
Gids voor Goede Praktijken structureel laag antibioticumgebruik Kalverhouderij - Vitaal Kalf 

Bijlage 14 Algemene Voorwaarden   SBK/KVK/BIJL/630 

Gids voor goede praktijken Versie 1  Ingangsdatum:  Goedgekeurd CCvD: 

Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf                                      01-03-2017                       30-11-2016  

                 Gids voor Goede Praktijken: 

Antibioticumgebruik voor kalverhouderij 

Gids voor Goede Praktijken structureel laag antibioticumgebruik kalverhouderij 

 

De Gids voor Goede Praktijken structureel laag antibioticumgebruik is een document voor 

kalverhouders en is gericht op een structureel laag gebruik van antibiotica, met behoud van oog 

voor diergezondheid en dierwelzijn. 

 

Te allen tijde dient rekening te worden gehouden met: 

• de van kracht zijnde wetgeving; 

• de van kracht zijnde vereisten van (private) partijen. 

 

Deze Gids wordt minstens iedere vijf jaar beoordeeld en waar nodig aangepast. 

 

Kalverhouder 

In dit document wordt met de term ‘kalverhouder’ bedoeld: ’ een persoon die meer dan vijf 

kalveren bestemd voor de productie van kalfsvlees houdt’. 

 

Goede Praktijk structureel laag antibioticumgebruik in kader van bijlage 9 Regeling 

Diergeneesmiddelen 

Onder Goede Praktijk structureel laag antibioticumgebruik wordt middels deze Gids verstaan: een 

bedrijfsvoering waarbij het bedrijf zich, op UBN-niveau, voor de specifieke diersoort waar deze Gids 

op van toepassing is, tenminste over de laatste 18 maanden (op basis van de halfjaarlijkse 

meetmomenten) in het streefgebied (groen) bevindt. 

Indien een bedrijf zich twee of meer opeenvolgende meetmomenten (2 halfjaarlijkse 

meetmomenten) in het signalerings- of actiegebied bevindt, is er geen sprake meer van een Goede 

Praktijk structureel laag antibioticumgebruik.  

 

Goede Praktijk laaggebruik in kader van regeling tot wijziging van de Regeling Europese EZ-

subsidies in verband met de invoering van een subsidiemodule voor de kalversector  

Onder Goede Praktijk laag antibioticumgebruik wordt in 2017 middels deze Gids verstaan: een 

bedrijfsvoering waarbij het bedrijf zich, op UBN-niveau, voor de specifieke diersoort waar deze Gids 

van toepassing is, over het laatste jaar of over het laatste afgeleverde koppel in het laatste jaar, in 

het streefgebied (groen) bevindt. Indien het een nieuw gevestigd bedrijf is met volledige 

nieuwbouw, waardoor geen gegevens over het antibioticagebruik beschikbaar zijn,  wordt het 

bedrijf verondersteld een laag antibioticagebruik te hebben gehad. 

Vanaf 1 januari 2018 wordt Goede Praktijk laag antibioticumgebruik middels deze Gids gelijk 

gesteld aan Goede Praktijk structureel laag antibioticumgebruik (zie hierboven). Indien het een 

nieuw gevestigd bedrijf is met volledige nieuwbouw, waardoor geen gegevens over het 

antibioticagebruik beschikbaar zijn,  wordt het bedrijf verondersteld een laag antibioticagebruik te 

hebben gehad. 

 

De benamingen streef-, signalerings- en actiegebied zijn gebaseerd op de benchmarkwaarden en 

de hieraan gerelateerde systematiek van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa). 

 


