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BIJLAGE III: VOORSCHRIFTEN BE- EN VERWERKERS (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 BE- EN VERWERKERS vastgesteld. Deze voorschriften nemen de terminologie van de Algemene Voorwaarden Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf over.

NORM
VITAAL
KALF

VOORSCHRIFT

A
VK-A001

HACCP
De slachterij beschikt over een HACCP
systeem.

B
VK-B001

KANALISATIE
Bedrijven die Vitaal Kalf kalfsvlees
verkopen dienen tijdens het gehele
productieproces via tracking & tracing
100% aantoonbaar te kunnen maken dat
er een scheiding is tussen Vitaal Kalf
kalveren en niet-Vitaal Kalf vleeskalveren
en tussen Vitaal Kalf kalfsvlees en nietVitaal Kalf kalfsvlees te garanderen.

VK-B002

Bedrijven die Vitaal Kalf kalfsvlees
verkopen dienen een procedure te
hanteren voor het beheer van
retourstromen (vlees dat van de afnemer
terugkomt). Retourstromen mogen niet
als Vitaal Kalf kalfsvlees worden afgezet,
tenzij het vlees dezelfde dag retour komt,
niet uit de wagen is geweest en de
koelketen niet is onderbroken.

C
VK-C001

AANVOER VLEESKALVEREN
Bij ontvangst wordt gecontroleerd of de
aangeleverde vleeskalveren afkomstig
zijn van een Vitaal Kalf-bedrijf en of een
of meer vleeskalveren als niet-Vitaal Kalf
vleeskalf zijn aangemerkt. Hiertoe wordt
het certificaat gecontroleerd.

VK-C002

Voor ontvangst van de vleeskalveren
wordt gecontroleerd of de dieren
vergezeld gaan van een volledig en op
coherente wijze ingevuld VKI formulier.
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INTERPRETATIE
VOORSCHRIFT

INGANGSDATUM

BEWAARTERMIJN
ADMINISTRATIE

MEETMETHODE INTERPRETATIE VAN
DE MEETMETHODE

De aan het HACCP-systeem
gerelateerde handelingen of
werkwijzen zijn vastgelegd in
werkvoorschriften of procedures.

1-mrt-17

N.v.t.

Administratief

Controleer aanwezigheid van N.v.t.
het HACCP-systeem.

Ja / Nee

Zwaar

Elke controle

EG 852/2004

Fysiek

Controleer op aanwezigheid
van de tracking & tracing
procedure en controleer de
werking hiervan bij tenminste
2 eindproducten.

Ja / Nee

Zwaar

Elke controle

Bovenwettelijke
invulling van EG
178/2002

Procedure moet aanwezig zijn,
1-mrt-17
hierin moet afwaardering Vitaal Kalf
retourstromen tot niet Vitaal Kalf
beschreven zijn, inclusief controle
op het terugkomen op dezelfde dag
en niet doorbroken zijn van de
koelketen.

Administratief

Controleer op aanwezigheid
van de procedure voor het
beheer van retourstromen.

Ja / Nee

Zwaar

Elke controle

Privaat

Procedure aanvoerontrole op de
1-mrt-17
slachterij moet o.a. inhouden dat
gecontroleerd wordt of de
vleeskalveren afkomstig zijn van
een Vitaal Kalf-bedrijf en of het
uitsluitend Vitaal Kalf-vleeskalveren
betreft dan wel (deels)
vleeskalveren die zijn
afgewaardeerd tot niet-Vitaal Kalfvleeskalf.
Procedure aanvoercontrole moet
1-mrt-17
o.a. inhouden dat voor de
vleeskalveren op het bedrijf
aankomen, gecontroleerd wordt of
het bijbehorende VKI formulier op
volledige en op coherente wijze is
ingevuld.

Administratief /
Fysiek

Controle op aanwezigheid
procedure en werking in de
praktijk

Ja / Nee / N.v.t.

Zwaar

Elke controle

Privaat

Administratief /
Fysiek

Controle op aanwezigheid
procedure en werking in de
praktijk.

Ja / Nee / N.v.t.

Zwaar

Elke controle

EG 853 / 2004

1-mrt-17

Versie 2

Ingangsdatum: 01-04-2021

HOEVEELHEID TE ANTWOORD
CONTROLEREN VOORSCHRIFT
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WEGING CONTROLE
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NORM
VITAAL
KALF

VOORSCHRIFT

VK-C003a Indien met de kalveren een
calamiteitenformulier is meegeleverd
waaruit blijkt dat er een Vitaal Kalf
vleeskalf wordt aangeleverd met een
naald in het lichaam is de slachterij
verplicht om de injectienaald te
verwijderen en de injectieplaats nader te
onderzoeken danwel het betreffende
karkas na de slacht gekanaliseerd af te
voeren naar een uitbeenderij alwaar de
injectienaald wordt verwijderd en de
injectieplaats wordt onderzocht.
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INTERPRETATIE
VOORSCHRIFT

INGANGSDATUM

Procedure om te voorkomen dat
kalfsvlees dat een achtergebleven
naald bevat in de voedselketen
terecht komt is aanwezig.

1-mrt-17

Administratief

Controle op aanwezigheid en
juistheid van deze
procedure.

Ja / Nee

Middel

Elke controle

Bovenwettelijke
invulling van EG
853 / 2004

1-mrt-17

Administratief

Controle op aanwezigheid en
juistheid van deze
procedure.

Ja / Nee / N.v.t.

Middel

Elke controle

Privaat

Fysiek

Controleer of de slachting en
weging van kalveren V wordt
uitgevoerd in
overeenstemming met het
Reglement slachting, weging
en classificatie voor kalveren
V (Bijlage 15 AV Vitaal Kalf).

Ja / Nee

Zwaar

Elke controle

Reglement
Slachting, weging
en classificatie

Fysiek

Controleer of de deelnemer
het toepassen van de
correctiefactoren juist
uitvoert.

Ja / Nee

Middel

Elke controle

Reglement
Slachting, weging
en classificatie

VK-C003b Het betreffende Vitaal Kalf vleeskalf dient In de procedure onder VK-C003a
te worden afgewaardeerd tot niet-Vitaal moet afwaardering tot niet-Vitaal
Kalf vleeskalf.
Kalf in geval van achtergebleven
naald beschreven zijn.
VK-C004

De slachting en weging van kalveren V
wordt uitgevoerd in overeenstemming
met het Reglement slachting, weging en
classificatie voor kalveren V (Bijlage 15
AV Vitaal Kalf). De CI wordt in de
gelegenheid gesteld classificatie uit te
voeren conform Bijlage 15.

VK-C005

Aanwijzingen gegeven door de CI of de
door de regelinghouder aangewezen
organisatie met betrekking tot de
naleving van het Reglement slachting,
weging en classificatie voor kalveren V
(Bijlage 15 AV Vitaal Kalf) en de in dit
kader toe te passen correctiefactoren
worden nageleefd.
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BEWAARTERMIJN
ADMINISTRATIE

De classificatie van kalveren V
1-mrt-17
wordt in het kader van Vitaal Kalf
namens de CI verricht door de
aangewezen organisatie, welke
tevens toezicht houdt op de
naleving van het Reglement
slachting, weging en classificatie
voor kalveren V. De slachting en
weging dient te worden uitgevoerd
in overeenstemming met het
Reglement slachting, weging en
classificatie voor kalveren V (Bijlage
15 AV VItaal Kalf).
Door of namens de CI kunnen ten
1-mrt-17
aanzien van het bepaalde in het
Reglement slachting, weging en
classificatie kalveren (Bijlage 15 AV
Vitaal Kalf) aanwijzingen worden
verstrekt of correctiefactoren
worden voorgeschreven die de
deelnemer dient na te leven.

Versie 2

MEETMETHODE INTERPRETATIE VAN
DE MEETMETHODE

Ingangsdatum: 01-04-2021

HOEVEELHEID TE ANTWOORD
CONTROLEREN VOORSCHRIFT
ADMINISTRATIE /
MATERIALEN

WEGING CONTROLE
BRON
FREQUENTIE

Goedgekeurd CCvD: 25-11-2020
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NORM
VITAAL
KALF

VOORSCHRIFT

INTERPRETATIE
VOORSCHRIFT

INGANGSDATUM

VK-C006

De gegevens met betrekking tot
afkeurinformatie, gewichten en
classificatie van kalveren V en Z worden
door of namens de deelnemer
geregistreerd in InfoKalf en verstrekt aan
de leverancier van de vleeskalveren
en/of de kalverhouder waar de kalveren
voor slachting gehuisvest waren. De
deelnemer verricht eventuele
noodzakelijke aanpassingen in de
bedrijfssoftware om bovengenoemde
gegevens rechtstreeks en
geautomatiseerd vanuit het
bedrijfssysteem van de deelnemer naar
de door de CI aangewezen webservice te
kunnen versturen of verleent de door de
regelinghouder aangewezen organisatie
toestemming om bedoelde gegevens te
versturen naar InfoKalf.

De slachting, weging en classificatie nader te bepalen
van kalveren Z vindt plaats op basis Gewijzigd per 1-apr-21
van de Regeling Marktordening
Vlees, voor kalveren V op basis van
het Reglement slachting, weging en
classificatie voor kalveren V. De
(administratieve) controle op de
slachting, weging en classificatie
van kalveren V én Z vindt (ook)
plaats conform het Reglement
slachting, weging en classificatie
voor kalveren V. De gegevens met
betrekking tot afkeurinformatie,
gewicht en classificatie van zowel
kalveren V als Z dienen door of
namens de deelnemer in InfoKalf te
worden geregistreerd.

D
VK-D001

AFLEVERING VITAAL KALFSVLEES
Het bedrijf dient ervoor te zorgen dat elke Bijvoorbeeld via het meeleveren
partij afgeleverd Vitaal Kalf-kalfsvlees als van een afleververklaring of via de
zodanig herkenbaar is.
factuur.

VK-D002

Het bedrijf zorgt ervoor dat de volgende
informatie wordt meegeleverd met een
partij Vitaal Kalf-kalfsvlees:

BEWAARTERMIJN
ADMINISTRATIE

1-mrt-17

MEETMETHODE INTERPRETATIE VAN
DE MEETMETHODE

HOEVEELHEID TE ANTWOORD
CONTROLEREN VOORSCHRIFT
ADMINISTRATIE /
MATERIALEN

WEGING CONTROLE
BRON
FREQUENTIE

Fysiek

Controleer of gegevens van
kalveren V en Z in InfoKalf
worden geregistreerd.

Ja / Nee / N.v.t.

Zwaar Licht Elke controle

Privaat

Administratief

Controle door steekproef van
de afgelopen 6 maanden,
steekproef grootte van 5.

Ja / Nee / N.v.t.

Zwaar

Bovenwettelijke
invulling van EG
853 / 2004

1-mrt-17

Elke controle

Elke controle

VK-D002a de omschrijving van de partij, incl.
gewicht;

1-mrt-17

Administratief

Controle 5 afleverbonnen.

Ja / Nee

Middel

Elke controle

Privaat

VK-D002b het bewijs dat het Vitaal Kalf kalfsvlees
afkomstig is van grondstof dat voldoet
aan de Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf.

1-mrt-17

Administratief

Controle 5 leveringen .

Ja / Nee

Middel

Elke controle

Bovenwettelijke
invulling van EG
178 / 2002

VK-D002c een verklaring dat bij de productie ervan
in de slachterij aan alle van toepassing
zijnde eisen van Vitaal Kalf is voldaan.

1-mrt-17

Administratief

Controle 5 leveringen .

Ja / Nee / N.v.t.

Middel

Elke controle

Privaat

1-mrt-17

Administratief

Controle erkenning via
NVWA.

Ja / Nee

Zwaar

Elke controle

Regeling
preventie,
bestrijding en
monitoring van
besmettelijke
dierziekten,
zoönosen en
TSE’s

E
VK-E001

REINIGING & ONTSMETTING
De reinigings- en ontsmettingsplaats van
de slachterij is erkend conform artikel 26
van de Regeling preventie, of de
slachterij heeft een vergunning om
vervoermiddelen voor evenhoevigen te
reinigen op een, in de vergunning
genoemde, erkende reinigings- en
ontsmettingsplaats voor
vervoermiddelen.
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NORM
VITAAL
KALF

VOORSCHRIFT

INTERPRETATIE
VOORSCHRIFT

INGANGSDATUM

BEWAARTERMIJN
ADMINISTRATIE

MEETMETHODE INTERPRETATIE VAN
DE MEETMETHODE

VK-E002

Bij aanvoer van kalveren op de slachterij
reinigt en ontsmet de chauffeur de
veewagen en de bij lossing gebruikte
hulpmiddelen direct na het lossen op de
R&O-plaats van de slachterij.

De slachterij houdt een register bij
waarin ten aanzien van elke
reiniging en ontsmetting van een
vervoermiddel wordt vermeld:
- de datum waarop reiniging en
ontsmetting heeft plaatsgevonden;
- het kenteken van het
vervoermiddel en bij gebreke
daarvan de naam, het adres en de
woonplaats van de vervoerder.

1-mrt-17

3 jaar

Administratief

Controleer of het register
aanwezig, volledig en
bijgewerkt is.

Ja / Nee

Zwaar

Elke controle

Regeling
preventie,
bestrijding en
monitoring van
besmettelijke
dierziekten,
zoönosen en
TSE’s

VK-E003

De deelnemer moet een protocol in de
bedrijfsadministratie hebben opgenomen
over de wijze van R&O van
vervoermiddelen.

1-mrt-17

Administratief

Controle op aanwezigheid en
juistheid van het protocol.

Ja / Nee

Zwaar

Elke controle

VK-E004

De exploitant van de R&O plaats houdt
een registratie bij van
ontsmettingsmiddelen. Er worden
uitsluitend ontsmettingsmiddelen gebruikt
die wettelijk zijn toegestaan.

Raadpleeg voor de meest actuele
1-mrt-17
lijst van toegelaten
ontsmettingsmiddelen
(desinfecteermiddelen) voor
transportmiddelen de databank van
College voor Toelating van
Bestrijdingsmiddelen (BTB) op
internet: www.ctb-wageningen.nl.

Fysiek

Controleer alle aanwezige
R&O middelen.

Ja / Nee

Middel

Elke controle

Regeling
preventie,
bestrijding en
monitoring van
besmettelijke
dierziekten,
zoönosen en
TSE’s
Regeling
preventie,
bestrijding en
monitoring van
besmettelijke
dierziekten,
zoönosen en
TSE’s

F
VK-F001

HERKOMSTAANDUIDING
Het bedrijf zorgt ervoor dat de volgende
aanduidingen worden vermeld op het
etiket van voorverpakt kalfsvlees:

Op basis van het referentienummer 1-mrt-17
van het dier (of groep dieren) kan
de herkomst van het vlees worden
achterhaald.

Administratief /
Fysiek

Controle 5 leveringen .

Ja / Nee

Zwaar

Elke controle

EU verordening
1760/2000

VK-F001b land van geboorte;

1-mrt-17

Administratief /
Fysiek

Controle 5 leveringen .

Ja / Nee

Zwaar

Elke controle

EU verordening
1760/2000

VK-F001c land of landen waar het dier gehouden is; Alle landen waar het dier volgens
het dierpaspoort langer dan 30
dagen is geweest moeten op het
etiket worden vermeld.

1-mrt-17

Administratief /
Fysiek

Controle 5 leveringen .

Ja / Nee

Zwaar

Elke controle

EU verordening
1760/2000

VK-F001d land van slachting;

1-mrt-17

Administratief /
Fysiek

Controle 5 leveringen .

Ja / Nee

Zwaar

Elke controle

EU verordening
1760/2000

VK-F001a het referentienummer van het dier of
groep dieren (batchnummer);
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NORM
VITAAL
KALF

VOORSCHRIFT
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INTERPRETATIE
VOORSCHRIFT

VK-F001e het erkenningsnummer van de slachterij; Elke slachterij heeft een officieel,
uniek erkenningsnummer. Dit
nummer wordt uitgedrukt in een 2tot 4-cijferige code.
VK-F001f

G
VK-G001

ALGEMEEN
Het bedrijf geeft inzage aan de CI of het
bedrijf blanke vleeskalveren slacht, be- of
verwerkt.

VK-G002

Het bedrijf geeft inzage aan de CI of het
bedrijf rosé vleeskalveren slacht, be- of
verwerkt.

VK-G003

Er worden geen vleeskalveren aanvaard,
aangevoerd, geslacht of verhandeld die
afkomstig zijn van een bedrijf dat de
vleeskalveren niet heeft doen
onderzoeken op de afwezigheid van
verboden stoffen. Het bovengenoemde
geldt niet voor levende vleeskalveren
afkomstig uit andere landen, voor zover
deze niet langer dan twee maanden in
Nederland aanwezig zijn.

Voorschriften be- en verwerkers

BEWAARTERMIJN
ADMINISTRATIE

MEETMETHODE INTERPRETATIE VAN
DE MEETMETHODE

HOEVEELHEID TE ANTWOORD
CONTROLEREN VOORSCHRIFT
ADMINISTRATIE /
MATERIALEN

WEGING CONTROLE
BRON
FREQUENTIE

1-mrt-17

Administratief /
Fysiek

Controle 5 leveringen .

Ja / Nee

Zwaar

Elke controle

EU verordening
1760/2000

1-mrt-17

Administratief /
Fysiek

Controle 5 leveringen .

Ja / Nee / N.v.t.

Zwaar

Elke controle

EU verordening
1760/2000

1-mrt-17

Administratief /
Fysiek

Controle 5 leveringen .

Ja / Nee / N.v.t.

Zwaar

Elke controle

EU verordening
1760/2000

1-mrt-17

Administratief

Ja / Nee / N.v.t.

Licht

Elke controle

Privaat

1-mrt-17

Administratief

Ja / Nee / N.v.t.

Licht

Elke controle

Privaat

Het onderzoek op de afwezigheid
1-mrt-17
van verboden stoffen blijkt uit een
voor de betreffende vleeskalveren
verstrekt SKV Kwaliteitscertificaat,
een certificaat van een ander door
de regelinghouder als gelijkwaardig
erkend kwaliteitssysteem of een
monsterverzamelformulier van een
inspectieinstelling die is
geaccrediteerd op basis van de
norm NEN-EN 17020 met in de
scope monsterneming bij
vleeskalveren gecombineerd met
een analyseverslag van een
laboratorium dat geaccrediteerd is
op basis van de norm ISO 17025
met in de scope de analyse van bij
vleeskalveren afgenomen monsters,
waaruit blijkt dat minimaal 10% van
de aangevoerde vleeskalveren is
bemonsterd en in de betreffende
monsters geen verboden stoffen
zijn aangetroffen.

Administratief

Ja / Nee / N.v.t.

Zwaar

Elke controle

EG 37 / 2010

het land waar het vlees verder is
verwerkt;

VK-F001g het erkenningsnummer van de
uitsnijderij.

INGANGSDATUM

Elke uitsnijderij heeft een officieel,
uniek erkenningsnummer. Dit
nummer wordt uitgedrukt in een 2tot 4-cijferige code. Het kan
voorkomen dat dit hetzelfde bedrijf
is als waar het dier is geslacht.

Versie 2

Controleer of er geen
vleeskalveren worden
aanvaard, aangevoerd,
geslacht of verhandeld die
afkomstig zijn van een bedrijf
dat vleeskalveren niet heeft
laten onderzoeken op
verboden stoffen.
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NORM
VITAAL
KALF

VOORSCHRIFT

INTERPRETATIE
VOORSCHRIFT

VK-G004

Bij de geconstateerde aanwezigheid in
een op de slachterij genomen monster
van verboden stoffen en/of
residugehalten boven de Europees en/of
nationaal vastgestelde
maximumtoleranties voor stoffen zoals
opgenomen in groep B van Bijlage I bij
Richtlijn 96/23/EG informeert de
deelnemer de CI en de NVWA en draagt
zorg voor vernietiging van het
betreffende vleeskalver(karkas) en
eventuele onderdelen daarvan.

Indien verboden stoffen of stoffen
1-mrt-17
zoals bedoeld in groep B van bijlage
I bij Richtlijn 96/23/EG worden
aangetroond in een monster
genomen van een op het bedrijf
aanwezig vleeskalf of
vleeskalverkarkas, dient de CI en de
NVWA hierover geïnformeerd te
worden door de slachterij. Het
betreffende
vleeskalf/vleeskalverkarkas en alle
daartoe behorende onderdelen
dienen te worden vernietigd.

Fysiek /
Administratief

VK-G005

De bemonsterde vleeskalver(karkassen)
blijven op het bedrijf aanwezig tot de dag
nadat door de CI toestemming is
verleend voor verplaatsing.

Voorkomen dient te worden dat
1-mrt-17
bemonsterde
vleeskalver(karkassen) in de handel
worden gebracht voordat de
analyseuitslag bekend is.

Fysiek /
Administratief

VK-G006

De deelnemer meldt onveilige situaties
aan de NVWA.

1-mrt-17

VK-G007

Deelnemer stelt CI en NVWA onverwijld
in kennis als hij van mening is of redenen
heeft om aan te nemen dat een door
hem in de handel gebracht kalfsvlees
schadelijk voor de menselijke
gezondheid kan zijn.

1-mrt-17

Voorschriften be- en verwerkers

INGANGSDATUM

BEWAARTERMIJN
ADMINISTRATIE

MEETMETHODE INTERPRETATIE VAN
DE MEETMETHODE

Controleer of de deelnemer
de CI en de NVWA
informeert als er verboden
stoffen zijn aangetoond in
een monster.

HOEVEELHEID TE ANTWOORD
CONTROLEREN VOORSCHRIFT
ADMINISTRATIE /
MATERIALEN

WEGING CONTROLE
BRON
FREQUENTIE

Ja / Nee / N.v.t.

Schorsing

Elke controle

EG 37 / 2010

Controleer of de
bemonsterde
vleeskalver(karkassen)
aanwezig blijven op het
bedrijf tot de dag nadat door
de CI toestemming is
verleend voor verplaatsing.

Ja / Nee

Zwaar

Elke controle

Privaat

Administratief

Controleer of de deelnemer
onveilige situaties meldt aan
de NVWA.

Ja / Nee / N.v.t.

Licht

Elke controle

Privaat

Administratief

Controleer of de deelnemer
de CI en de NVWA in kennis
heeft gebracht als hij van
mening was of redenen had
om aan te nemen dat een
door hem in de handel
gebracht kalfsvlees
schadelijk kon zijn voor de
menselijke gezondheid.

Ja / Nee / N.v.t.

Licht

Elke controle

Privaat

Controleer of de betreffende
vleeskalver(karkas) en
eventuele onderdelen
daarvan worden vernietigd
bij aantoning van verboden
stoffen.
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