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Uitsluitingcriteria 
 
De Dierenbescherming houdt zich het recht voor om bepaalde bedrijven het gebruik van het 
Beter Leven kenmerk te onthouden, dan wel in te trekken. De Dierenbescherming hanteert 
hiertoe haar eigen beleid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de navolgende criteria: 

 
Bedrijven 

 Meerdere activiteiten van een veehouder/ ondernemer, die niet passen binnen het 
beleid van de Dierenbescherming, zoals een pelsdierhouderij of koloniehuisvesting 
(pluimvee) 

 

 Bedrijf met meerdere activiteiten waaronder niet-BLk gecertificeerde stallen 
 

 Bedrijven met dieren die genetisch gemanipuleerd zijn. 
 

 Slachterij waar onbedwelmd geslacht wordt. 
 

 Megastallen 
Een megastal is een stal met op één locatie een zeer groot aantal dieren. (Het gaat 
dus om één locatie en niet om één UBN of één dak.). 
Onder een megastal wordt verstaan een stal met: 
7.500 vleesvarkens, 1.200 fokvarkens, gesloten varkensbedrijf van 3800 
vleesvarkens plus 600 fokvarkens, 120.000 leghennen, 220.000 vleeskuikens, 2.500 
vleeskalveren, of meer.  

 
(Niet te verwarren met megabedrijf, dit is een veehouderijbedrijf met op meerdere locaties 
veestallen. Het bedrijf als geheel heeft een zeer groot aantal dieren, maar op de verschillende 
locaties kan het aantal dieren vergelijkbaar zijn met gangbare bedrijven.) De discussie over 
megastallen gaat over de gevolgen voor economie, landschap, natuur, milieu, 
volksgezondheid en dierenwelzijn. Veel van die discussiepunten vallen weg of worden minder 
zwaar als het om meerdere locaties gaat.  
 

 Etagestallen 
Dieren gehouden in een stal met meer dan één bouwlaag/verdieping/etage. Met 
uitzondering van volière- en scharrelstallen voor legkippen waar ten hoogste twee 
bouwlagen gebruikt mogen worden. Dit criterium wordt per 1-9-2016 van kracht.  
 
NVT bij bestaande stallen die voor 1-9-2016 al deelnemer waren aan het Beter Leven 
keurmerk. Maar deze stallen mogen na 1-9-2016 bij nieuwbouw geen nieuwe 
etagestallen meer (bij)bouwen. 

 
Verwerkte producten 
Bij de bereiding van vleeswaren worden additieven gebruikt. Bij de verwerking van Beter 
Levenproducten staat de Dierenbescherming het toe om 5% andere dierlijke producten, die 
noodzakelijk kunnen zijn voor de verwerking toe te staan. Echter niet alle dierlijke producten 
zijn toegelaten; uitgesloten, ook binnen de 5% niet Beter Leven dierlijke producten zijn: 
 

 eendenlever 

 ganzenlever 

 dierlijke producten waarvan niet met 100% zekerheid kan worden vastgesteld dat het 
dier bedwelmd geslacht is (met name producten van schapen, kalveren en 
lammeren)  

 paardenvlees 



 

Versie 3.0 dd. 01-06- 2016 2 

 gevogelte/ wild verkregen uit de jacht of gehouden (waaronder: parelhoen, fazant, 
everzwijn, wildzwijn, edelhert, damhert, eend, duif, gans, patrijs, wilde konijn.) 

 bedreigde diersoorten zoals paling 

 producten van dieren die genetisch gemanipuleerd, gekloond of op andere wijze 
direct met biotechnologie in aanraking zijn geweest 

 andere dierlijke producten welke in strijd (kunnen) zijn met het beleid van de 
Dierenbescherming. 

 


