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BIJLAGE VI CSR 
Protocol voor bepaling van de vachthygiëne 

 
 
Artikel 1. Tijdstip van bepaling van de vachthygiëne 
De score van de vachthygiëne wordt uitgevoerd door SKV controleurs bij het uitschrijven van 
het kwaliteitscertificaat.  
 
Artikel 2. Protocol voor het bepalen van de score voor vachthygiëne 
2.1 Wijze van scoren 
De vachthygiëne wordt bepaald door de bevuiling met harde ingedroogde mest te bepalen 
van het gebied tussen de rode lijnen, zoals aangegeven in onderstaande afbeelding. De 
score wordt bepaald overeenkomstig het bepaalde in artikel 3. 
 

 
 

Artikel 3 Indeling van de vachthygiëne van een vleeskalf 

a. Een vleeskalf wordt ingedeeld met score A als ≤ 10% van het oppervlak is bedekt 

met harde ingedroogde feces.  

b. Een vleeskalf wordt ingedeeld met score B als > 10% ≤ 50%  van het oppervlak is 

bedekt met harde ingedroogde feces.  

c. Een vleeskalf wordt ingedeeld als score C als > 50% van het oppervlak is bedekt 

met harde, ingedroogde feces.  

De controleur maakt een inschatting van het aandeel A, B en/of C kalveren binnen een 
koppel. Van iedere categorie die op het bedrijf voorkomt wordt een foto gemaakt. De score 
wordt aan de betrokken aangeslotene, de SKV aangesloten slachterijen en de betrokken 
kalverhouder verstrekt.  
 

Artikel 4 Bezwaar tegen beoordelingsresultaat vachthygiëne 

1. Indien de aangesloten eigenaar het niet eens is met de score voor de vachthygiëne, 
dient hij dit binnen één werkdag nadat de score per email aan de betreffende 
aangeslotene is verzonden, mede te delen aan SKV. Deze mededeling dient te worden 
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gedaan per email aan skv@skv.info onder vermelding van het koppel en de 
onderbouwing van het bezwaar.  

2. Binnen één werkdag na ontvangst van het bezwaar tegen de score voor de 
vachthygiëne, draagt SKV zorg voor een herbeoordeling van de score voor de 
vachthygiëne door een andere controleur dan degene die de eerste beoordeling heeft 
uitgevoerd. De score bij herbeoordeling is bindend. Herbeoordeling is uitsluitend 
mogelijk indien alle vleeskalveren van het betreffende koppel nog aanwezig zijn.  

3. Voor een herbeoordeling als bedoeld in lid 2 is de aangeslotene een bijdrage van € 
116,- verschuldigd.  

4. De bijdrage als genoemd in lid 3 is niet verschuldigd als bij herbeoordeling het aantal 
vleeskalveren met C score van het betreffende koppel meer dan 5% verschilt ten 
opzichte van het aantal in eerste instantie als C beoordeelde vleeskalveren.  

 


