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Wijzigingen Vitaal Kalf per augustus 2019
Voor u ligt een nieuwe editie van de nieuwsbrief Vitaal Kalf. Er zijn verschillende wijzigingen in
Vitaal Kalf die per 1 augustus 2019 in werking treden. De wijzigingen die van invloed (kunnen)
zijn op uw bedrijfsvoering worden in deze nieuwsbrief toegelicht, de tekstuele wijzigingen kunt u
terug vinden op de website. De complete voorschriften en documenten vindt u op de website
van SBK.

Borging van gebruikte producten op het kalverbedrijf
Naar aanleiding van fipronil affaire in de pluimveesector is ook door de kalversector kritisch
gekeken naar welke producten op de kalverhouderij worden gebruikt en of deze binnen een
geborgd systeem worden aangeschaft of dat er op een andere manier controle is op veiligheid,
werkzaamheid etc. U kunt dan denken aan diervoeder, strooisel, diergenees-, reinigings-,
ontsmettings- of ongediertebestrijdingsmiddelen. Als eerste stap zijn een aantal bestaande
Vitaal Kalf voorschriften aangevuld met extra toelichting en zijn een paar nieuwe voorschriften
toegevoegd. U ontvangt op een later moment meer informatie over inkomende stromen, de
verschillende soorten producten en hoe u kunt controleren of een product toegelaten is.
De volgende twee voorschriften zijn nieuw
Het ene voorschrift heeft als belangrijkste doel dat u kritisch bent en blijft op de producten die u
gebruikt (of laat gebruiken) op en rond de kalveren, in de stallen en op het bedrijfsterrein (VKMA004). Van alle producten is het belangrijk dat u nagaat/navraagt of het product toegelaten is
of mogelijk een risico vormt voor uw gezondheid, de kalveren of voedselveiligheid. Naast of het
middel toegelaten is voor het gebruik, is het ook belangrijk dat het volgens de
gebruiksaanwijzing wordt gebruikt. Van alle middelen die u aan koopt/geleverd krijgt dient u
voortaan de (aflever)bonnen te bewaren in uw administratie.

Het andere voorschrift schrijft voor dat alle biociden, zoals desinfectiemiddelen,
gewasbescherming- en ongediertebestrijdingsmiddelen toegelaten moeten zijn via het College
van toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en gebruikt moeten worden
volgens de gebruiksaanwijzing (VK-MA005). Dit geldt voor middelen gebruikt voor ontsmetting
van de stal, de veewagen, maar bijvoorbeeld ook voor het ontsmetten van de laarzen.

Diervoeders
Toegevoegd is dat onder diervoeder wordt verstaan, alles wat bestemd is om aan kalveren te
voeren, zoals grond- en hulpstoffen, voormengsels, toevoegingsmiddelen, kalvervoeders,
preparaten etc (VK-F002). Deze producten moeten afkomstig zijn van een GMP+
diervoederleverancier.
Daarnaast kiest een aantal kalverhouders met meerdere locaties ervoor om in verband met
beperkte opslagfaciliteiten om het diervoeder te laten leveren op één UBN en dit zelf in een
voermengwagen naar de andere locaties te brengen. Aan twee voorschriften (VK-F002 en VKF006) is toegevoegd dat dit alleen toegestaan is indien de verschillende locaties in eigendom
zijn van dezelfde houder. Om de administratie in dat geval te vereenvoudigen kunt u volstaan
met het bewaren van de logboekbonnen op de opslaglocatie van het diervoeder en het invullen
en ondertekenen van het nieuwe formulier ‘Diervoeder van zelfde KvK’.
Reiniging- en/of ontsmettingsmiddel
Voor het reinigen van de melk- of waterinstallatie mag alleen een reinigingsmiddel gebruikt

worden dat geschikt is voor deze toepassing (VK-G005). Dit geldt ook voor het reinigingsmiddel
voor de transportwagens (mits het géén ontsmettingsmiddel (biocide) is en dus een Ctgb
toelating moet hebben) (VK-N001). U kunt dit nagaan aan de hand van de gebruiksaanwijzing
en/of door navraag te doen bij de leverancier.

Diergeneesmiddelen
Bij individuele behandelingen is voortaan het registreren van middelen met 0-dagen
wachttermijn ook verplicht (VK-LA002). Bij het toepassen van ijzerbehandeling volstaat het
opnemen van het logboek voor ijzerinjectie inclusief het advies in de medicijnregistratie mits
daarop genoteerd wordt de datum van toediening en het gebruikte product (naam/leverancier).

Bedrijfsplattegrond
Door een aanpassing mag de informatie over de bedrijfsinrichting zoals vermeld op een
bedrijfsplattegrond bestaan uit twee losse plattegronden. Eén plattegrond is door de CI
gewaarmerkt en bevat informatie nodig voor het bepalen van de stalcapaciteit (VK-A001).
Informatie over de verschillende bedrijfsruimtes, perceelsgrenzen, silo’s, mestopslag,
aanbiedingsplaats van destructiemateriaal etc. mag op een tweede aparte plattegrond (niet door
de CI gewaarmerkt) worden getoond (nieuw voorschrift VK-A001b). Mocht het voor uw bedrijf
praktisch zijn om dit in een en dezelfde plattegrond weer te geven is dit natuurlijk ook goed.

Kleine aanpassingen
Oppervlakte per kalf: De CI controleert administratief op basis van voorschrift VK-J011 of de
kalveren voldoende vloeroppervlakte in de stal hebben. Naast tekstuele aanpassingen in het
voorschrift is nieuw de mogelijkheid tot een administratieve controle voor (start)kalveren als een
koppel 10 weken oud is.
Voerbaklengte rosé start met melkautomaat: Voorschrift VK-F024a is aangepast zodat voor rosé
start bij melkvoedering met een melkautomaat er naast de melkautomaat nog 40 cm voerbak
per 3 kalveren nodig is voor het geven van onbeperkt ruwvoer. Bij een hok van 9 rosé
startkalveren komt dit neer op een voerbaklengte van 1,20 meter voor ruwvoer naast de
melkautomaat.
Dierdagdosering: Veelgebruik wordt bepaald, in het geval van koppelberekeningen, op basis
van het gemiddelde van de laatste twee afgeleverde koppels in de laatste 1,5 jaar. Dit was in
een eerdere wijzigingsronde al aangepast in de procedure beoordeling antibioticagebruik maar
nog niet in het voorschrift (VK-L021).
Elektrakeuring: Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd is elektrakeuring conform de
agro-elektrakeuring, de NEN 3140 en nieuw toegevoegd de NTA 8820 toegestaan.
Zorgverklaring: Kleinschalige bedrijven die andere en/of specifieke zorg per dier leveren
waardoor zij goed in staat zijn om de kwalitatief minder goede startkalveren op te vangen en te
verzorgen, kunnen een aparte status (zorgbedrijf) toegewezen krijgen. Aan het voorschrift is

toegevoegd dat deze bedrijven een maximale bedrijfsgrootte van 600 dieren mogen hebben om
in aanmerking te (blijven) komen voor de zorgverklaring.

Aanvullende onderwerpen
Naast de aanpassingen in Vitaal Kalf zijn er een paar andere onderwerpen waar we uw
aandacht voor willen vragen.

Meld u aan voor workshop 'Ontvangst Kalveren' najaar 2019
We hebben u al eerder op de hoogte gebracht van het
sectorale project ‘Ontvangst Kalveren’. In dit project staat
de ontvangst en de eerste 4 weken van kalveren op de
kalverhouderij centraal. De afgelopen paar maanden zijn
er een aantal workshops georganiseerd en de ervaringen en
reacties van de deelnemers zijn zeer positief. Wilt u aan de
hand van een discussie (dagdeel) ook nieuwe inzichten
krijgen over de ontvangst van kalveren op uw bedrijf?
Meld u dan aan voor een workshop in het najaar via onze
website. De workshops zijn voor alle kalverhouders gratis
toegankelijk.

Hygiënemaatregelen monteurs
Het besef van het belang van hygiënemaatregelen binnen de kalverhouderij is de afgelopen
jaren vergroot. SBK heeft de bekende partijen in de technische wereld van stal-, voer- en
klimaatsystemen aangeschreven om ook hen te wijzen op de hygiënemaatregelen op de
kalverhouderij (o.a. het gebruik van hygiënesluis). Deze brief is beschikbaar op de website van
SBK en kunt u zelf ook gebruiken als u een technisch bedrijf inschakelt en hen op de hoogte wilt
brengen van de hygiënemaatregelen op uw bedrijf.

Verificatiecontroles VKI-formulieren
Ter controle op de eisen van de zichtkeuring voert SKV in opdracht van de slachterijen
verificatiecontroles op de VKI-formulieren uit. Bij deze verificatiecontroles wordt
steekproefsgewijs gecontroleerd op de kalverbedrijven of de kalveren die afgevoerd zijn onder
zichtkeuring voldoen aan de gestelde eisen. Met het uitvoeren van deze controles voldoen de
slachterijen aan hun verplichtingen voor de zichtkeuring.

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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