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BIJLAGE I CSR
Monsterneming en -onderzoek als bedoeld in artikel 22, derde lid, en artikel 23,
tweede lid van het Controle- en Sanctiereglement SKV.
HOOFDSTUK 1

Monsterneming

Artikel 1 (accreditatie en planning monsterneming)
1. De SKV is geaccrediteerd door de Stichting Raad voor Accreditatie op basis van de
norm ISO/IEC/17020.
2. De SKV stelt jaarlijks een werkplan vast met betrekking tot de monsterneming bij de
houders van vleeskalveren, de kalverslachterijen, handelaren in en bewerkers van
kalfsvlees en de bereiders van en handelaren in kalvervoeders.
3. Ten behoeve van de uitvoering van het werkplan stelt de SKV wekelijks een inspectieplanning op.
Artikel 2 (aselectieve en selectieve monsterneming vleeskalveren)
1. De monsterneming bij vleeskalveren kan geschieden op twee wijzen, namelijk op
aselectieve of selectieve wijze. Zowel de aselectieve als de selectieve monsterneming
wordt willekeurig uitgevoerd, op basis van de bevindingen van de controleur of op
aanwijzing van de directeur.
2. Bij een aselectieve monsterneming is het aantal te bemonsteren vleeskalveren van het
koppel ten minste √n van de koppelgrootte met een minimum van 10 monsters. Indien
het koppel kleiner of gelijk is aan 10, wordt minimaal 50% van het koppel bemonsterd.
3. Een selectieve bemonstering is iedere bemonstering anders dan genoemd in lid 2.
Artikel 3 (kleding)
1. De controleur is bij inspecties van vleeskalverbedrijven en slachterijen gekleed in een
(bij aanvang van het bezoek) schone overall en hij draagt schone laarzen.
2. Indien een controleur monsters bij de vleeskalverhouder neemt, ontsmet hij zijn laarzen
vóór het betreden van de stal in reeds aanwezig, dan wel zelf meegenomen
desinfectans.
Artikel 4 (monsterneming)
1. Tijdens de monsterneming wordt besmetting of verontreiniging van het monster
voorkomen.
2. De verpakking wordt direct na het vullen gesloten, verzegeld en zodanig gewaarmerkt,
dat de herkomst onomstotelijk vaststaat.
Artikel 5 (monsterneming kalvervoederproducent en handelaar)
De monsterneming van grond- en hulpstoffen, voormengsels, toevoegingsmiddelen,
halffabrikaten, kalvervoeders, preparaten en/of andere middelen die kennelijk bestemd zijn
om in kalvervoeders te worden verwerkt dan wel aan vleeskalveren te worden toegediend,
geschiedt overeenkomstig Richtlijn (EEG) 76/371/EEG.
Artikel 6 (urinebemonstering vleeskalverhouderij)
1. Bij mannelijke vleeskalveren wordt de daarvoor bestemde urine-opvangbeker met
elastieken om het vleeskalf bevestigd door de controleur of wordt urine bemonsterd door
middel van urine-opvang in een nieuw en schoon potje. Bij vrouwelijke vleeskalveren
wordt urine bemonsterd door middel van urine-opvang in een nieuw en schoon potje.
2. Nadat het mannelijk vleeskalf urine heeft geloosd in de urine-opvangbeker, verwijderd
de controleur de urine-opvangbeker van het vleeskalf en giet, zonder tussenkomst van
een trechter, de urine in de daarvoor bestemde monsterpot, sluit de monsterpot zodanig
dat de verzegeling van de monsterpot gewaarborgd is.
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3.

Na de monsterneming worden de urine-opvangbekers gereinigd.

Artikel 7 (Bloedbemonstering)
1. De controleur of dierenarts neemt minimaal tweemaal 10 ml bloed af met een daarvoor
geschikt materiaal.
2. Per dier wordt nieuw materiaal gebruikt.
Artikel 8 (identificatie monster vleeskalf)
1. Bij de monsterneming van urine, haar, faeces of andere matrices,
a. Voorziet de controleur de monsterpot of monsterzak van het identificatienummer
van het vleeskalf;
b. Voorziet de controleur de monsterpot of monsterzak van het nummer van het
monsteretiket;
c. Neemt de controleur de identificatienummers van de te
bemonsteren/bemonsterde vleeskalveren en de bijbehorende
monsteretiketnummers op in het monsterverzamelformulier.
d. Worden de monsters geplaatst in een daarvoor bestemde plastic zak of omdoos
en wordt deze verzegeld.
2. In geval van bloedbemonstering wordt het bloedmonster opgeborgen in een daarvoor
bestemde recipiënt en voorziet de controleur of dierenarts deze recipiënt van de
gegevens als genoemd in het eerste lid.
Artikel 9 (monsterneming vleeskalverslachterij)
1.
De controleur verzamelt urine uit de blaas van de vleeskalveren in de
urineopvangbekers.
2.
Ogen, haren, niervet, prostaten, andere organen, weefsels, en/of
lichaamsvloeistoffen worden genomen door of onder toezicht van de SKV controleur.
Artikel 10 (identificatie monster)
1. Elk monster dat wordt genomen, wordt voorzien van een monsteretiket.
2. Per koppel c.q. partij, die wordt bemonsterd, worden de monsters in een speciale
daarvoor geschikte plastic zak of omdoos gedaan. Deze plastic zak of omdoos wordt
verzegeld.
3. Bij de plastic zak of omdoos, bedoeld in het vorige lid, wordt tevens het
monsterverzamelformulier gevoegd.
Artikel 11 (transport monsters)
1. De controleur transporteert de monsters naar het laboratorium als bedoeld in artikel 23,
eerste lid van het Reglement waar ze uiterlijk drie dagen na monsterneming aanwezig
moeten zijn.
2. Het transport als bedoeld in het eerste lid kan ook worden verzorgd door een
transporteur.
Artikel 12 (overdracht monster)
Na overdracht aan het laboratorium, is het laboratorium voor de verdere verwerking van de
monsters verantwoordelijk.
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HOOFDSTUK 2

Monsteronderzoek

§ 2.1. Algemeen
Artikel 13
1. Het laboratorium als bedoeld in artikel 23, eerste lid van het Reglement is DUCARES.
2. Het laboratorium is geaccrediteerd door de Stichting Raad voor Accreditatie op basis
van de norm ISO/IEC 17025.
§ 2.2. Uitvoering
Artikel 14 (binnenkomst in het laboratorium)
1. Na ontvangst door het laboratorium worden de plastic zakken of omdozen gecontroleerd
op het intact zijn en op de aanwezigheid van de verzegeling en het bijbehorende
monsterverzamelformulier.
2. Na het verbreken van de verzegeling worden de afzonderlijke monsters gecontroleerd
op het intact zijn, de aanwezigheid van de monsteretiketnummers en het
monsterverzamelformulier.
3. Bij gebreken aan de verzegeling worden de betreffende monsters niet in onderzoek
genomen.
Artikel 15 (monsterverwerking)
1. Van elk monster wordt een contramonster gemaakt ten behoeve van een eventuele
contra-expertise. Het resterende deel van het monster is het werkmonster.
2. Van ieder werkmonster wordt een aliquot in bewerking genomen als analysemonster.
3. Het analysemonster wordt bij onderzoek als bedoeld in artikel 16 grotendeels
opgebruikt. Het restant wordt door het laboratorium als afval afgescheiden.
4. Het werkmonster en het bijbehorend contramonster worden gesloten met een deksel
met verzegelraster en krijgen unieke monstercodes die onderling corresponderen.
Artikel 16 (Analyses)
1. Analysemonsters worden gescreend op de aanwezigheid van niet-toegelaten stoffen als
bedoeld in artikel 3 van het Reglement, Diergeneesmiddelen en Contaminanten en
ongewenste stoffen. Onder ongewenste stoffen wordt verstaan alle naar gangbare
inzichten niet als normale voedingsstoffen aan te merken stoffen die de
voedselveiligheid in gevaar kunnen brengen.
2. De prestatiekenmerken van de bij de screening gebruikte analysemethoden, alsmede de
interpretatie van de betreffende analyseresultaten voldoen aan het bepaalde in
Beschikking 2002/657/EG.
3. De grenzen waarboven een monster als non-conform wordt aangemerkt, zijn identiek
aan de door het Nationaal Referentielaboratorium in de zin van Richtlijn 96/23/EG
gehanteerde grenzen.
4. Monsters kunnen op individuele basis of als poolmonsters in analyse worden genomen.
5. Wanneer bij screening een verdenking ontstaat op aanwezigheid van één van de stoffen
als bedoeld in het eerste lid, wordt een bevestigingsanalyse ingezet.
6. Ten behoeve van de bevestigingsanalyse wordt vanuit het werkmonster opnieuw een
aliquot opgewerkt tot analysemonster.
Artikel 17 (rapportage)
1. De analyseresultaten worden schriftelijk doorgegeven aan de directie van de SKV.
2. Niet-conforme resultaten die boven de grenswaarden uitkomen als bedoeld in artikel 16,
derde lid worden tevens aan de secretaris van de SKV gemeld.
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