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Nieuwe definities Kalf V en Kalf Z per 1 januari 2022
Vanaf 1 januari 2022 wordt een kalf van precies 8 maanden ingedeeld als kalf Z en niet langer
als V.

In de Europese regelgeving (verordening 1308/2013) is bepaald dat:


Een kalf jonger dan acht maanden ingedeeld wordt in categorie V.



Een kalf van tenminste acht maanden of ouder, maar jonger dan 12 maanden wordt
ingedeeld in categorie Z.



Een kalf dat op moment van slachten precies 8 maanden oud is, wordt ingedeeld in
categorie Z.

Meer leest u in de brochure 'wat voor kalf ben ik'.

Scheren van kalveren voor een betere vachthygiëne
De infographic over vachthygiëne is vernieuwd, met toelichting over het (preventief) scheren van
kalveren. Aandachtspunten bij het scheren van kalveren voor het verbeteren/behouden van een
goede vachthygiëne zijn:


Scheer preventief de rug en nek van kalveren met een dikke vacht die tussen
november t/m april geslacht gaan worden. Hiermee voorkomt u dat de kalveren te dik
in de vacht komen, hun warmte niet goed kwijt kunnen en gaan zweten. Door het tijdig
scheren verkleint u de kans op bevuilde vachten aan het einde van de mestperiode.
Voorkom huidbeschadigingen door het scheren.



Kalveren die in de eindfase vuil zijn, kunnen vlak voor afleveren met enige moeite
schoner worden geschoren onder de buiken en rondom de hakken. De kalveren
worden hierdoor schoner op de meest kritische delen. Zorg dat het op een veilige en
verantwoorde manier gebeurt, eventueel door het inschakelen van derden met geschikt
materiaal. Let daarbij goed op uw eigen veiligheid.

De vachthygiënescore wordt beïnvloed door diverse factoren in huisvesting, sekse van de
kalveren, rantsoen en jaargetijde. Met de juiste maatregelen voorkomen we vuile kalveren aan
de slachtlijn en kan bevuiling met mest op de karkassen worden voorkomen. Via deze link leest
u meer over vachthygiëne en de infographic.

Tips bij aanschaf R&O middelen
De kalverhouder en de transporteur moeten beiden reinigings- en ontsmettingsmiddelen voor
transportmiddelen beschikbaar hebben.

Tips bij aanschaf van een R&O middel voor transportmiddelen:
- Koop een reinigingsmiddel en een ontsmettingsmiddel dat gebruikt kan worden voor zowel
transportmiddelen als de dierverblijven. U kunt dat controleren door het middel op te zoeken op
www.ctgb.nl en onder het kopje ‘toepassingen’ te kijken waar het middel voor toegelaten is.
- Let bij aanschaf op de houdbaarheid en op de verpakkingsgrootte, om daarmee te voorkomen
dat middelen over de houdbaarheidsdat um gaan en/of te lang geopend zijn.

Meldpunt Transport - melding van geen/niet voldoende uitgevoerde R&O
Via de website kunt u via het Meldpunt Transport melding doen bij geen/niet voldoende
uitgevoerde R&O van transportmiddelen. De meldingen worden anoniem gebruikt als

monitoring en kunnen gebruikt worden bij controles.

De reiniging en ontsmetting van transportmiddelen is zeer belangrijk om in- en versleep van
dierziektes te voorkomen. Voor een goed uitgevoerde R&O op het kalverbedrijf na het lossen
van kalveren, is de inspanning van zowel de transporteur als de kalverhouder nodig. Het gaat
dan om de beschikbaarheid van voorzieningen maar ook de motivatie en tijd.

Spreek elkaar dan ook over en weer aan op het uitvoeren/beschikbaar stellen van de R&O of
R&O faciliteiten.

Nieuw VKI formulier startkalveren
Het start-VKI formulier is aangepast met meer schrijfruimte. U vindt het aangepaste formulier
op de SKV website. Voor kalveren afgeleverd onder de zichtkeuring zijn er een aantal vragen
op het VKI die ook om informatie vragen over de startperiode. Als hulpmiddel is het start -VKI
beschikbaar, waarmee deze gevraagde informatie tussen start - en afmestbedrijf uitgewisseld
kan worden.

SBK wenst u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

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.

