Voorschriften verzamelcentra
Bijlage 1 – IV Algemene Voorwaarden
BIJLAGE I: VOORSCHRIFTEN VERZAMELCENTRA (betreffende kalveren (0 t/m 62 dagen) tenzij anders vermeld) (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf)
Het bestuur van De Stichting Brancheorganisatie Kalversector heeft, gelet op artikel 15 van de Algemene Voorwaarden Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf ter zake de voorschriften waar een deelnemer aan moet voldoen om
deel te nemen aan de Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf de navolgende VOORSCHRIFTEN VERZAMELCENTRA vastgesteld. Deze voorschriften nemen de terminologie van de Algemene Voorwaarden Kwaliteitsregeling Vitaal
Kalf.
NORM
VOORSCHRIFT
INTERPRETATIE
INGANGSDA BEWAARTERMIJN
MEETMETHODE
INTERPRETATIE VAN HOEVEELHEID TE ANTWOORD
WEGING
TYPE
VITAAL KALF
VOORSCHRIFT
TUM
ADMINISTRATIE
DE MEETMETHODE
CONTROLEREN
VOORSCHRIFT
CONTROLE
ADMINISTRATIE /
MATERIALEN

Verzamelcentrum
VK-VV001

Het verzamelcentrum heeft
een overeenkomst met de
CI afgesloten.

VK-VV002

Het verzamelcentrum voert
alleen kalveren aan van
erkende handelaren of
erkend verzamelcentrum.
De kalveren zijn
geregistreerd in het Kalf
Volg Systeem.

VK-VV003

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.

Voorschriften verzamelcentra

1-mrt-17

N.v.t. voor
kalveren
aangevoerd vanaf
een erkend
verzamelcentrum.

Administratief

Controleer of het
verzamelcentrum een
overeenkomst heeft
afgesloten met de CI.

Ja/Nee

Zwaar

1-7-2017
Gewijzigd
per: 1
augustus
2020

Administratief /
Fysiek

Controleer of de
aanvoerende
handelaren
deelnemen aan het
kwaliteitssysteem van
V&LN of een minimaal
daaraan gelijkwaardig
systeem en indien van
toepassing of het
verzamelcentrum
Vitaal Kalf of IKB Kalf
en gelijkwaardig
erkend is.

Ja/Nee

€ 100,- per kalf
niet door
handelaar
aangemeld in Kalf
Volg Systeem
(ingangsdatum
boete nader te
bepalen).

Automatisch/a
angekondigd/o
naangekondig
d

1-7-2017
Gewijzigd
per: 1
augustus
2020

Administratief /
Fysiek

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

Ja/Nee / Nvt

€ 100,- per
afgevoerd kalf
naar deelnemer
Vitaal Kalf dat
niet is gemeld in
Kalf Volg Systeem
(ingangsdatum
boete nader te
bepalen).

Automatisch/
aangekondigd/
onaangekondi
gd
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VK-VV004

Er worden geen kalveren
jonger dan 14 levensdagen
aangevoerd bij het
verzamelcentrum.

VK-VV005

Het verzamelcentrum
beschikt over een
weeggelegenheid om
kalveren individueel te
wegen.

VK-VV006

Voor kalveren onder de 36
kg die toch zijn aangevoerd,
dient het verzamelcentrum
een procedure voor afvoer
naar een niet Vitaal Kalf, IKB
Kalf en gelijkwaardig erkend
bedrijf te hebben en indien
nodig toe te passen.

Voorschriften verzamelcentra

N.v.t. voor
kalveren
aangevoerd vanaf
een erkend
verzamelcentrum.

1-3-2017
Gewijzigd
per: 1
augustus
2020

Administratief /
Fysiek

Controleer of de
kalveren bij aanvoer
op verzamelcentra
minimaal 14
levensdagen oud zijn
in het I&R systeem.

Ja / Nee / Nvt

€ 100,- per kalf
(vervalt zodra
gelijkwaardig
sanctiesysteem
erkende
handelaar in
werking treedt)

Automatisch

1-mrt-17

Fysiek

Controleer of op het
verzamelcentrum een
gelegenheid aanwezig
is om kalveren
individueel te wegen.

Ja / Nee

Zwaar

Aangekondigd
/onaangekondi
gd

1-mrt-17

Administratief /
Fysiek

Controleer of het
verzamelcentrum voor
kalveren rond de 36 kg
een procedure heeft,
deze weegt en te
lichte kalveren
registreert en niet
afvoert naar een
Vitaal Kalf-deelnemer,
IKB Kalf en
gelijkwaardig erkend
bedrijf.

Ja / Nee

Zwaar
(aanwezigheid
procedure) + €
100,- per kalf
(onder de 36 kg)
afgevoerd naar
een Vitaal Kalf,
IKB Kalf en
gelijkwaardig
erkend bedrijf
(ingangsdatum
boete per 1
januari 2018)
(vervalt zodra
gelijkwaardig
sanctiesysteem
erkende
handelaar in
werking treedt).

Aangekondigd
/onaangekondi
gd
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VK-VV007

Het verzamelcentrum
hanteert een
beoordelingsprotocol
gezonde kalveren (zie
protocol verzamelcentra
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.

VK-VV008

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

Voorschriften verzamelcentra

N.v.t. voor
kalveren
aangevoerd vanaf
een erkend
verzamelcentrum.

1-3-2017
Gewijzigd
per: 1
augustus
2020

1-mrt-17

Administratief /
Fysiek

Controleer of het
Nederlandse
verzamelcentrum een
procedure heeft voor
de beoordeling van
kalveren op
genoemde
aandoeningen en ook
toepast. Controleer of
bij aanvoer van nietgezonde kalveren
deze worden / zijn
geregistreerd onder
vermelding van de
aandoening in het Kalf
Volg Systeem.

Ja / Nee / Nvt

Zwaar + € 100,per ten onrechte
niet-geregistreerd
kalf
(ingangsdatum
boete €100,- per
kalf per 1 januari
2018)

Aangekondigd
/
onaangekondi
gd

Fysiek

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 en
gelijkwaardig erkende
deelnemer.

Ja / Nee

Zwaar + € 100,per kalf afgevoerd
naar Vitaal Kalfdeelnemer
(ingangsdatum
boete €100,- per
kalf per 1 januari
2018)

Aangekondigd
/
onaangekondi
gd
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VK-VV009

De afvoer van de kalveren
vanaf het verzamelcentrum
naar een Vitaal Kalfdeelnemer vindt plaats met
een Vitaal Kalf erkende
transporteur of een
transporteur die deelneemt
aan een als gelijkwaardig
beoordeeld systeem.

VK-VV010

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.
Wanneer het verzamelen
van dieren niet correct
verloopt dan dient hiervan
een aantekening gemaakt
te worden in het logboek.

VK-VV011

Het verzamelcentrum
beschikt over een door de
bevoegde autoriteit
goedgekeurd protocol. De
goedkeuring van het
protocol dient bekend te
zijn bij de CI.

Voorschriften verzamelcentra

Nader te
bepalen

Administratief /
Fysiek

Controleer of
transporteur Vitaal
Kalf deelnemer is of
deelnemer aan een als
gelijkwaardig
beoordeeld
kwaliteitssysteem.

Ja/Nee

Zwaar

Automatisch/a
angekondigd/o
naangekondig
d

1-mrt-17

Administratief /
Fysiek

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

Ja / Nee

Middel

Aangekondigd

1-mrt-17

Administratief /
Fysiek

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

Ja / Nee

Schorsing

Aangekondigd
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VK-VV012

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

Alleen
Nederlandse
kalveren worden
aangevoerd.
Import kalveren
die in Nederland
op een
kalverbedrijf reeds
gestart zijn mogen
wel aangevoerd
worden op een
verzamelcentrum.

1-aug-20 1 jaar

Administratief /
Fysiek

Controleer of er alleen Nvt
Nederlandse kalveren
zijn aangevoerd

Ja / Nee

Zwaar + € 100,per buitenlands
kalf

Automatisch/a
angekondigd/o
naangekondig
d

1-mrt-17

Administratief /
Fysiek

Uitdraai / inzage van
GTSKV voor afvoer
voldoende.

Ja /Nee

Zwaar

Aangekondigd
/
onaangekondi
gd

Administratief

Controleer of bij
afvoer naar een 2e
verzamelplaats of de
gegevens bij VK-VA001
zijn vastgelegd in het
KVS.

Ja /Nee

Zwaar

Aangekondigd
/
Onaangekondi
gd

Administratie
VK-VA001

De deelnemer zorgt voor
correcte I&R meldingen en
een GTSKV melding bij
afvoer. De volgende
gegevens moeten ten
minste worden vastgelegd:
- Diersoort;
- UBN (bestemming bij
afvoer);
- I&R nummers van dieren;
- Transportdatum;
- Gegevens afvoerend
transportbedrijf;
- Gegevens transporteur.

VK-VA002

Bij afvoer naar een 2e
verzamelplaats dient een
afvoermelding in KVS te
worden vastgelegd.
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Nader te
bepalen
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VK-VA003

De deelnemer meldt
onveilige situaties aan de
NVWA.

VK-VA004

De afvoer van de dieren
wordt binnen 24 uur na
afloop van de blokperiode
in het I&R-systeem gemeld.
Indien kalveren afgevoerd
worden voor 2de
verzamelslag dient de I&R
melding voor vertrek plaats
te vinden. Voor vertrek van
transport dient de GTSKV
melding te worden verricht.

1-mrt-17

M.b.t. GTSKV
melding
ingangsdatum
nader te bepalen.

Vergunning Verzamelcentrum
VK-VVg001
De toezichthouder van het
verzamelcentrum beschikt
over een geldig NBWdiploma en / of CCVdiploma. Verzorgers /
stalpersoneel op het
verzamelcentrum
beschikken over een geldig
NBW-diploma of
getuigschrift
vakbekwaamheid
veetransport (CCV
diploma).
VK-VVg002

Het verzamelcentrum dient Het
erkend te zijn door de
erkenningsnumme
bevoegde autoriteit.
r van het
verzamelcentrum
dient ingevoerd te
zijn in het GTSKV
register / bekend
te zijn bij de CI.
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Administratief

Controleer of de
deelnemer onveilige
situaties meldt aan de
NVWA.

Ja /Nee

Licht

Aangekondigd
/
Onaangekondi
gd

Administratief /
Fysiek

Controleer of alle
meldingen correct zijn
gedaan.

Ja / Nee

Zwaar

Aangekondigd
/
Onaangekondi
gd

1-mrt-17

Administratief /
Fysiek

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

Ja / Nee

Middel

Aangekondigd
/
Onaangekondi
gd

1-mrt-17

Administratief

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

Ja / Nee

Zwaar

Aangekondigd
/
Onaangekondi
gd

1-3-2017
Gewijzigd
per: 1
augustus
2020
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