Voorschriften Verzamelcentra IKB Vleeskalveren 2008 (betreffende nuka’s tenzij anders vermeld)
Bijlage 1 – IV Algemene Voorwaarden

SBK/IKB/BIJL/113

Het bestuur van De Stichting Brancheorganisatie Kalversector heeft, gelet op artikel 13 van de Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren 2008 Blanke
Vleeskalveren en de Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren Rosé Vleeskalveren, ter zake de voorschriften waar een deelnemer aan moet voldoen om deel te
nemen aan de regeling IKB Vleeskalveren de navolgende VOORSCHRIFTEN VERZAMELCENTRA vastgesteld. Deze voorschriften nemen de terminologie van de
Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren 2008 Blanke Vleeskalveren en de Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren 2008 Rosé Vleeskalveren over.
Norm
Voorschrift
Interpretatie
Ingangsdatum MeetAntwoord Weging
Type controle
methode
Verzamelcentrum
VV001
Het verzamelcentrum heeft een
1-sept-14
overeenkomst met de CI
afgesloten.
VV002
Er worden geen kalveren jonger
N.v.t. voor kalveren
1-sept-14
Administratief Ja / Nee
€ 100,- per
Automatisch
dan 14 levensdagen aangevoerd
aangevoerd vanaf een erkend
Gewijzigd per:
/ Fysiek
kalf (vervalt
bij het verzamelcentrum.
verzamelcentrum.
1-juli-15
zodra
Controleer of de kalveren bij
Gewijzigd per:
gelijkwaardig
aanvoer op Nederlandse
1-juli-2018
sanctiesystee
verzamelcentra minimaal 14
Gewijzigd per:
m erkende
levensdagen oud zijn in het
1 augustus
handelaar in
I&R systeem
2020
werking
treedt)
VV003
Er worden geen kalveren onder
N.v.t. voor kalveren
1-mrt-17
Fysiek
Ja / Nee /
Zwaar
Aangekondigd /
de 36 kg aangevoerd.
aangevoerd vanaf een erkend
Gewijzigd per:
Nvt
+ € 100,- per
Onaangekondigd
verzamelcentrum.
1 augustus
kalf
Controleer op Nederlandse
2020
verzamelcentra op afwezigheid
van kalveren onder de 36 kg.
VV003a
Het verzamelcentrum beschikt
Controleer of op het
1-sept-14
Fysiek
Ja / Nee
Zwaar
Aangekondigd /
over een weeggelegenheid om
verzamelcentrum een
Onaangekondigd
kalveren individueel te wegen.
gelegenheid aanwezig is om
kalveren individueel te wegen.
VV003b
Voor kalveren onder de 36 kg die Controleer of het
1-jul-17
Administratief Ja / Nee
Zwaar
Aangekondigd /
toch zijn aangevoerd, dient het
verzamelcentrum voor
/ Fysiek
(aanwezighei
Onaangekondigd
verzamelcentrum een procedure
kalveren rond de 36 kg een
d procedure)
voor afvoer naar een niet IKB
procedure heeft, deze weegt
+ 100 euro
Voorschriften IKB verzamelcentra
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bedrijf, of Vitaal Kalf, of
gelijkwaardig erkend bedrijf te
hebben en indien nodig toe te
passen.

Voorschriften IKB verzamelcentra

en te lichte kalveren registreert
en niet afvoert naar een IKB
Vleeskalveren deelnemer. of
Vitaal Kalf, of gelijkwaardig
erkend deelnemer.

Versie 112
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per kalf
(onder de 36
kg) afgevoerd
naar een IKB
Vleeskalveren
of Vitaal Kalf
bedrijf (ingang
per 1 januari
2018) (vervalt
zodra
gelijkwaardig
sanctiesystee
m erkende
handelaar in
werking
treedt).
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VV004

Het verzamelcentrum hanteert
een beoordelingsprotocol
gezonde kalveren (zie protocol
gezonde kalveren, zoals
opgenomen in bijlage 13 van de
AV Vitaal Kalf) voor de aanvoer
van kalveren en registreert evt.
aangevoerde niet-gezonde
kalveren onder vermelding van de
aandoening in het Kalf Volg
Systeem.

VV005

Er mogen geen kKalveren met
een navelontsteking,
longontsteking,
gewrichtsontsteking, diarree
verschijnselen of niet-droge navel
worden niet afgevoerd naar een
IKB Vleeskalveren deelnemer, of
Vitaal Kalf of gelijkwaardig
erkende deelnemer (zie protocol
gezonde kalveren, zoals
opgenomen in bijlage 13 van de
AV Vitaal Kalf).

VV006

De deelnemer beschikt over een
logboek. In het logboek worden
afwijkingen / omissies en
corrigerende maatregelen ten
aanzien van het verzamelen van
dieren en het transport naar, op
en vanaf het verzamelcentrum
geregistreerd.
Voorschriften IKB verzamelcentra
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Controleer of het Nederlandse
verzamelcentrum een
procedure heeft voor de
beoordeling van kalveren op
genoemde aandoeningen en
ook toepast.
Controleer of bij aanvoer van
niet-gezonde kalveren deze
worden / zijn geregistreerd
onder vermelding van de
aandoening in het Kalf Volg
Systeem.
Controleer of op het
Nederlandse verzamelcentrum
kalveren met vermelding van
genoemde aandoening
aanwezig zijn of zijn geweest,
niet worden afgevoerd naar
een Vitaal Kalf, IKB Kalf of
gelijkwaardig erkende
deelnemer.

1-sept-14

Administratief
/ Fysiek

Ja / Nee

1-sept-14

Fysiek

Ja / Nee

Controleer of de deelnemer
beschikt over een logboek.
Controleer of afwijkingen /
omissies en corrigerende
maatregelen geregistreerd
worden.

Invoering op
een nader te
bepalen datum.

Administratief
/ Fysiek

Ja / Nee

Versie 112

Ingangsdatum:
01-08-202018

Zwaar + 100
euro boete
per ten
onrechte
nietgeregistreer
d kalf
(ingang
boete 100
euro per kalf
per 1 januari
2018)
Zwaar
+ € 100,- per
kalf
afgevoerd
naar Vitaal
Kalfdeelnemer
(ingangsdat
um boete €
100,- per
kalf per 1
januari
2018)
Zwaar

Goedgekeurd CCvD:
0120-076-202018

Aangekondigd /
Onaangekondigd

Aangekondigd /
Onaangekondigd

Aangekondigd
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VV007

VV008

Wanneer verzamelen van dieren
niet correct verloopt dan dient
hiervan een aantekening gemaakt
te worden in het logboek.
Het verzamelcentrum beschikt
over een door de bevoegde
autoriteit goedgekeurd protocol
en is erkend door de bevoegde
autoriteit. De goedkeuring dient
bekend te zijn bij de CI.
Het erkenningsnummer van het
verzamelcentrum dient ingevoerd
te zijn in het GTSKV register /
bekend te zijn bij de CI.
Voor de melding van een
blokperiode vult de exploitant van
het verzamelcentrum een
meldingsformulier in en geeft de
betreffende diersoort en
-categorie aan en of het in
voorkomende gevallen een 1e of
een 2e verzamelslag betreft.
Dit formulier wordt uiterlijk om
07.00 uur op de werkdag
voorafgaand aan de dag waarop
de blokperiode plaatsvindt naar
de bevoegde autoriteit verstuurd.
Bij de melding van de blokperiode
bij de bevoegde autoriteit wordt
tevens de eventuele afvoer naar
een 2e verzamelcentrum of een
exportcertificering aangevraagd.
Voorschriften IKB verzamelcentra

Controleer of het protocol is
goedgekeurd en bekend is bij
de CI.

SBK/IKB/BIJL/113

1-juli-17

Administratief
/ Fysiek

Ja / Nee

Schorsing

Aangekondigd

Invoering op
een nader te
bepalen datum.

Administratief
/ Fysiek

Ja / Nee

Zwaar

Aangekondigd /
Onaangekondigd

Controleer of het
erkenningsnummer van het
verzamelcentrum ingevoerd is
in het GTSKV-register en
bekend is bij de CI.

Controleer of er tijdig een
aanvraag is gedaan bij
bevoegde autoriteit door het
verzamelcentrum. Controleer
of op het meldingsformulier de
juiste diersoort en -categorie
en juiste activiteit (1e of 2e
verzamelslag).
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VV009

Alle aangevoerde en afgevoerde
kalveren staan in het Kalf Volg
Systeem. Het verzamelcentrum
controleert aanwezigheid en
criteria (levensdagen, gewicht,
gezondheidscriteria) in het Kalf
Volg Systeem.

Controleer of alle aangevoerde
kalveren in het Kalf Volg
Systeem staan geregistreerd.

1-juli-17

Administratief
/ Fysiek

Ja / Nee

VV010

Er worden geen buitenlandse
kalveren jonger dan 60 dagen
aangevoerd op het
verzamelcentrum.

Controleer of de aangevoerde
kalveren afkomstig zijn uit
Nederland. Import kalveren die
in Nederland op een
kalverbedrijf reeds gestart zijn
mogen wel aangevoerd
worden op een
verzamelcentrum.

1 augustus
2020

Administratief
/ Fysiek

Ja / Nee

Controleer de
bedrijfsadministratie op
aanwezigheid van een
compleet in- en uitslagregister.
Controleer op aanwezigheid
van de benodigde
vervoersdocumenten. Uitdraai
/ inzage van GTSKV voor
afvoer voldoende.

Invoering op
een nader te
bepalen datum.

Administratief
/ Fysiek

Ja / Nee

Administratie
VA001
Het verzamelcentrum heeft een
in- en uitslagregister waarbij de
aanvoer per blokperiode wordt
vastgelegd. De deelnemer vult
aanvoerdocumenten op de juiste
wijze en volledig in, en zorgt voor
correcte I&R meldingen. De
volgende gegevens moeten ten
minste worden vastgelegd:
Voorschriften IKB verzamelcentra
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Ingangsdatum:
01-08-202018

€ 100,- per
afgevoerd
kalf naar
deelnemer
Vitaal Kalf of
IKB
Vleeskalvere
n dat niet is
gemeld in
Kalf Volg
Systeem
(ingangsdat
um boete
nader te
bepalen)
Zwaar + €
100,- per
buitenlands
kalf

Aangekondigd /
Onaangekondigd

Zwaar

Aangekondigd /
Onaangekondigd

Goedgekeurd CCvD:
0120-076-202018
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-

VA002

VA003

VA004

Diersoort;
UBN (bestemming bij afvoer);
I&R nummers van dieren;
Transportdatum;
Gegevens afvoerend of
aanvoerend transportbedrijf;
- Gegevens transporteur.
Aanvoerdocumenten worden op
juistheid gecontroleerd.

SBK/IKB/BIJL/113

Het verzamelcentrum voert geen
kalveren af voor een 2e
verzamelslag, tenzij de
aansluitende schakels deelnemer
zijn van de IKB regeling, of een
ander door de regelinghouder als
gelijkwaardig erkend
kwaliteitssysteem, en niet
geschorst zijn.
Indien bij een 2e verzamelslag
binnen Nederland de transporteur
dan wel het verzamelcentrum van
herkomst geen deelnemer aan de
kwaliteitsregeling is of geschorst
is, wordt een aantekening
gemaakt in het logboek.
Daarnaast worden de dieren niet
geaccepteerd. Voorafgaand aan
de aanvoer op het 2e
verzamelcentrum dient deze
controle plaats te vinden. Als
dieren reeds zijn uitgeladen, vindt
Voorschriften IKB verzamelcentra

Controleer middels interview of
en hoe de aanvoerdocumenten gecontroleerd
worden.
Controleer of alle GTSKV
meldingen correct zijn gedaan.
Indien verzamelcentrum van
bestemming niet voldoet is
geen melding mogelijk.

Invoering op
een nader te
bepalen datum.

Administratief
/ Fysiek

Ja / Nee

Zwaar

Aangekondigd /
Onaangekondigd

Invoering op
een nader te
bepalen datum.

Administratief
/ Fysiek

Ja / Nee

Zwaar
+ € 100 per
gebeurtenis

Aangekondigd /
Onaangekondigd
/ Automatisch

Controleer of alle GTSKV
meldingen correct zijn gedaan.
Indien niet wordt voldaan is
geen melding mogelijk.

Invoering op
een nader te
bepalen datum.

Administratief
/ Fysiek

Ja / Nee

Zwaar

Aangekondigd /
Onaangekondigd
/ Automatisch

Versie 112

Ingangsdatum:
01-08-202018

Goedgekeurd CCvD:
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uitsluitend afvoer naar een
slachthuis plaats binnen
Nederland.
VA005
Het transport tussen het 1e en het
2e verzamelcentrum dient te allen
tijde te worden uitgevoerd door
IKB vleeskalveren transport
deelnemers. Uitzonderingen zijn
voor dit transport niet van
toepassing.
(Indien het verzamelcentrum zelf
het transport verzorgt dan geldt
daarvoor dat het bedrijf ook in het
bezit moet zijn van de module IKB
vleeskalveren transport).
VA006
Wanneer een verzamelcentrum
een erkenning heeft voor meer
dan 1 diersoort / categorie dan
worden de verschillende
diersoorten / categorieën alleen
gescheiden in tijd en na reiniging
en ontsmetting van het
verzamelcentrum verzameld.
Vergunning verzamelcentrum
VVg001
De toezichthouder van het
verzamelcentrum beschikt over
een geldig NBW-diploma en / of
CCV-diploma. Verzorgers /
stalpersoneel op het
verzamelcentrum beschikken
over een geldig NBW-diploma of
getuigschrift vakbekwaamheid
veetransport (CCV diploma).
Voorschriften IKB verzamelcentra
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Controleer of alle GTSKV
meldingen correct zijn gedaan.
Indien niet wordt voldaan is
geen melding mogelijk.

Invoering op
een nader te
bepalen datum.

Administratief
/ Fysiek

Ja / Nee

Zwaar

Aangekondigd /
Onaangekondigd
/ Automatisch

Controleer in de
bedrijfsadministratie en fysiek
of R&O uitgevoerd wordt
tussen het verzamelen van
verschillende diersoorten /
categorieën.

Invoering op
een nader te
bepalen datum.

Administratief
/ Fysiek

Ja / Nee

Zwaar

Aangekondigd /
Onaangekondigd
/ Automatisch

Controleer in de
bedrijfsadministratie of een
kopie van het NBW diploma en
/ of CCV diploma van
toezichthouder, verzorgers en
stalpersoneel aanwezig is.

1-sept-2014

Administratief
/ Fysiek

Ja / Nee

Zwaar

Aangekondigd /
Onaangekondigd
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VVg002

Het verzamelcentrum dient
erkend te zijn door de bevoegde
autoriteit.

Dierenwelzijn
VD001
Tijdens het verblijf op het
verzamelcentrum zijn minimaal de
volgende faciliteiten beschikbaar:
- Er is voldoende schoon
strooisel beschikbaar voor de
dieren;
- Er is toezicht op de
gezondheid van de dieren;
- Er zijn voorzieningen voor het
voeren van de dieren;
- Stalruimte en water zijn
vorstvrij.
VD002

Gewonde, zwakke, en zieke
dieren (zorgvee) worden niet
vervoerd. Deze kalveren worden
bij aankomst direct afgescheiden
van de andere kalveren en er
wordt direct een beslissing
genomen wat te doen met deze
dieren (dierenarts inschakelen en
evt. euthanaseren). In het
logboek wordt beschreven welke
beslissing is genomen en
waarom.

Reiniging & ontsmetting
VR001
Het verzamelcentrum gaat na of
Voorschriften IKB verzamelcentra
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Het erkenningsnummer van
het verzamelcentrum dient
ingevoerd te zijn in het GTSKV
register / bekend te zijn bij de
CI.

1-sept-2014

Administratief

Ja / Nee

Zwaar

Aangekondigd /
Onaangekondigd

Controleer of deze faciliteiten
aanwezig zijn en middels
interview of hier actief op toe
wordt gezien.

Invoering op
een nader te
bepalen datum.

Administratief
/ Fysiek

Ja / Nee

Zwaar

Aangekondigd /
Onaangekondigd

Geregistreerd staat hoe met
zorgvee is omgegaan nadat
deze dieren op het
verzamelcentrum zijn
aangevoerd. Controleer of
dieren tijdig geëuthanaseerd
zijn in voorkomende gevallen
(o.a. op basis van I&Rinformatie).

Invoering op
een nader te
bepalen datum.

Administratief
/ Fysiek

Ja / Nee

Middel

Aangekondigd /
Onaangekondigd

Controleer (visueel en

Invoering op

Administratief

Ja / Nee

Zwaar

Aangekondigd /
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het lege vervoermiddel vóór
aanvang van het laden gereinigd
en ontsmet is. De R&O dient
aantoonbaar geregistreerd te zijn.
Voor binnenlands transport
volstaat R&O op een eenvoudige,
niet erkende R&O plaats, tenzij
het transportmiddel op het
verzamelcentrum gelost heeft. In
dat geval moet gebruik gemaakt
worden van de erkende R&O
plaats op het verzamelcentrum.
VR002
Op het verzamelcentrum dient na
elke periode van verzamelen
(blokperiode) R&O plaats te
vinden van alle ruimten waar de
dieren zich hebben bevonden
gereinigd en ontsmet.
Identificatie & registratie en administratie
VI001
De deelnemer controleert en
scant van alle kalveren de
oormerken direct na het lossen.
Alle I&R nummers worden direct
aangemeld in het I&R systeem.
De I&R nummers dienen ook in
de GTSKV melding te worden
opgenomen. De GTSKV melding
gebeurt uiterlijk op het moment
dat de kalveren weer afgevoerd
worden van het verzamelcentrum.
VI002
Indien blijkt dat oormerken
ontbreken, worden passende
maatregelen genomen.
Voorschriften IKB verzamelcentra
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administratief) of het
verzamelcentrum na gaat of de
R&O conform het voorschrift is
uitgevoerd en of een bewijs
van R&O aanwezig is in het
transportmiddel.

een nader te
bepalen datum.

/ Fysiek

Controleer in de
bedrijfsadministratie en fysiek
of R&O uitgevoerd wordt.

Invoering op
een nader te
bepalen datum.

Administratief
/ Fysiek

Ja / Nee

Zwaar

Aangekondigd /
Onaangekondigd

Controleer aan de hand van de
bedrijfsadministratie, GTSKV
en/of I&R of alle op het
verzamelcentrum aanwezige
kalveren ook direct in de
administratie zijn opgenomen.

Invoering op
een nader te
bepalen datum.

Administratief
/ Fysiek

Ja / Nee

Zwaar

Aangekondigd /
Onaangekondigd
/ Automatisch

Controleer middels interview
hoe gehandeld wordt bij
ontbrekende oormerken.

Invoering op
een nader te
bepalen datum.

Administratief
/ Fysiek

Ja / Nee

Middel

Aangekondigd /
Onaangekondigd

Versie 112

Ingangsdatum:
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VI003

VI004

Bij het ontbreken van 1 oormerk
(van 1 dier) wordt hiervan melding
gemaakt op het
vervoersdocument dat bij afvoer
wordt verstrekt.
Bij het ontbreken van beide
oormerken (van 1 dier) moet het
dier voor destructie worden
aangeboden.
Uitsluitend kalveren afkomstig
van Nederlandse primaire
bedrijven worden tijdens de
blokperiode voor het verzamelen
van kalveren (d.w.z. nuka’s t/m 35
dagen leeftijd) aangevoerd op
een in Nederland gelegen
verzamelcentrum voor de eerste
verzamelslag. Op het
verzamelcentrum aangevoerde
kalveren zijn maximaal 35 dagen
oud.
Bij kalveren die worden
aangevoerd is een
vervoersdocument aanwezig, dat
conform de regelgeving is
ingevuld. Dit vervoersdocument
fungeert tevens als de eigen
verklaring van de houder van het
herkomstbedrijf waarop deze
verklaart dat de kalveren vanaf de
geboorte op het herkomstbedrijf
hebben verbleven.
Voorschriften IKB verzamelcentra

Controleer aan de hand van de
kopie van het
vervoersdocument of alle
aangevoerde kalveren
daadwerkelijk maximaal 35
dagen oud zijn.bij een 1e
verzamelslag alle
aangevoerde kalveren
daadwerkelijk van primaire
bedrijven gevestigd in
Nederland afkomstig zijn.
(daarnaast automatische
controle via I&R).
Controleer of van alle
aangevoerde kalveren volledig
ingevulde
vervoersdocumenten
aanwezig zijn.

Versie 112

SBK/IKB/BIJL/113

Invoering op
een nader te
bepalen datum.
1 augustus
2020

Administratief
/ Fysiek

Ja / Nee

ZwaarLicht

Aangekondigd /
Onaangekondigd
/ Automatisch

Invoering op
een nader te
bepalen datum.

Administratief
/ Fysiek

Ja / Nee

Zwaar

Aangekondigd /
Onaangekondigd
/ Automatisch

Ingangsdatum:
01-08-202018

Goedgekeurd CCvD:
0120-076-202018
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VI005

VI006

De deelnemer neemt een kopie
van het vervoersdocument op in
de administratie. De deelnemer
parafeert de gecontroleerde
vervoersdocumenten.
Kalveren ouder dan 12 weken
worden niet in dezelfde
blokperiode aangevoerd op een in
Nederland gelegen
verzamelcentrum.
Het totaal aantal afgevoerde
dieren van het verzamelcentrum
(inclusief dode dieren) moet gelijk
zijn aan het totaal aantal
aangevoerde dieren per
blokperiode.
Afvoer van kalveren vanaf het
verzamelcentrum waar kalveren
voor de 1e keer worden
verzameld is toegestaan naar:
- Een houderij in binnen- of
buitenland;
- Een 2e verzamelcentrum in
binnenland erkend voor de - of
buitenland gecertificeerd voor
de module 2e verzamelslag
kalveren of verzamelcentrum
in het buitenland;
- Een slachthuis in binnen- of
buitenland (bij overgebleven
kalveren).
- Destructie (in geval van dode
kalveren).
Voorschriften IKB verzamelcentra
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Controle door middel van I&R
(automatisch).

Invoering op
een nader te
bepalen datum.

Administratief
/ Fysiek

Ja / Nee

Zwaar

Aangekondigd /
Onaangekondigd
/ Automatisch

Controleer aan de hand van de
aan-en afvoeradministratie c.q.
het in- en uitslagregister of het
totaal aantal afgevoerde dieren
gelijk is aan het totaal aantal
aangevoerde dieren.
Controleer of de kalveren naar
een toegestane en ingevoerde
afvoerbestemming gaan
(automatische controle
middels GTSKV en I&R).

Invoering op
een nader te
bepalen datum.

Administratief
/ Fysiek

Ja / Nee

Zwaar

Aangekondigd /
Onaangekondigd
/ Automatisch
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Bijlage 1 – IV Algemene Voorwaarden
VI007

VI008

VI009

Bij afvoer naar een bestemming
binnen Nederland wordt een
vervoersdocument opgemaakt
waarbij een kopie wordt
opgenomen in de
bedrijfsadministratie.
Bij export naar een bestemming
buiten Nederland wordt een
aanvraag bij de NVWA gedaan
voor de afgifte van een exportcertificaat. Een kopie van het
exportcertificaat wordt in de
bedrijfsadministratie opgenomen.
Bij afvoer van kalveren van een
erkend verzamelcentrum waar
kalveren voor de 1e keer zijn
verzameld ten behoeve van
afvoer naar een 2e erkend
verzamelcentrum, wordt op het
vervoersdocument aangetekend
“kalveren afkomstig van een 1e
verzamelslag en leeftijd
gecontroleerd minder dan 12
weken”.
De afvoer van de dieren wordt
binnen 24 uur na afvoer in het
I&R-systeem gemeld. Voor
vertrek van transport dient de
GTSKV melding te worden
verricht.

Voorschriften IKB verzamelcentra

SBK/IKB/BIJL/113

Uitdraai uit GTSKV is
voldoende.

Invoering op
een nader te
bepalen datum.

Administratief
/ Fysiek

Ja / Nee

Zwaar

Aangekondigd /
Onaangekondigd

Dit wordt automatisch op het
GTSKV uitdraai van de 1e
verzamelslag naar een 2e
verzamelslag afgedrukt.
Controleer op de 2e
verzamelslag of dit document
wordt meegeleverd.

Invoering op
een nader te
bepalen datum.

Administratief
/ Fysiek

Ja / Nee

Zwaar
+ € 35 per
kalf voor 2e
verzamelslag

Aangekondigd /
Onaangekondigd

Controleer of alle meldingen
correct zijn gedaan.

Invoering op
een nader te
bepalen datum.

Administratief
/ Fysiek

Ja / Nee

Zwaar

Aangekondigd /
Onaangekondigd

Versie 112

Ingangsdatum:
01-08-202018

Goedgekeurd CCvD:
0120-076-202018

12

Voorschriften Verzamelcentra IKB Vleeskalveren 2008 (betreffende nuka’s tenzij anders vermeld)
Bijlage 1 – IV Algemene Voorwaarden
VI010

SBK/IKB/BIJL/113

Alle kalveren worden binnen de
door de bevoegde autoriteit
geaccordeerde bloktijd van
maximaal 24 uur afgevoerd.

Controleer of alle dieren
Invoering op
Administratief Ja / Nee
binnen de door de bevoegde
een nader te
/ Fysiek
autoriteit geaccordeerde
bepalen datum.
bloktijd van 24 uur zijn
afgevoerd.
Erkend in Nederland gelegen verzamelcentrum waar de 2e verzamelslag van kalveren jonger dan 12 weken plaatsvindt
VE001
Bij aankomst van de dieren
Controleer aan de hand van de Invoering op
Administratief Ja / Nee
controleert het verzamelcentrum
GTSKV melding of alle
een nader te
/ Fysiek
direct of het vervoersdocument
informatie is mee gezonden.
bepalen datum.
aanwezig en correct is.
Het verzamelcentrum waar
kalveren voor de 2e keer worden
verzameld ontvangt uitsluitend
kalveren van:
- Een primair bedrijf in
Nederland;
- Een erkend verzamelcentrum
in Nederland.
Indien de deelnemer constateert
dat het vervoersdocument niet
aanwezig is, neemt de deelnemer
direct contact op met de
transporteur om de ontbrekende
informatie te completeren.
Administratie erkend verzamelcentrum waar 2e verzamelslag van kalveren jonger dan 12 weken plaatsvindt
VAE001
De deelnemer neemt een
Controleer of een
Invoering op
Administratief
geparafeerde kopie van het
geparafeerde kopie van de
een nader te
/ Fysiek
vervoersdocument op in de eigen GTSKV melding is opgenomen bepalen datum.
administratie.
in de administratie.
VAE002
Aangevoerde dieren worden
Controleer of de aangevoerde
Invoering op
Administratief
binnen 24 uur na aankomst
dieren binnen 24 uur na aaneen nader te
/ Fysiek
gemeld in het I&R-systeem.
komst worden gemeld in I&R.
bepalen datum.
VAE003
Alle in het blok aanwezige
Controleer aan de hand van de Invoering op
Administratief
Voorschriften IKB verzamelcentra
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Zwaar

Aangekondigd /
Onaangekondigd

Zwaar

Aangekondigd /
Onaangekondigd
/ Automatisch

Ja / Nee

Zwaar

Aangekondigd /
Onaangekondigd

Ja / Nee

Zwaar

Ja / Nee

Zwaar

Aangekondigd /
Onaangekondigd
/ Automatisch
Aangekondigd /

Goedgekeurd CCvD:
0120-076-202018

13

Voorschriften Verzamelcentra IKB Vleeskalveren 2008 (betreffende nuka’s tenzij anders vermeld)
Bijlage 1 – IV Algemene Voorwaarden

VAE004

VAE005

kalveren (ongeacht of de kalveren
in dit blok geheel afkomstig zijn
van een 1e verzamelslag of het
ook deels aanvoer van primair
bedrijf betreft worden afgevoerd
naar:
- Een houderij in binnen- of
buitenland;
- Een slachterij in binnen- of
buitenland.
Een 3e verzamelslag is onder
geen enkele voorwaarde
toegestaan.
Alle afgevoerde dieren worden
binnen 24 uur na afvoer afgemeld
bij het I&R-systeem.
Bij afvoer naar een bestemming
binnen Nederland wordt een
vervoersdocument opgemaakt
waarbij een kopie wordt
opgenomen in de
bedrijfsadministratie.
Bij export naar een houderij of
een slachthuis buiten Nederland
wordt een aanvraag bij de NVWA
gedaan voor de afgifte van een
exportcertificaat, waarvan een
kopie wordt opgenomen in de
administratie.

Voorschriften IKB verzamelcentra
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afvoeradministratie GTSKV
meldingen en UBN-nummer
van de mesterij of aan de hand
van het erkenningsnummer
van het slachthuis of de
kalveren zijn afgevoerd naar
een mesterij of slachterij.

een nader te
bepalen datum.

/ Fysiek

Automatische controle d.m.v.
I&R en fysiek / steekproef.

Invoering op
een nader te
bepalen datum.
Invoering op
een nader te
bepalen datum.

Administratief
/ Fysiek

Ja / Nee

Zwaar

Administratief
/ Fysiek

Ja / Nee

Zwaar

Uitdraai / inzage GTSKV
melding.
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