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In deze nieuwsbrief leest u de wijzigingen per 1 april 2021 in de kwaliteitsregeling Vitaal Kalf.
Toegelicht zijn de wijzigingen die invloed (kunnen) hebben op uw bedrijf, tekstuele wijzigingen
kunt u terugvinden op onze website via deze link.

Wijzigingen Vitaal Kalf per 1 april 2021
Certificaat voortaan 12 maanden geldig
Vitaal Kalf werkt met een jaarlijkse controle en afgifte van het certificaat. Het uitvoeren van de
controle binnen de 12 maanden is ook een vereiste vanuit de Europese subsidie. Met ingang
van april vindt de controle ongewijzigd plaats binnen het jaar, maar wordt het certificaat
afgegeven voor 12 maanden in plaats van 15 maanden. In uitzonderlijke gevallen heeft de CI de
mogelijkheid om het certificaat eenmalig met 3 maanden te verlengen.

Voerbaklengte en 2% extra opzet van nuka's
Voor blanke kalveren en rosé start kalveren moet er altijd voldoende voerbaklengte zijn, ook in
die gevallen waar 2% jonge kalveren extra worden opgezet. De 2% extra opzet van jonge
kalveren geldt ongewijzigd alleen als er nuka's op 1,8m2 worden opgezet.

Voor blanke kalveren geldt per 1 april 2021:
- één ruwvoerplek van 0,40 meter per hok, ook als er in het hok meer dan tien kalveren worden
gehuisvest.
- 0,40 meter voerbaklengte per kalf, gerekend wordt met de volledige lengte van de ruwvoerbak
en melktrog tezamen.
- alle kalveren moeten tegelijk melk kunnen drinken.

Voor rosé start (ongewijzigd):
- 0,40 meter voerbaklengte per rosé kalf gedurende de periode dat ze zowel melk als ruwvoer
krijgen.
- alle kalveren moeten tegelijk melk kunnen drinken.
- na het overschakelen naar ruwvoer moet er minimaal één ruwvoerplek van 0,40 meter per drie
kalveren zijn.

Lichte koppels driemaal daags voeren
Voor lichte (deel)koppels met een gewicht onder de 42 kg gold al dat ze tot twee weken na
aanvoer driemaal daags gevoerd moeten worden. In het voorschrift is verduidelijkt dat voeding
kan bestaan uit driemaal daags melkvoeding en/of tweemaal daags melkvoeding en eenmaal
per dag een elektrolytenoplossing.

Extern begeleidingstraject voor rode bedrijven
De maatregelen voor veelgebruikers van antibiotica (rode bedrijven) wordt uitgebreid met een
(extern) begeleidingstraject. Het traject geldt vooralsnog alleen voor rosé afmest bedrijven,
aangezien deze categorie een door de SDa en overheid zogeheten aanvaardbare
benchmarkwaarde heeft. Het begeleidingstraject gaat gelden voor de 5 tot 10 rosé afmest
bedrijven met de hoogste dierdagdosering.

Het traject bestaat in de eerste periode uit het intensiveren van de samenwerking in de driehoek
(kalverhouder, dierenarts en voervoorlicht er/ vertegenwoordiger juridisch eigenaar), ook wel
genoemd adviesteam. Door middel van regelmatige samenkomsten werken ze naar een daling
van de dierdagdosering toe. Na 1,5 jaar wordt het effect van de intensievere samenwerking
geëvalueerd en dient er een daling in DDD (dierdagdosering) aantoonbaar te zijn. Is de DDD
niet voldoende gedaald dan dient het adviesteam uitgebreid te worden met een externe
begeleider. Meer over het begeleidingstraject is te lezen in 'Toelichting traject (externe)

begeleiding voor rode bedrijven'

Wijziging in Europese wetgeving
Kalf V en Kalf Z
In de Europese regelgeving (verordening 1308/2013) zijn afspraken vastgelegd over wat onder
de definitie van kalfsvlees valt. In deze verordening is bepaald dat een kalf jonger dan acht
maanden ingedeeld moet worden in categorie V. Een kalf van tenminste acht maanden of
ouder, maar jonger dan 12 maanden moet ingedeeld worden in categorie Z. Een kalf dat op
moment van slachten precies 8 maanden oud is, dient ingedeeld te worden in categorie Z. Met
een overgangstermijn geldt dat per 1 januari 2022 een kalf van precies 8 maanden ingedeeld
wordt als kalf Z en niet langer als V. Meer leest u in de geactualiseerde brochure 'wat voor kalf
ben ik'.

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 bij voorkeur per mail 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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