Bijlage 3: Formulier Voedselketeninformatie slachtkalveren (VKI) voor kalveren die onder SKV vallen
KLOK VEETRANS
BARNEVELD
06-51148283
www.klokveetrans.nl

Gegevens kalverhouder
UBN:
Naam:
Adres:

Koppelnummer SKV AM-91

Aantal dieren

Postcode, Woonplaats:

Aspecten voedselketeninformatie
1.

Bevinden één of meerdere kalveren zich nog in de wettelijke wachttermijn van toegediende diergeneesmiddelen op de datum van
slacht?

Nee/Ja*

2.

Is de af te leveren (deel)koppel in de 35 dagen voorafgaande aan de slacht ziek geweest en/of behandeld geweest met
diergeneesmiddelen? Zo ja, informatie invullen in onderstaande tabel.

Nee/Ja*

Koppel/Oormerknummers

3.

Diagnose en/of reden van behandeling

Zijn er kalveren behandeld met diergeneesmiddelen waarvan de wachttermijn in de 7 dagen voorafgaande aan de dag van slachten is
verlopen? Zo ja, informatie invullen in onderstaande tabel.

Koppelbehandeling/
Oormerknummers

Reg. NL middel nr. en productnaam

Datum begin
behandeling

Datum eind
behandeling

Wachttermijn
in dagen

Einde
Wachttermijn

Nee/Ja*
Datum eerste
levering

4.

Is er relevante informatie te melden over de status van het herkomstbedrijf, of de regionale gezondheidsstatus van de kalveren?

Nee/Ja*

5.

Is er relevante informatie te melden over de gezondheidsstatus van de kalveren, b.v. de aanwezigheid van een afgebroken
injectienaald?

Nee/Ja*

6.

Zijn er aanwijzingen dat er ziekten aanwezig zijn die de veiligheid van het vlees in het gedrang zouden kunnen brengen?**

Nee/Ja*

7.

Zijn er onderzoeksgegevens beschikbaar die relevant zijn voor de bescherming van de volksgezondheid?**

Nee/Ja*

8.

Is er relevante informatie bekend over eerdere keuringen vóór en na het slachten (slachtkeuringsinformatie) van dieren van hetzelfde
bedrijf?**

Nee/Ja*

9.

Is er relevante informatie bekend over productiegegevens die ziekten aan het licht kunnen brengen?**

Nee/Ja*

10.

Zijn er bij de geleverde kalveren dieren die op de dag van slacht ouder zijn dan acht maanden?

Nee/Ja*

11.

Zijn de kalveren afkomstig van een kalverhouderij met een tuberculosevrij bestand?

Ja/Nee*

12.

Zijn de kalveren afkomstig van een kalverhouderij waar een all-in, all-out systeem wordt gehanteerd en/of kalveren niet tussen
stallen op het bedrijf zijn verplaatst?

Ja/Nee*

13.

Wordt bij de kalverhouderij logeer- of kampeergelegenheid geboden?

Nee/Ja*

14.

Zo ja, hebben de gasten toegang tot de bedrijfsterreinen (teeltvelden, het terrein waarop zich de stallen bevinden, het terrein waar
zich de voeropslag bevindt)?

15.

De naam en het adres van de dierenarts, die normaliter diensten verleent aan het bedrijf van herkomst:

Naam:
Adres:
Postcode, Woonplaats, Tel.:
* Omcirkel wat van toepassing is.
** Waar "ja" wordt geantwoord, moeten de afwijkingen hieronder vermeld worden.

Aldus verklaard te:

(plaats)

(datum)

(handtekening)

N.v.t./Nee/Ja*

