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BIJLAGE IV CSR
Garantiesysteem Tracering SKV-Vleeskalveren
Het Garantiesysteem Tracering SKV – Vleeskalveren (GTSKV) maakt onderdeel uit
van het Controle- en Sanctiereglement SKV (CSR).
1.

Doel en reikwijdte

Om voor verschillende doeleinden te kunnen traceren waar een bepaald aantal te importeren
SKV vleeskalveren zich bevindt gedurende het internationale transport vanaf de laadlocatie
tot en met de loslocatie in Nederland, is het GTSKV opgezet. De tracering van SKV
vleeskalveren in alle stadia van het transport is van belang in verband met de eventuele
uitbraak van besmettelijke dierziekten.

2.

Definities

1

Aangeslotene:

2
3
4

CSR:
GTSKV:
GTSKV
Transportnummer:

5

TRACES:

6

Vleeskalf:

7
8

Te importeren
vleeskalf:
Controlepost:

9

Bloktijd:

10

Registratieplaats:

11

Buitenlandse
locatie:

12

Direct transport:

13

Indirect transport:
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ondernemer die een overeenkomst met de SKV heeft gesloten als
bedoeld in artikel 5, eerste lid van de statuten van de SKV.
Controle- en Sanctiereglement SKV
Garantiesysteem Tracering SKV-Vleeskalveren
uniek transportnummer afgegeven door SKV aan de
aangeslotene indien voldaan is aan hetgeen is bepaald in deze
bijlage.
TRAde Control and Expert System. Webapplicatie die de veterinaire
bevoegde autoriteiten in alle lidstaten en landen buiten de EU met
elkaar verbindt en waarbij ook het bedrijfsleven toegang heeft tot
bepaalde modules.
kalf dat kennelijk bestemd is om ten hoogste 12 maanden na geboorte
te worden geslacht.
vleeskalf, afkomstig uit een land buiten Nederland bestemd voor de
Nederlandse vleeskalverhouderij en/of vleeskalverslachterij.
locatie in het buitenland waar vleeskalveren tussentijds kunnen rusten
en die voldoet aan de eisen zoals vermeld in de verordeningen
1/2005/EG en 1255/97/EG.
dagdeel waarbinnen de vleeskalveren worden geladen of gelost.
Er zijn 4 bloktijden: A: 00.00 tot 06.00 uur, B: 0.600 tot 12.00 uur, C:
12.00 tot 18.00 uur en D: 18.00 tot 24.00 uur.
door SKV erkende en bij SKV aangesloten controlepost of
verzamelcentrum buiten Nederland.
a. land van geboorte, of
b. indien het vleeskalveren betreft, die worden overgezet van de ene
buiten Nederland gelegen en bij SKV aangesloten vleeskalverhouderij
naar de andere bij de SKV aangesloten binnen Nederland gelegen
vleeskalverhouderij, zoals bedoeld in artikel 11 lid 3 CSR, land waar
de vleeskalveren voor het overzetten gehuisvest zijn, of
c. vleeskalveren van een bij de SKV aangesloten eigenaar, die vanaf
de in het buitenland gelegen vleeskalverhouderij worden
getransporteerd naar een in Nederland gelegen kalverslachterij.
rechtstreeks transport, zonder tussenstop, naar de plaats van
bestemming.
transport waarbij de vleeskalveren tussentijds in het buitenland
kunnen rusten bij controleposten of kunnen rusten en/of worden
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14.

Verzamelcentrum:

15.

Epidemiologische
eenheid:

16.

Vervoermiddel:

17.

Vervoerseenheid:

verzameld bij een registratieplaats.
Locatie in het buitenland die voldoet aan de eisen zoals vermeld in
Richtlijn 64/432/EEG, waar een selectie kan worden gemaakt in
vleeskalveren afkomstig van verschillende bedrijven.
Afgescheiden stalruimte op een registratieplaats ten behoeve van
huisvesting van een groep dieren, die zodanig is gesitueerd dat geen
contact met de overige op de registratieplaats aanwezige dieren
mogelijk is.
Voertuig, waaronder mede begrepen een combinatie van een voertuig
met één of meer door dat voertuig voortbewogen aanhangwagens,
opleggers of containers.
Voertuig dat of aanhangwagen, oplegger of container die deel
uitmaakt van een vervoermiddel.

3.

Algemeen

3.1

Voor vleeskalveren die worden geïmporteerd dient voldaan te worden aan de
eisen, zoals opgenomen in GTSKV.

3.2

Indien een op enig moment geïmporteerd vleeskalf, waarvoor niet of niet volledig is
voldaan aan de eisen zoals opgenomen in GTSKV, wordt opgezet door een
aangeslotene, kan de SKV een boete opleggen conform artikel 43 van het CSR.

4.

Procedure van melding

Tijdstip van melden
4.1
Melding aan de SKV van te importeren vleeskalveren dient door of namens de
aangeslotene te geschieden.
4.2

Deze melding dient voor aanvang van het transport vanaf de buitenlandse locatie te
worden gedaan. Indien het transport aanvangt tussen 18.00 uur en 8.00 uur, is
melding voor 9.00 uur dezelfde ochtend toegestaan.

Wijze van melden
4.3
De melding dient te geschieden via de webapplicatie op de website van SKV, of op
andere door SKV te bepalen wijze.
4.4

In afwijking van het bepaalde in artikel 4.3 kan de melding plaatsvinden via TRACES.
Via een emailbericht aan SKV dient de code te worden vermeld, waarmee SKV zich
toegang kan verschaffen tot TRACES en inzage kan krijgen in de daar opgenomen
informatie. Tevens dient het unieke nummer te worden vermeld waarmee het
transport in TRACES is geregistreerd.

Te melden gegevens
4.5.
Via de webapplicatie of via TRACES dienen onder meer de volgende gegevens per
vervoermiddel aan SKV gemeld te worden:
1. datum van melding;
2. naam en gegevens juridisch eigenaar;
3. naam en gegevens vleeskalverhouders en/of aangesloten registratieplaats;
4. geboorteland vleeskalveren;
5. datum, bloktijd(en), land en plaats(en) van laden;
6. datum, bloktijd(en), land en plaats(en) van lossen;
7. kentekens vervoermiddelen en gegevens transporteur(s);
8. doorvoerlanden (landen waardoor vleeskalveren worden of zijn getransporteerd);
9. aantal te importeren vleeskalveren;
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10. referentienummer(s) van geldige certifica(a)t(en) voor de intracommunautaire
handel (gezondheidscertifica(a)t(en));
11. I&R nummers en/of andere door SKV aan te geven gegevens, zoals vermeld op
de runderpaspoorten van de betreffende vleeskalveren.
4.6

De aangeslotene, of diens gemachtigde, is verplicht een volledige en juiste opgave te
doen van de gevraagde gegevens via de webapplicatie.

4.7

Indien zich wijzigingen voordoen in de gegevens die gemeld zijn aan SKV, is de
aangeslotene verplicht dit onverwijld te (doen) melden aan SKV via de webapplicatie
van SKV, danwel telefonisch of per e-mail.

4.8

In het geval dat de webapplicatie van SKV, vanwege technische redenen van de kant
van SKV, niet toegankelijk is, dient melding onverwijld telefonisch, per fax of per email plaats te vinden.

4.9

In afwijking van het bepaalde in artikel 4.2 is het bij indirect transport waarbij de
vleeskalveren rusten op een door SKV erkende registratieplaats toegestaan de
melding als bedoeld in artikel 4.1 te doen voor vertrek van het vervoermiddel vanaf
de door SKV erkende registratieplaats.

5.

Transport

6.1

Vleeskalveren mogen slechts worden getransporteerd van de buitenlandse locatie
naar Nederland met een vervoermiddel dat gedurende het transport van de
betreffende vleeskalveren uitsluitend vleeskalveren afkomstig uit één geboorteland
transporteert. De te importeren vleeskalveren dienen direct of indirect naar de plaats
van bestemming worden getransporteerd.

6.2

In afwijking van artikel 5.1 mogen vanaf een registratieplaats, die beschikt over aparte
epidemiologische eenheden, vleeskalveren afkomstig uit twee geboortelanden per
vervoermiddel worden getransporteerd indien de dieren uit elk geboorteland in een
aparte vervoerseenheid worden getransporteerd.

5.2a

Vleeskalveren mogen slechts worden getransporteerd van de buitenlandse locatie
naar Nederland door een chauffeur en met vervoerseenheden die als zodanig
geregistreerd staan in de webapplicatie op de website van SKV of op een andere
door SKV te bepalen locatie.

5.3

Een vervoermiddel waarmee één of meer vleeskalveren naar Nederland worden
getransporteerd, wordt op maximaal één plaats gelost. Indien een vervoermiddel
bestaat uit twee of meer vervoerseenheden, mag iedere vervoerseenheid op
maximaal één plaats worden gelost. Indien de vervoerder deelneemt aan een
ingevolge artikel 56 van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van
besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s in verband met de herziening van
preventieregels voor evenhoevigen, erkend kwaliteitssysteem, mag een
vervoermiddel onderscheidenlijk een vervoerseenheid op twee verschillende plaatsen
worden gelost. Lossen op een Nederlandse verzamelplaats is niet toegestaan.

5.4

Na melding aan de SKV, zoals bedoeld in paragraaf 4, ontvangt de aangeslotene, per
fax dan wel per e-mail dan wel per telefoon, van SKV een uniek GTSKV
transportnummer.
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5.5

Met dit unieke GTSKV transportnummer kan de aangeslotene de gemelde, te
importeren vleeskalveren naar Nederland (laten) transporteren op de opgegeven data
en bloktijden.

5.6

Vanwege controledoeleinden dient de aangeslotene er voor zorg te dragen dat het
unieke GTSKV transportnummer bekend is op de eindbestemming bij de
vleeskalverhouders waar de vleeskalveren worden opgezet.

5.7

De aangeslotene kan geen andere rechten ontlenen aan het verkrijgen van het
unieke GTSKV transportnummer.

5.8

Indien vleeskalveren bijeen worden gebracht op een vleeskalverhouderijbedrijf,
verblijven die vleeskalveren tenminste 21 dagen op het vleeskalverhouderijbedrijf
alvorens zij worden afgevoerd.

5.9

In afwijking van het bepaalde in artikel 5.1 mogen vleeskalveren afkomstig uit meer
dan één land van geboorte gezamenlijk op één vervoermiddel worden
getransporteerd, mits de betreffende vleeskalveren:
a. gedurende minimaal 30 dagen gezamenlijk op één vleeskalverhouderij zijn
verbleven, en
b. de aanmelding als bedoeld in artikel 8 CSR conform het CSR heeft plaats
gevonden, en
c. gedurende de periode van 30 dagen voor afvoer geen andere vleeskalveren
of runderen op de betreffende vleeskalverhouderij zijn aangevoerd, en
d. de aangeslotene bij opzet of slacht van deze vleeskalveren in Nederland een
overzicht uit het gecomputeriseerd gegevensbestand zoals bedoeld in artikel
5 van Verordening EG 1760/2000 overlegt aan SKV, waaruit blijkt dat aan de
in dit artikellid genoemde voorwaarden is voldaan.

5.10

Vleeskalveren mogen slechts worden getransporteerd van de buitenlandse locatie
naar Nederland door een transporteur die zich schriftelijk bij een certificerende
instelling heeft aangemeld voor deelname in het kader van de Algemene
Voorwaarden Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf, of een ander door de SKV erkend
gelijkwaardig kwaliteitssysteem.

6.

Registratieplaats

6.1

Het verzamelcentrum of de controlepost voldoet aan de volgende eisen om door SKV
erkend te worden als registratieplaats:
a. de eisen die gelden voor controleposten zoals vermeld in de verordeningen
1/2005/EG en 1255/97/EG of de eisen die gelden voor verzamelcentra zoals
vermeld in Richtlijn 64/432/EEG, hetgeen blijkt uit een geldige erkenning door de
bevoegde autoriteit van het land waarin de controlepost of het verzamelcentrum
is gevestigd;
b. Het verzamelcentrum of de controlepost heeft zich aangesloten bij SKV door
middel van een overeenkomst met SKV.

6.2

De registratieplaats voldoet aan de volgende eisen:
a.
Op een registratieplaats zijn gedurende een bloktijd uitsluitend
vleeskalveren afkomstig uit hetzelfde geboorteland aanwezig, tenzij er
sprake is van aparte epidemiologische eenheden op de registratieplaats;
b.
Op een registratieplaats zijn gedurende een bloktijd uitsluitend
vleeskalveren aanwezig, tenzij er sprake is van aparte epidemiologische
eenheden op de registratieplaats.
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6.3
6.4

De bij de SKV aangesloten registratieplaats, die voldoet aan het bepaalde in GTSKV,
zal door SKV worden vermeld op de website van SKV.
In afwijking van artikel 2 punt 9 wordt op verzoek van de registratieplaats onder
bloktijd tevens verstaan de periode tussen een kwartier voor aankomst van de eerste
vleeskalveren uit hetzelfde geboorteland op de registratieplaats tot en met een
kwartier na vertrek van de laatste vleeskalveren uit hetzelfde geboorteland van de
registratieplaats. De SKV kan aan gebruik van deze flexibele bloktijd voorwaarden
verbinden.
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