpassing van de
preventieregelgeving te onderzoeken. Hiervoor is gezamenlijk met V&LN een voorstel tot aanpassing
bij LNV aangedragen. De mogelijkheden voor aanpassing van de preventieregeling zijn met de overheid
besproken. Dit proces wordt in 2019 voortgezet.
In 2018 is met diverse partijen besloten te participeren in een onderzoek naar toekomstig
diertransport.
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3.9. Onderzoek
Vanwege het ontbreken van beschikbare middelen en de gewenste AVV, heeft SBK in 2018 beperkt
financiële middelen toegekend aan nieuwe (kleine) onderzoeken (zie ook 3.7).
In 2018 is het deelproject 1 ‘Opfok, transport en opvang’ uit het PPS Vitaal en gezond kalf in een
duurzame veehouderij gecontinueerd. Vanwege personele problemen bij de onderzoeksgroep is de
voortgang achtergebleven op de planning. Nu SBK een AVV heeft verkregen is het deelproject 2
‘Dierziektemanagement’ in 2018 in zijn geheel in gang gezet.
In 2018 is een aanvang gemaakt met een trendanalyse milieuprestaties van de kalversector.
In 2014 heeft SBK een tweetal subsidies toegekend voor onderzoeken op het terrein van
kalvermelkvoeding. Deze onderzoeken worden gefinancierd uit de reserves die door het Productschap
Diervoeder (PDV) zijn toegekend aan SBK. Het onderzoek in het kader van het PPS Feed4Foodure
onderdeel Voeding, Darmgezondheid en Immuniteit is in 2018 afgerond en de resultaten zijn publiek
beschikbaar op de website van het TKI-bureau Agri&Food. Het tweede onderzoek - naar de
fosforbehoefte van het kalf - is ondergebracht in het PPS Duurzame verbreding grondstoffenpakket
voor vleeskalveren dat naar verwachting in 2019 kan worden afgerond. In 2016 is na instemming door
de Vereffenaar PBO een deel van het door PDV toegekende budget vrijgemaakt voor een onderzoek
ten behoeve van de continuering van de toelatingsregistratie van Polyethyleen Glycol (E487) in
kalvervoeders. De bevindingen zijn medio 2018 bij de EFSA ingediend ter beoordeling.
Nu een AVV is toegekend (tot einde van de huidige GLB-periode eind 2020) kunnen
onderzoeksprojecten binnen het goedgekeurde programma tot eind 2020 worden gefinancierd.
3.10.

EU-promotiecampagne kalfsvlees

Gezamenlijk met het Franse Interbev, het Italiaanse Assocarni en het Belgische VLAM is een EUpromotiecampagne voor kalfsvlees op de Franse, Italiaanse en Belgische consumentenmarkt
ontwikkeld en in het kader van het EU-promotieprogramma ‘Enjoy, it’s from Europe’ bij de Europese
Commissie ingediend voor cofinanciering. Eind 2018 heeft de Europese Commissie bericht dat het
verzoek tot cofinanciering is gehonoreerd. Het programma zal begin 2019 wordt gestart en loopt 3
jaar. Daarnaast kent de sector mede door de EU-medegefinancierde promotie-activiteiten in landen
buiten de EU.
3.11.

Communicatie

In 2018 heeft SBK via haar nieuwsbrieven aan kalverhouders periodiek stilgestaan bij de
ontwikkelingen in de kwaliteitsregeling Vitaal Kalf. Daarnaast is met behulp van themanieuwsbrieven
voorlichting gegeven over de zgn. ‘zichtkeuring’ en de vereisten waaraan voldaan moet worden, wil
een kalverhouder daarvan gebruik maken.
SBK neemt deel aan het Kennisplatform Veehouderij en Humane Gezondheid waar gepoogd wordt om
met betrokken relevante partijen basiskennisdocumenten op te stellen over onder andere
antibioticaresistentie. Deze gezamenlijk opgestelde basisdocumenten met wetenschappelijke
gefundeerde uitgangspunten hebben als doel te fungeren als het vertrekpunt van allerlei discussies
omtrent de veehouderij en humane gezondheid.
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Hoofdstuk 4 Financiële gegevens
De onder punt 1 en 2 opgenomen gegevens zijn ontleend aan het financieel jaarverslag 2018 van
SBK. Bedragen zijn in duizenden euro’s.
1. Balans per 31 december 2018
31-12-2018

31-12-2017

Activa
Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa

276

380

Liquide middelen

684

809
------960
=====

Totaal activazijde

Passiva
Eigen vermogen

------1.189
=====

-

Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

24
936

-

1.189
------960
=====

Totaal passivazijde

------1.189
=====

2. Staat van lasten en baten over 2018
Inkomsten
Bestede projecten

992
- 448
------

Brutowinst
Lasten
Overige bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Netto resultaat

10

911
- 371
-----544

540

544
------0
====
0
-----====

541
------1
====
1
-----====

Hoofdstuk 5 Lijst met gebruikte afkortingen
AVV

verbindend verklaring als bedoeld in artikel 164 en 165 van
Verordening (EG) 1308/2013 en artikel 5:1 van de Regeling
producenten- en brancheorganisaties

BVD

Bovine Virus Diarree

CCvD

Centraal College van Deskundigen van kwaliteitsregeling Vitaal Kalf

COV

Centrale Organisatie voor de Vleessector

DGF

Diergezondheidsfonds

DKR

Themagroep Rundergezondheid DKR

EU

Europese Unie

EZ

Ministerie van Economische Zaken

GD

Gezondheidsdienst voor Dieren

GLB

Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

IBR

Infectieuze Bovine Rhinotracheïtis

KNMvD

Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde

KVS

Kalf Volg Systeem

LNV

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

LTO

Land- en Tuinbouworganisatie Nederland

Nevedi

Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie

NZO

Nederlandse Zuivel Organisatie

POP3

plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is het derde Europese
subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en
innoveren van de agrarische sector in Nederland

PPS

Publiek-Private Samenwerking

PDV

Productschap Diervoeder

PVV

Productschap Vee en Vlees

Kwaliteitsregeling
Vitaal Kalf

Algemene Voorwaarden Vitaal Kalf en haar bijlagen

SBK

Stichting Brancheorganisatie Kalversector
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SDa

Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit

SKV

Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector

Verordening (EG) 1308/2013

Verordening (EU) Nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de
Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten
en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG)
nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad

V&LN

Vee&Logistiek Nederland

WEcR

Wageningen University & Research Economic Research

Werkgroep ABRES

Werkgroep Antibiotica Resistentie Vleeskalveren
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Bijlage I
Samenstelling bestuur SBK
Het bestuur bestond per 31 december 2018 uit de volgende personen:
de heer J.J. Atsma, voorzitter
de heer H.R. Buys
de heer A.J. van Dam
de heer W.J.M. Thus, penningmeester
de heer H. Klarenbeek
de heer J.M.L. Lammers
de heer M.J.M. Paridaans
de heer H.W.A. Swinkels, vice-voorzitter
Secretaris: de heer H. Bekman

Bijlage II
Samenstelling CCvD
Het Centraal College van Deskundigen bestond per 31 december 2018 uit de volgende personen:
de heer J. Klaver, voorzitter
de heer E.W.H.M. van der Velden, KNMvD
de heer J.L. de Groot, Nevedi
de heer W.J.M. Thus, LTO
de heer H.J. Keurhorst, LTO
de heer H. Klarenbeek, Nevedi
de heer J.M.L. Lammers, LTO
de heer P. Mölder, Nevedi
de heer M.J.M. Paridaans, COV
de heer H.W.A. Swinkels, COV
de heer A.J. van Mourik, V&LN
Secretaris: de heer H. Bekman
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