
Opmerkingen concept criteria Slachterij kalf 
 

SK001f GFSI erkend certificaat 
In de norm wordt een eis gesteld rond jaarlijkse certificering, valt hercertificering hier ook 
onder? 
 
Antwoord Dierenbescherming: 
Dat klopt, in het criterium wordt gesproken over jaarlijkse certificering, hier valt automatisch 
hercertificering ook onder.  

 
SK002 kwaliteitshandboek / SK003 Zichtbare scheiding BLk/niet-BLk kalveren 

In deze criteria wordt gesproken van een zichtbare kanalisatie op de werkvloer. Is een 
administratief sluitende scheiding ook voldoende? 
 
Antwoord Dierenbescherming: 
Er moet een zichtbare scheiding zijn tussen BLk en niet-BLk kalveren. Als er bijvoorbeeld 
duidelijk op een etiket 'BLk 1 ster' staat, kan dit voldoen aan dit criterium. Daarnaast zou er 
gewerkt kunnen worden met onderscheidende kleuren en lege slachthaken om de koppels van 
elkaar te onderscheiden. De auditor beoordeelt of de kanalisatie voldoende duidelijk en 
zichtbaar is, maar deze moet visueel te onderscheiden zijn. Alleen administratieve scheiding is 
onvoldoende en voldoet niet aan dit criterium. 

 
SK002 kwaliteitshandboek/ SK010 Procedure vierkantstelling/Sk011 Verklaren verschillen 
vierkantstelling 

De massabalans zorgt voor een grote administratieve druk. Mag, om deze te verlichten, de 
vierkantstelling op koppelniveau in plaats van stuk niveau gedaan worden? En waarom moeten 
verschillen in de vierkantstelling worden verklaard?  
 
Antwoord Dierenbescherming 
Uit de vierkantstelling moet duidelijk worden of alle kalveren die uit zijn gegaan als BLk, ook 
binnen zijn gekomen als BLk. In een vierkantstelling op koppelniveau is niet te controleren of 
elk individueel BLk kalf ook als BLk is binnen gekomen. Daarnaast moeten ook afwaarderingen 
worden bijgehouden en verklaard in de massabalans. De werkwijze op koppelniveau is niet 
werkbaar voor bedrijven die afwaarderen op stuk niveau in plaats van koppelniveau.  
Alle verschillen in de massabalans moeten worden verklaard. Als de verschillen niet 
verklaarbaar zijn, dan wijst dit in een zwak punt of fout in het proces. Als er geen verklaring 
wordt gegeven voor de verschillen, dan is de massabalans niet bruikbaar tijdens de controle. 

 
SK015 Bevoegdheden functionaris voor het dierenwelzijn 

In dit criterium wordt gesproken over de Animal welfare officer, wordt hiermee de functionaris 
voor het dierenwelzijn bedoeld? 
 
Antwoord Dierenbescherming 
Hiermee wordt inderdaad de functionaris van dierenwelzijn bedoeld, om verwarring hierover 
te voorkomen is dit aangepast. Binnen de criteria wordt nu gebruik gemaakt van de 
Nederlandse term 'functionaris voor het dierenwelzijn'. 
 
Het Beter Leven criterium gaat verder dan de wetgeving. In de wetgeving staat niet vermeld 
dat deze functionaris op de werkvloer bij de levende dieren aanwezig moet zijn, dit is binnen 
het Beter Leven keurmerk wel verplicht.  

 
 



SK016 Dierenwelzijnsopleiding 
SVO heeft niet altijd voldoende capaciteit om altijd aan de vraag vanuit de slachterijen te 
voldoen. Zijn er nog meer, erkende partijen? 
 
Antwoord Dierenbescherming 
Het is toegestaan om een andere partij te gebruiken dan SVO, zolang deze is goedgekeurd door 
de bevoegde autoriteit in het kader van EU verordening 1099/2009. In Nederland is dit 
momenteel alleen SVO. 

 
SK032 Ingangscontrole 

 Hoort controle van aanvoer niet bij BLk Ketenregisseur in plaats van de slachterij? 
 
Antwoord Dierenbescherming 
De slachterij is altijd verantwoordelijk voor de eigen aanvoer. Er moet dus ook bij aanvoer 
worden gecontroleerd of de veehouderijen op dat moment zijn gecertificeerd. De 
ketenregisseur meldt de bedrijven aan in de keten, maar is niet altijd aanwezig op moment van 
daadwerkelijke levering. Niet elke slachterij is zelf ook ketenregisseur. U kunt hierover wel 
afspraken maken met de ketenregisseur, om hen bijvoorbeeld de controle te laten doen. Echter 
moet dit dus wel bij elke levering gebeuren en moet u in uw handboek hebben vastgelegd dat 
de controle goed gedaan en geborgd is. 

 
SK026 Monitors 

Mogen de monitors toegankelijk zijn via geautoriseerde toegang?  
 
Antwoord Dierenbescherming 
De monitoren hoeven niet voor iedereen toegankelijk te zijn, maar moeten wel te allen tijde 
beschikbaar zijn. Het is dus geen probleem als deze via geautoriseerde toegang toegankelijk 
zijn. Dit is toegevoegd aan het criterium.  

 
SK051 Stalruimte 

Deze norm is in strijd met de zorgplicht voor voedselveiligheid. Met liggen op de stal worden 
kalveren bevuild, dit zorgt voor bezoedeling. Criterium SK054 zou daarom ook moeten 
vervallen. 

 
Antwoord Dierenbescherming 
Dieren moeten in de stalruimte kunnen gaan liggen om dierenwelzijnsredenen. Bij een 
calamiteit op de slachterij, bijvoorbeeld een fout in de planning, kan het langer duren voordat 
de dieren geslacht worden. In deze periode moeten de kalveren de mogelijkheid hebben om te 
gaan liggen.  

 
SK079 Her bedwelming 

Elektrisch verdoven is tegenwoordig zo innovatief, dat dier specifieke verdoving gegeven kan 
worden. Het vaststellen van een minimale ampère sterkte is daarom niet nodig.  
 
Antwoord Dierenbescherming 
Ook bij moderne apparatuur is het nodig om een minimum ampère voor te schrijven. Hierin 
volgen we de autoriteit op het gebied van bedwelmen en slachten, de Humane Slaughter 
Association.  
 
 
 

 



SK084a Bepalen vleeskleur 
De norm van 7 mmol/l maakt het onmogelijk om blank kalfsvlees onder Beter Leven keurmerk 
te blijven afzetten naar de Nederlandse markt, dit zal het Beter Leven systeem onder druk 
zetten. Kan deze eis worden geschrapt? 

 
 Antwoord Dierenbescherming 

De Dierenbescherming kiest voor 7 mmol, omdat er anders veel kalveren onder de 6 mmol 
zitten en dus in de zone waarin sprake kan zijn van subklinische bloedarmoede.  
De Dierenbescherming heeft ervoor gekozen om het in werking treden van dit criterium gelijk 
te laten verlopen met de herziene 1 ster Beter Leven criteria voor vleeskalveren.  

 
SK087 Gecontroleerde gecertificeerde afnemers 

Hoort de controle op afnemers niet bij certificerende instellingen en de afnemers zelf te liggen 
in plaats van bij de slachterij? 
 
Antwoord Dierenbescherming 
Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen stuk van de keten. Dit houdt in dat de aan-
en afvoer gecontroleerd moet worden. Hierbij hoort ook dat Beter Leven producten enkel naar 
BLk goedgekeurde of gecertificeerde deelnemers gaan. Dit dient regelmatig door iedere 
deelnemer gecontroleerd te worden. 

 
SK090 Afleverbon 

Waarom moet op de afleverbon vermeld worden of het product (op regelniveau) voldoet aan 
de Beter Leven scope (diersoort en aantal sterren)? Dit zorgt voor een extra administratieve 
last. Wat is de toegevoegde waarde voor de borging van het systeem? 
 
Antwoord Dierenbescherming 
Iedere deelnemer dient bij de ingangscontrole van elke levering te controleren of de producten 
die zijn binnen krijgen Beter Leven-waardig zijn. De controle gebeurt op basis van product, 
pakbon én factuur. Het is dus van belang voor uw afnemer dat u op de afleverbon per product 
(dus op regelniveau) BLk en scope noteert. Het is voor uw afnemer anders niet goed te 
controleren of zijn BLk-waardige producten van u afnemen. Als u dit niet noteert op de pakbon, 
mag uw afnemer de producten niet als BLk verwerken. Producten die naar niet BLk deelnemers 
gaan kunt u afwaarderen naar regulier. U hoeft op die pakbon dus geen notitie van BLk te 
maken. 

 
SK092 Wijzigingen leveranciers / SK093 Wijzigingen afnemers 

Waarom moeten wijzigingen in leveranciers en afnemers worden doorgegeven? Hoe wordt er 
met deze gegevens omgegaan? 
 
Antwoord Dierenbescherming 
Het Beter Leven keurmerk is een ketenkeurmerk. De gehele keten moet bekend en beoordeeld 
zijn. Is dit niet het geval, dan mogen er geen Beter Leven producten worden geleverd. Zonder 
deze informatie is het onmogelijk voor de Stichting Beter Leven keurmerk om de keten goed in 
beeld te hebben en volledig te borgen. Als u producten afwaardeert naar regulier, dan hoeft u 
de afnemers niet aan te melden bij SBLk. De SBLk gaat te allen tijde zeer zorgvuldig om met 
concurrentiegevoelige informatie, deze is alleen voor SBLk en uw certificerende instelling 
inzichtelijk. Andere bedrijven krijgen deze gegevens nooit te zien.  

 


