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Onderwerpen


Onaangekondigde controles



Start-VKI formulieren

Onaangekondigde controles
Vanaf medio april starten onaangekondigde controles voor Vitaal Kalf. In de afgelopen
periode is een proef uitgevoerd met onaangekondigd controleren. Op basis van de
bevindingen opgedaan tijdens de proef, heeft het bestuur van SBK besloten dat
tekortkomingen die worden waargenomen tijdens de onaangekondigde controle net als bij
de jaarlijkse Vitaal Kalf controle consequenties hebben en hersteld moeten worden. Met de
onaangekondigde controles laten we als sector zien dat het hele jaar door aan de
voorschriften wordt voldaan. De onaangekondigde controles worden steekproefsgewijs bij
de kalverhouders uitgevoerd naast de jaarlijkse Vitaal Kalf controles.
Bewaartermijn start-VKI formulier
Afmestbedrijven moeten het start-VKI formulier 1 jaar in de administratie bewaren, zodat bij
een verificatiecontrole in het kader van de zichtkeuring de informatie aanwezig is. Aan het

start-VKI formulier is de bewaartermijn toegevoegd. Het nieuwe formulier kunt u
downloaden via de volgende link.

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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