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1

INLEIDING

1.1 Achtergrond en aanleiding
In het afgelopen anderhalf jaar hebben verschillende partijen uit de kalversector intensief
samengewerkt om lasten te reduceren en een kwalitatieve impuls te geven aan de sector.
Kalverhouders, slachterijen, NVWA en vertegenwoordigende lichamen hebben elkaar op
bestuurlijk en tactisch/operationeel niveau gezocht en gevonden.
Het gemeenschappelijke resultaat zijn nieuwe diensten binnen InfoKalf waarmee de papieren
stroom van voedselketeninformatie (VKI) kan worden gedigitaliseerd om de voedselveiligheid
beter te borgen en lasten voor sector en overheid te verminderen. Met het aangepaste InfoKalf
kunnen kalverhouders de VKI digitaal opmaken, wijzigen en inzien zodat slachterijen en de
NVWA dierenarts op het slachthuis altijd over de meest recente informatie beschikken bij de
beoordeling van de kalveren. De kans op een foute beoordeling als gevolg van menselijk
handelen en persoonlijke interpretatie nemen aanzienlijk af doordat de meest recente
informatie over de kalveren beschikbaar is en slachterijen het systeem in de toekomst kunnen
koppelen aan bedrijfseigensystemen waaronder de scanapparatuur waardoor ongewenste
kalveren de toegang tot het slachtproces automatisch onmogelijk kan worden gemaakt.

1.2 Doel van dit document
Het traject waarmee de voedselketeninformatie is gedigitaliseerd kan pas als succesvol worden
beschouwd op het moment dat de meerderheid van de sector is aangesloten en kalverhouders
en slachterijen gebruik maken van InfoKalf t.b.v. VKI. Hoewel het proces op hoofdlijnen niet
verschilt zal de werkwijze bij kalverhouders en slachterijen wel op subtiele onderdelen gaan
verschillen.
Nu de basis van InfoKalf staat en er gewerkt kan worden met digitale voedselketeninformatie
voor de keuring dient de sector de digitale werkwijze te adopteren. Dit document beschrijft op
welke wijze de sector gebruik gaat maken van InfoKalf om de nieuwe werkwijze te
implementeren.
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IMPLEMENTATIEPLAN

2.1 Gefaseerde implementatie
Door de omvang van het aantal betrokken partijen wordt een stapsgewijze transitie naar de
nieuwe werkwijze voorgesteld. Allereerst dienen de kalverhouders de overstap naar dVKI te
maken. Omdat (delen van) koppels gedurende de transitieperiode nog naar slachterijen kunnen
gaan die nog niet werken met het dVKI zullen kalverhouders gedurende de transitieperiode een
papieren en een digitale VKI moeten bijhouden. Voorgesteld wordt om de kalverhouders niet te
laten wennen aan de digitale werkwijze, dit omdat deze slechts op subtiele onderdelen verschilt
met de oude werkwijze. De kalverhouders zullen daarom vanaf één datum allen in één keer
gaan werken met VKI.
Gedurende de transitieperiode zullen de kalverhouders zowel het dVKI als de oude papieren
versie hanteren omdat niet alle slachterijen al volgens de nieuwe werkwijze (dus met digitale
VKI) opereren. Indien ook de invoering bij de slachterijen met succes is geïmplementeerd kan
de papieren versie achterwege blijven. Deze periode wordt geschat op drie maanden waardoor
slechts een deel van de kalverhouders een papieren VKI en dVKI moet opmaken (en evt.
wijzigen). Immers, niet iedere kalverhouder zal in precies die periode een koppel afleveren aan
een slachterij. SKV stelt een telefonische servicedesk open voor vragen en/of opmerkingen
zodat de kalverhouders en slachterijen optimaal worden gefaciliteerd en de transitie soepel zal
verlopen.
Naar verwachting zal het merendeel van de kalverhouders de nieuwe werkwijze aanmoedigen
en toepassen, voor die kalverhouders die meer moeite hebben met de transitie zal SKV
begeleiding beschikbaar stellen.
Het leveren en ontvangen van de voedselketeninformatie is verplicht op grond van de Europese
Hygiëneverordeningen. Echter, de wetgever heeft geen vorm (papier dan wel digitaal)
gespecificeerd. Dit betekent dat sectorale implementatie naar de digitale werkwijze niet van
overheidswege kan worden opgelegd en dit vanuit de sector zelf zal moeten komen. Een
belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de (grote) vleesverwerkende organisaties. Van Drie
Group en Vitelco spelen hierbij een belangrijke rol. Zij kunnen SKV in de implementatie
ondersteunen door de kalverhouders die aan hen leveren te stimuleren om de digitale VKI te
hanteren. Dit mede vanuit het oogpunt van kwaliteitsverbetering in de vleeskalversector en
efficiencyvoordelen.
Nadat kalverhouders de VKI middels InfoKalf beschikbaar stellen dient de slachterij en NVWA
de beoordeling op basis van de digitale VKI te verrichten. Vanuit kwaliteitsoogpunt is gekozen
om slachterijen in gedeeltes de nieuwe werkwijze, volgens een nader te bepalen volgorde, over
te laten gaan op de nieuwe werkwijze. Dit betekent automatisch dat kalverhouders die ook
leveren aan slachterijen die volgens de oude werkwijze werken de voedselketeninformatie
tijdelijk op papier en digitaal aanleveren.

2.2 Communicatie naar kalverhouders
Om de nieuwe werkwijze te implementeren is aansluiting en deelname van in ieder geval een
meerderheid van de kalverhouders een absolute voorwaarde. Hiernaast zullen organisaties als
VanDrie en Vitelco dit als een vereiste gaan hanteren. Kalverhouders dienen de papieren VKI te
vervangen door de dVKI via InfoKalf en wijzigingen hierin bij te houden. Pas wanneer de
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kalverhouders gebruik maken van InfoKalf kunnen de slachterijen en de NVWA dierenarts
gebruik maken van de dVKI bij de beoordeling van de voedselketeninformatie.
De primaire communicatie omtrent de invoering van dVKI zal plaatsvinden via SKV (namens
COV). Als onafhankelijk stichting opgericht vanuit de vleeskalversector en eigenaar van InfoKalf
is SKV de aangewezen partij om de SKV aangesloten kalverhouders via bestaande kanalen te
informeren. In de communicatie wordt de nieuwe werkwijze uiteengezet en worden
inloggegevens verstrekt aan de SKV-aangesloten kalverhouders. Daarnaast wordt de dVKI door
SKV gestimuleerd en gefaciliteerd door de reeds bestaande telefonische servicedesk.
Omdat het van belang is dat de hele sector op de hoogte is van de dVKI worden ook de
kalverhouders die niet verbonden zijn aan SKV geïnformeerd via het COV. Ook deze
kalverhouders moeten in beginsel de mogelijkheid hebben om accountgegevens aan te vragen
en te werken met het digitale VKI.
Nadat de kalverhouders door SKV en COV zijn geïnformeerd over het digitale VKI kunnen grote
vleesverwerkende organisaties als Van Drie Group en Vitelco in alle redelijkheid van de
kalverhouders eisen definitief over te stappen op de dVKI. Hiertoe voeren deze sector
organisaties eigen communicatie gericht op de kalverhouders separaat of gezamenlijk indien
meerdere kalverhouders leveren aan beide organisaties. Ook is het mogelijk om aan te sluiten
op de communicatie van SKV door expliciet te maken dat deze nieuwe werkwijze mede tot
stand is gekomen met de sectorpartijen en ook door hen volledig ondersteund wordt. Hiernaast
kunnen de vleesverwerkende organisaties als Van Drie Group en Vitelco middels hun contracten
met de kalverhouders het gebruik van dVKI verder aanmoedigen.
De verschillende communicatiestromen naar de kalverhouders dienen in nauw overleg te
worden afgestemd tussen COV, SKV, Van Drie Group en Vitelco. Door gezamenlijk op te
trekken wordt een soepele transitie van papier naar digitaal geborgd en zullen de
kalverhouders de nieuwe werkwijze sneller accepteren.

2.3 Communicatie naar slachterijen
De grotere vleesverwerkende organisaties in de sector (Van Drie Group en Vitelco) zijn
intensief betrokken geweest bij de ontwikkeling van de dVKI. Deze partijen zijn op de hoogte
van de digitalisering en zijn gemotiveerd om de nieuwe werkwijze toe te passen. De
verwachting is dat deze partijen het bedrijfseigen informatiesysteem via een webservice zal
verbinden met InfoKalf.
Echter, de zelfslachtende slagers en een aantal middelgrote en kleine slachthuizen is nog niet
bekend met het dVKI. Idealiter gaan ook deze kleinere partijen over op de dVKI om de
voedselketeninformatie te beoordelen. COV draagt zorg voor de communicatie naar deze
partijen. Van belang is dat ook de kleinere slachterijen en zelfslachtende slagers worden
aangemoedigd en gefaciliteerd door SKV om gebruik te maken van de digitale VKI.

2.4 Planning
Eind april wordt door SKV een brief naar alle SKV gecontracteerde kalverhouders gestuurd met
hierin informatie over de VKI aanvulling in InfoKalf. Tevens worden nogmaals de inloggegevens
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opgenomen in deze brief. Eind 2011 is ook al een brief met inloggegevens voor InfoKalf
verstuurd in het kader van de antibioticaregistratie in InfoKalf.
Eind april wordt ook een informatieve brief met inloggegevens verstuurd naar alle slachterijen.
Eventuele kleine aanpassingen, voortkomend uit de eerste ervaringen, kunnen tijdens de
opstartperiode door SKV worden doorgevoerd in InfoKalf.
De slachterijen bepalen en communiceren zelf voor haar klanten de transitieperiode waarin
zowel de papieren als digitale VKI moet worden overgedragen aan desbetreffende slachterij.
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