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Wijzigingen Vitaal Kalf per januari 2020
Voor u ligt een nieuwe editie van de nieuwsbrief Vitaal Kalf. Er zijn verschillende wijzigingen
in Vitaal Kalf die per 1 januari 2020 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.

Controle op aanvullende voorschriften veelgebruikers antibiotica
Tot op heden werden de voorschriften over veelgebruik antibiotica gecontroleerd door het
insturen van de documenten en bewijzen (zoals het BGP) aan de CI. Voortaan zal de
controle op deze aanvullende voorschriften plaatsvinden tijdens de jaarlijkse Vitaal Kalf
controle en/of onaangekondigde controle op het bedrijf.

Wat verandert er voor u, als uw bedrijf boven het streefniveau zit (oranje/rood):


U hoeft niet langer documenten op te sturen naar de CI, deze toont u tijdens een
controle.



Door deze aanpassing van het controlemoment is het noodzakelijk de sanctie te
verzwaren voor het BGP, melkmonster en de klimaatmeting voor veelgebruikers.



Let op: als bij de (jaarlijkse) controle blijkt dat u, aangemerkt als veelgebruiker, niet
tijdig het BGP, melkmonster of de klimaatmeting heeft laten opstellen of uitvoeren
wordt een boete opgelegd van 100 euro en moet u deze actie alsnog (laten)
uitvoeren. De boete wordt opgelegd, omdat u deze aanvullende maatregelen niet
met terugwerkende kracht kunt herstellen.

De basisregel voor het opstellen van het BGP is veranderd van één keer per jaar naar twee
keer per jaar, met uitzondering van bedrijven waarvan het antibioticagebruik onder de
streefwaarde (groen) ligt. Net als nu leidt dit ertoe dat bedrijven in oranje/rood twee keer
per jaar een BGP moeten opstellen met hun dierenarts en bedrijven in het groen één keer
per jaar een BGP moeten opstellen.

Watermonster
Het is vanaf 1 januari mogelijk om aan te tonen dat het water uit het koudwatervat en/of
eigen bron geschikt is als drinkwater voor kalveren door monstername aan het eind van de
leiding in de stal. Voorwaarde is dat de leiding naar de stal pas afsplits ná het koudwatervat
en/of afkomstig is van de eigen bron.
In onderstaand schema is weergeven waar u het monster neemt en waar het op
onderzocht moet worden. Daarnaast blijft het mogelijk om de monstername te doen zoals u
gewend bent, één monster aan het eind van de leiding en één monster na de bron of
koudwatervat.

Geen sprake van structureel hoge sterfte
Doorlopend is er aandacht vanuit verschillende kanten en organisaties voor de conditie en
gezondheid van (jonge) dieren. In Vitaal Kalf was nog geen voorschrift opgenomen over
(structureel) hoge sterfte van kalveren. Bij de Vitaal Kalf kalverhouderijen mag geen sprake
zijn van structureel (laatste 2 jaar) meer dan 10% uitval van de aangevoerde kalveren, met
uitzondering van sterfte door een calamiteit (bv. BVD type II). De sanctie is een verplicht
zorgtraject met o.a. opstellen van een plan van aanpak met de dierenarts.
Kalveren in ligboxen
Kalveren worden op sommige bedrijven gehouden in (voormalige) ligboxenstallen. In de
Nederlandse wet is opgenomen dat áls kalveren gehouden worden in een stal met ligboxen
er minimaal één box per kalf beschikbaar is. Dit is opgenomen in de voorschriften (nieuw
voorschrift VK-J015) en betekent dat het maximale aantal kalveren dat in een stal met
ligboxen gehouden mag worden bepaald wordt door het aantal ligboxen en niet door het
aantal m2 vloeroppervlakte.

Diverse andere onderwerpen
Start VKI formulier 1 jaar bewaren
Voor de zichtkeuring is het verplicht dat er een start-VKI formulier mee gaat van start naar
afmestbedrijf. Dit formulier dient door het afmestbedrijf 1 jaar bewaard te worden, zodat bij
een verificatiecontrole voor de zichtkeuring (door de CI en/of NVWA) deze formulieren

beschikbaar zijn.

VKI slachtkalveren
Graag extra aandacht voor de volgende praktische handelingen rondom het VKI. Als u op
het VKI individuele ID codes vermeldt, omdat er iets met deze dieren aan de hand is
geweest:


Geef het kalf een merkteken, zodat het herkenbaar is.



Vermeld op het VKI formulier bij de vracht kalveren waar deze dieren op staan,
welke individueel gemerkte dieren op deze vrachtwagen staan.



Bij andere vrachten van hetzelfde koppelnummer, geeft u op het VKI bij die
vrachten aan dat deze individueel genoteerde dieren niet op de betreffende
vrachtwagen staan.

Verder levert u in alle gevallen de stallijst mee op volgorde van werknummer aan de
slachterij. Door het sorteren op werknummer kunnen slachterijmedewerkers ID codes
sneller terugzoeken op de (lange)lijsten van nummers. Het sorteren op werknummer kunt u
doen in InfoKalf of in uw managementpakket. Mocht u hier vragen of hulp bij nodig hebben,
neemt u dan contact op met u leverancier van het managementpakket.

Heffing diergezondheidsfonds
Alle rundveehouders gaan vanaf 2020 bijdragen aan het Diergezondheidsfonds (DGF).
DGF-uitgaven voor preventie en monitoring van dierziektes in de rundveesector konden
lange tijd nog betaald worden uit reserves van SBK en ZuivelNL, maar dat verandert vanaf
2020. Deze DGF-reserves waren afkomstig uit de productschappen en zijn in het verleden
bijeen gebracht door de veehouders. Het heffingsbesluit kent twee tarieven: voor runderen
tot 1 jaar (kalveren) wordt €0,345 in rekening gebracht bij afvoer naar slacht of export. Voor
runderen ouder dan 1 jaar geldt het tarief van €2,442, over het gemiddeld aantal aanwezige
runderen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verstuurt de heffingen voor het
Diergezondheidsfonds. De factuur voor de rundveeheffing over 2020 wordt rond februari
2021 verzonden aan alle houders (over alle dieren afgeleverd aan slacht/export in 2020).

Reductiedoelstelling antibiotica
Alle diersoorten hebben nadere afspraken gemaakt met LNV over antibioticagebruik. De
kalversector heeft afgesproken dat het aandeel rode bedrijven verminderd wordt, ten
opzichte van 2017 op basis van dezelfde benchmarkgrenzen. De doelstelling is dat er in
2022 25% minder rode bedrijven zijn en in 2024 50% minder rode bedrijven.
Voor het antibioticagebruik over de hele sector is als doelstelling afgesproken dat per 2022
een reductie van 15% wordt behaald t.o.v. 2017. Met als voorwaarde dat de invoering van
KVS en IBR/BVD bestrijding succesvol zijn.

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.

SBK is dé brancheorganisatie van de Nederlandse kalversector.
SBK wil de transparantie van de markt bewaken en bevorderen en de kwaliteit, de gezondheid en de
voedselveiligheid van vleeskalveren, kalfsvlees en vleeskalvervoeders bevorderen. SBK is regelinghouder
van IKB Vleeskalveren en Vitaal Kalf.
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