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Datum 
Norm nr. of 

onderwerp
Vraag Aanvullend besluit of interpretatie

28-11-16

BLk kalf ouder 

dan een jaar, is 

BLk rund? 

Beter leven kalveren die ouder worden dan een jaar, mogen die worden 

afgezet als Beter Leven rund(-vlees)?

Een kalf dat ouder is dan een jaar moet volgens de wet worden aangeduid als rund(-vlees). 

Beter Leven rundvlees moet afkomstig zijn van runderen die vanaf geboorte voldoen aan 

de Beter Leven criteria voor runderen. Dit omvat o.a. dat kalven min. 3 maanden zogen bij 

de moeder, weidegang, verdoofd onthoornen en castreren, etc. De Beter Leven criteria 

voor kalveren wijken hier vanaf.  Als een Beter Leven kalf ouder wordt dan een jaar moet 

dit worden afgezet als rundvlees, maar als dit kalf niet voldeed aan de Beter Leven criteria 

voor runderen, kan dit rund(-vlees) niet worden afgezet als Beter Leven rund(-vlees).

27-2 17

BLKA01 

Certificatie IKB 

Kalf

Bijv. buitenlandse bedrijven hebben niet altijd een IKB of SKV certificaat. 

Kunnen deze bedrijven ook op een andere manier aan dit criterium voldoen? 

Bij 1 ster dient er altijd een IKB en een SKV certificaat te zijn. 

Bij 2 en 3 ster kan er ook worden volstaan met:

1. een minimaal gelijkwaardig certificaat (de aanvrager levert een vierkantvergelijking aan 

die door SBLk wordt beoordeelt en voorgelegd aan de DB, DB besluit of dit als gelijkwaardig 

wordt geaccepteerd of niet), of 

2. er vindt tegelijkertijd met de BLk controle een IKB/SKV controle plaats (zonder afgifte 

van een IKB/SKV certificaat), waarbij van te voren door de Dierenbescherming is 

vastgesteld aan welke IKB/SKV criteria buitenlandse bedrijven niet per definitie hoeven te 

voldoen. 

4-05-17

BLKA01 

Certificatie IKB 

Kalf

IKB vleeskalveren is vervangen door de kwaliteitsregeling Vitaal Kalf 
Met een certificaat van de kwaliteitsregeling Vitaal Kalf wordt ook voldaan aan criterium 

BLKA01. 

21-05-17

BLKAR01, a en b: 

gesloten 

bedrijven

Er is een overgangstermijn (plan van aanpak) opgenomen voor het gesloten 

worden van de betrokken kalverbedrijven per 1-1-2015. Het lukt echter in de 

praktijk niet om alle rosé kalverbedrijven voor 1-1-2015 gesloten te maken. Kan 

er meer tijd worden gegeven voor het gesloten maken van de rosé 

kalverbedrijven? 

De rosé kalverbedrijven die nog niet gesloten zijn, krijgen 5 jaar extra om aan dit criterium 

te voldoen. Dus per 01-01-2020 moeten de rosé kalverbedrijven alsnog gesloten zijn. Deze 

verruiming is alleen mogelijk onder de voorwaarde dat bedrijven die nog niet gesloten zijn 

tot 01-01-2020 de kalveren die van het start- naar het afmestbedrijf gaan met een klimaat 

gestuurde/geconditioneerde wagen vervoeren. Geconditioneerd transport is niet van 

toepassing als over kleine afstand (minder dan 50 km) wordt vervoerd.

Na de laatste formele vaststelling van deze criteria zijn de volgende, aanvullende concept besluiten en interpretaties afgestemd met de Dierenbescherming. Deze besluiten/interpretaties zijn nog niet formeel 

vastgesteld en kunnen nog wijzigen voorafgaand aan opname in vastgestelde BLk criteria. Vooruitlopend hierop mag er wel al op basis van deze concept besluiten en interpretaties worden gecertificeerd.
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31-01-12
BLKV04 

Drinkwater

Moeten vleeskalveren, ook als ze volledige melkvoedering krijgen, onbeperkt 

de beschikking moeten hebben over drinkwater?

De Dierenbescherming is van mening dat het wenselijk is dat kalveren vanaf een leeftijd 

van 2 weken permanent toegang krijgen tot vers drinkwater, zodat zij ook op de momenten 

dat er geen kalvermelk verstrekt wordt zelf kunnen besluiten water te drinken. Het 

probleem is dat sommige kalveren dan heel veel water gaan drinken en dat dit tot 

gezondheidsproblemen kan leiden. Dit dient voorkomen te worden door de 

watergift/doorstroming van de drinkbak of drinknippel te beperken en/of na een bepaalde 

hoeveelheid achter elkaar te onderbreken. 

Bij aanpassing van de criteria zal bekeken worden of bij nieuw-/verbouw er permanente 

drinkwaterverstrekking moet komen, met een voorziening om te voorkomen dat een kalf 

achter elkaar door grote hoeveelheden kan drinken. 

Op basis van de huidige criteria is het niet noodzakelijk om kalveren onbeperkt water te 

verstrekken indien volledige melkvoedering wordt gegeven. 

Bij warm weer (buitentemp > 25 graden) en voor zieke kalveren dient altijd vers drinkwater 

beschikbaar te zijn/moet het altijd mogelijk zijn extra watergift te geven.

13-02-15

BLKH08a 

Oppervlakte per 

kalf 

Kalverhouders zetten vaak in het begin van de ronde (lichte kalveren) meer 

kalveren op omdat er gedurende de ronde wat afvallen. In het begin voldoen ze 

dan aan de 1.5m2 eis en aan het eind van de ronde voldoen ze aan de 1.8m2 

eis. Mag dit?

Kalverhouders mogen in het begin van de ronde (lichte kalveren) meer kalveren opzetten 

zolang er maar aan de norm behorend bij het gemiddeld gewicht wordt voldaan, is dit 

toegestaan. 

De BLk kalf 1 ster oppervlaktenorm 1,8 m2 per kalf geldt pas vanaf een gewicht groter dan 

220 kg, tussen 150 en 220 kg is 1,7 m2 per kalf toegestaan en tot 150 kilogram is 1,5 m2 

per kalf toegestaan. 

1-01-15

BLKH09a 

Uitvoering 

ligplaats

Kalveren moeten vanaf 1 januari 2015 kunnen liggen op een ingestrooide vloer 

of een vloer die bedekt is met een rubber toplaag. Maar het onderzoek dat 

naar rubberen vloeren wordt uitgevoerd is nog niet afgerond. Het is dus nog 

niet duidelijk hoe hieraan in de praktijk moet worden voldaan. 

Zodra het onderzoek van Livestock Research van Wageningen UR naar alternatieve vloeren 

voor kalveren is afgerond, gaat deze bepaling per 1 januari van het daarop volgend jaar in. 

Daarbij gelden de volgende overgangstermijnen: 

• invoering in 5 jaar bij 25%, 

• in 10 jaar bij 50% en 

• in 15 jaar bij 100% van de kalverhouders.

Er wordt nu niet gesanctioneerd op dit criterium. 

7-04-20

BLKG11b    

Bloedijzer-

gehalte

Volgens het criterium dient de HB-waarde van alle kalveren te worden gemeten 

op 13 weken. Mag de HB-waarde ook eerder gemeten worden?

De Dierenbescherming heeft besloten dat de HB-waarde vanaf 10 weken tot 13 weken 

gemeten mag worden. Dit zal meegenomen worden in de huidige herziening van de 

criteria. 

23-06-20
BLKT04 

Transport

Vanaf 1 januari 2020 moeten kalvertransporten plaatvinden in 

klimaatgestuurde wagens. Geldt dit voor alle transporten? Welk type wagen 

voldoet als klimaatgestuurd? 

Dit criterium is een ‘advies’. Met een advies of aanbeveling in de criteria maakt de 

Dierenbescherming kenbaar wat de toekomstvisie van de criteria is. Dit criterium hoeft 

echter niet gecontroleerd te worden.  
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