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15-10-19 UIT01 Andere activiteiten

Het houden van vleesrunderen met een dikbil factor, met een hoge incidentie 

van keizersneden, is niet toegestaan op BLk bedrijven. 

Geldt dit ook voor vleeskalveren: melkkoe gekruisd met een dikbil stier? 

Dit criterium is niet van toepassing op kruising vleeskalveren uit de melkveehouderij 

(melkkoe gekruisd met een dikbil stier). 

Melkveehouders die een koe insemineren waarvan ze het kalf niet willen aanhouden 

kunnen er voor kiezen om die koe te insemineren met sperma van een dikbil stier. Echter, 

melkveehouders kiezen altijd voor een (dikbil) stier met een zodanig geboortegemak dat er 

zelden of nooit een keizersnede nodig is. Er is bij kruising vleeskalveren (afkomstig uit de 

melkveehouderij) daarom geen sprake van een hoge incidentie keizersneden. Daarom zijn 

kruising vleeskalveren wel toegestaan op Beter Leven keurmerk bedrijven.

12-04-19

UIT09.2 Alle aanwezige runderen 

zijn BLk waardig 

G14 Runderrassen met hoge 

incidentie keizersneden

Mogen melk-typische runderen, dikbilrunderen (incl. kruisingen) of 

vleeskalveren aanwezig zijn op een BLk rund bedrijf? 

Onder andere melk-typische runderen, dikbilrunderen (incl. kruisingen) of vleeskalveren die 

niet voldoen aan de criteria van Beter Leven rund criteria mogen niet aanwezig zijn op een 

BLk rund bedrijf (UBN). 

Enige uitzondering is voor nieuwe deelnemers, tijdens het eerste jaar van deelname. Na de 

ingangscontrole heeft de desbetreffende veehouder tot de eerstvolgende, jaarlijkse 

controle (1 jaar) om runderen die niet voldoen aan de Beter Leven criteria af te voeren als 

niet-BLk waardig. 

Na het eerste jaar van deelname volgt uitsluiting van deelname aan Beter Leven keurmerk 

wanneer runderen worden aangetroffen die niet voldoen aan de criteria van Beter Leven 

rund. 

19-11-18 A02C Cursus mens-dier interactie
Zijn er al cursussen mens-dier interactie door de Dierenbescherming erkend? 

Waar kunnen we deze inden op de website?  

Er zijn nog nu nog geen cursussen mens-dier interactie rund erkend. Er staat dus ook nog 

geen lijst van op de website. De weging van dit criterium staat ook nog op waarschuwing, 

hier is nu dus geen directe sanctie voor. 

De Dierenbescherming is momenteel met opleidingsinstituten in gesprek om dergelijke 

cursussen op zo’n kort mogelijke termijn te kunnen erkennen. 

Zodra er cursussen erkend zijn worden deze op de website gepubliceerd. 

16-06-20 A03 Kopieën runderpaspoorten

Volgens het criterium dient een kopie van het runderpaspoort te worden 

bewaard in de administratie. Is het ook toegestaan om via het unieke 

oornummer van de dieren digitaal informatie op te vragen over de herkomst 

van de betreffende dieren?

Nederlandse dieren worden niet vergezeld van een paspoort. Van Nederlandse dieren kan 

m.b.v. het oornummer digitaal informatie opgevraagd worden bij verschillende databanken 

(RVO, I&R) over de herkomst van de betreffende dieren. Hiermee wordt voor Nederlandse 

dieren ook voldaan aan het criterium A03. 

 

Van geïmporteerde dieren/dieren uit het buitenland is in Nederlandse databanken enkel 

digitale informatie bekend vanaf het moment dat de dieren in Nederland zijn. Om de 

volledige herkomst van de geïmporteerde dieren/buitenlandse dieren te verkrijgen mag dit, 

naast een kopie van het runderpaspoort, ook in buitenlandse databanken worden 

nagegaan voor de betreffende dieren. Hiervoor dient de veehouder zelf toestemming te 

vragen aan de databankhouder.  

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.

AanvullendebesluiteneninterpretatiesRund_1-14D_20210527 Versie 1.14, dd. 27-05-2021 1 van 5



CONCEPT aanvullende besluiten en interpretaties

BLk criteria Rund 1, 2 en 3 sterren

Aanvullend op versie 2.1, dd. 01.01.2019 

en versie 1.1, dd. 01.01.2019

23-10-19

V04C1 Analyse 

drinkwaterkwaliteit van eigen 

bronwaterinstallatie 

Hoe kan de drinkwaterkwaliteit van slootwater worden aangepast om aan de 

grenswaarden voor drinkwater te voldoen? 

In criterium V04C is opgenomen dat de analyse van drinkwaterkwaliteit niet hoeft worden 

uitgevoerd bij leidingwater of oppervlakte water (rivier, beek, sloot, kwelwater etc.). Dit 

geldt ook voor de grenswaarden die zijn opgenomen in criterium V04C1. De criteria zijn wel 

van toepassing op bijv. bronwater.

Water uit (onder andere) een sloot hoeft hier dus niet aan te voldoen. 

9-09-19 V04F Doorstroming

In de nieuwe BLk criteria voor runderen en melkkoeien is een minimale 

doorstroom snelheid opgenomen. Maar is deze doorstroomsnelheid echt nodig 

voor de drinksnelheid van runderen? Dit vraagt potentieel grote investeringen.

De Dierenbescherming heeft besloten dat dit criterium in de praktijk niet werkbaar is, en 

van de deelnemers te grote investeringen vraagt. 

Het criterium hoeft niet meer te worden gecontroleerd en wordt bij een volgende 

herziening uit de BLk criteria rund verwijderd.

25-11-19 AM03 Agro Elektra Inspectie
Is een agro elektra inspectie ook nodig als er op het bedrijf geen elektrische 

installaties zijn (met uitzondering van verlichting)?

Criterium AM03 is niet van toepassing indien het bedrijf geen elektrische installaties heeft 

(met uitzondering van verlichting). 

Elektrische installaties omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

•  Voer installatie

•  Stroverdeling installatie

•  Mechanische ventilatie of luchtwassers

•  Zonnepanelen of warmtewisselaars

•  Etc. 

20-01-21 G01 Vaste dierenarts

In het criterium G01, vaste dierenarts, is opgenomen dat de rundveehouder 

een één-op-één overeenkomst heeft met een gespecialiseerde gecertificeerde 

geborgde rundveedierenarts.

Op welke wijze dient de samenwerking tussen veehouder en dierenarts 

vastgelegd te worden indien, zoals bij buitenlandse rundveebedrijven het geval 

kan zijn, geen gebruikgemaakt kan worden van een dierenarts uit de Regeling 

van de Geborgde rundveedierenarts?

Buitenlandse deelnemers kunnen voldoen aan dit criterium door middel van een 

ondertekende één-op-één overeenkomst met de gespecialiseerde rundveedierenarts. Een 

Engelstalige versie van deze overeenkomst is te vinden op de website van het Beter Leven 

keurmerk, bij de betreffende diersoort. Deze overeenkomst dient gehanteerd te worden. In 

Frankrijk kan hiervoor de zogenaamde Bilan Sanitaire d’Elevage gebruikt worden.

11-12-20
G06F Afvoer uitwerpselen 

ziekenboeg

In criterium G06F, Afvoer uitwerpselen ziekenboeg, is beschreven dat urine en 

mest van de ziekenboeg niet in contact mogen komen met andere dieren. Hoe 

wordt fysieke scheiding van mest en urine gewaarborgd en geldt dit voor alle 

soorten ziekten?

De Dierenbescherming heeft besloten om de fysieke scheiding van de ziekenboeg middels 

een aanvullend besluit nader te toe te lichten. 

 

De ziekenboeg moet zo geconstrueerd zijn dat mest, urine en dieren uit de ziekenboeg niet 

in contact kunnen komen met andere dieren. Dat kan bijvoorbeeld door:

•  De ziekenboeg door middel van een looppad / vrije ruimte te scheiden van de andere 

dieren.   

•  Te voorkomen dat mest of urine uit de ziekenboeg af kan lopen in richting van de andere 

dieren. 

•  De ziekenboeg in een ander gebouw te plaatsen. De dieren in de ziekenboeg moeten wel 

oogcontact kunnen maken met andere dieren (criterium G06D).

Voor niet-infectieuze ziekten, bijvoorbeeld in geval van verwondingen, is een strikte fysieke 

scheiding van mest en urine uit de ziekenboeg van andere dieren niet van toepassing.  
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17-08-18 G12A onthoornen Dient onthoornen altijd te worden uitgevoerd door de dierenarts? 

Verdoving dient door de dierenarts te worden toegediend, of door een organisatie/persoon 

die volgens de nationale wetgeving ook veterinaire ingrepen mag uitvoeren. Vervolgens 

mag de veehouder op aanwijzing van de dierenarts onthoornen. Pijnstilling achteraf mag 

op recept van de dierenarts door de veehouder worden gegeven. 

16-03-17 G12B Methode onthoornen Is onthoorningspasta ook toegestaan als onthoorningsmethode? 

Onthoorningspasta is niet toegestaan binnen het Beter Leven keurmerk vanwege de napijn 

en het risico op uitlopen (bijv. in de regen uitloop naar o.a. de ogen, of likken door 

soortgenoten). In Nederlandse wetgeving is mede om deze redenen alleen het gebruik van 

een heet ijzer toegestaan.

4-09-18
HB01 weidegang HB02 binnen 

afmesten vleeskoeien en ossen

In HB01 is voorgeschreven dat runderen minimaal 180 dagen van 12

uur per dag of minimaal 135 dagen van 24 uur weidegang moeten hebben. In 

HB02 is voorgeschreven dat vleeskoeien en ossen mag niet langer dan 1/5 deel 

van de levensduur met een maximum van 4 maanden binnen mogen worden 

afgemest. Welk criterium is nu leidend? 

De Dierenbescherming heeft besloten dat het criterium HB01.2 ‘Minimale aantal dagen 

weidegang’ leidend is en dat criterium HB02 ‘Binnen afmesten koeien en ossen’ komt te 

vervallen. Zolang alle vleeskoeien en ossen elk jaar maar het minimum aantal dagen 

weidegang hebben gehad, mogen ze de rest van het jaar binnen worden gehuisvest / 

afgemest.

M.u.v. koeien en ossen die tijdens (een deel van) de weidegang periode binnen worden 

afgemest. Koeien en ossen mogen tijdens de weidegangperiode niet langer dan 1 

aaneengesloten periode van maximaal 4 maanden binnen worden afgemest. Aan het einde 

van deze afmestperiode dienen deze koeien en ossen te worden afgevoerd naar de slacht.

12-04-19

H01A weidegang 

HB01.2 Minimale aantal dagen 

weidegang

Vanaf welke leeftijd mogen stierkalveren binnen worden gehuisvest? 

Alle vleesstieren ouder dan 1 jaar zijn uitgezonderd van (verplichte) weidegang. 

Tijdens het eerste levensjaar van een stierkalf geldt dus wel de weidegang verplichting. 

Weidegang is echter maar een deel van het jaar mogelijk. Tijdens de winterperiode kunnen 

de stierkalveren tijdens hun eerste levensjaar binnen worden gehuisvest. 

In de praktijk betekent dit dat zodra een stierkalf in zijn eerste levensjaar minimaal 180 of 

135 dagen weidegang (afhankelijk van de wijze van weidegang, 12 of 24 uur per dag) heeft 

gehad, het stierkalf hierna binnen kan worden gehuisvest. Een BLk stierkalf kan dus op bijv. 

6 maanden leeftijd (indien in deze 6 maanden aan de verplichte weidegang is voldaan) 

binnen wordt gehuisvest. Het volgende weidegang seizoen is het dier dan ouder dan 1 jaar, 

en is het uitgezonderd van de weidegang verplichting. 

17-08-18 HB03 Huisvesting stieren
Waarom mogen Beter Leven stieren vanaf een leeftijd van één jaar permanent 

binnen worden gehuisvest? 

Op een leeftijd van ongeveer zes maanden komen stieren in de puberteit. Hierdoor kunnen 

ze gevaarlijk worden voor hun omgeving. Vleesstieren dienen daarom alleen in hun eerste 

levensjaar te beschikken over weidegang. Als een stierkalf vanaf geboorte over weidegang 

beschikt, mag het stierkalf zodra er aan het aantal verplichte dagen  weidegang voor het 

eerste levensjaar is voldaan in groepen permanent binnen gehouden worden, totdat ze 

zwaar genoeg zijn om naar het slachthuis te gaan. De stierenstallen zijn ruim, voorzien van 

een zachte ligplaats, frisse lucht en daglicht. 
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10-11-14 H06A2 dichte ingestrooide vloer
Waarom moet er een zachte ligplek met een dichte, ingestrooide vloer zijn? 

Waarom is een ligplaats met een roostervloer niet toegestaan? 

Bij binnenhuisvesting kan vleesvee het best in een strohok worden gehouden. Bij 

voldoende ruimte per dier, een dikke laag stro en dagelijks aanvullen met vers stro geeft dit 

het beste ligcomfort en de nodige grip bij het opstaan en gaan liggen en bij het lopen. 

Op roostervloeren krijgt het vleesvee meestal minder ruimte per dier om te bevorderen dat 

de dieren hun eigen mest en urine door de roosters naar beneden werken. De grip op een 

roostervloer is meestal minder. Gaan liggen en weer opstaan gaat op een roostervloer 

zichtbaar moeizamer. Doordat de vloer vaak met uitwerpselen bevuild is, zijn de dieren 

dikwijls minder schoon, wat niet past bij het zelfverzorgingsgedrag van het rund. Er is de 

kans dat een staart betrapt wordt en beklemt raakt met risico op ontstekingen (bij niet 

tijdig ingrijpen tot in het ruggenmerg). 

27-09-18 H07 Hoogte binnen verblijven

In de BLk criteria voor runderen is opgenomen dat er boven het gehele hok een 

vrije ruimte van 2,5 meter (gemeten vanaf de vloer) moet zijn. Bij een schuin 

dak of hellingstal kan er aan de rand van de stal worden volstaan met een 

hoogte van 2 meter. 

Geldt dit ook voor een strozolder boven een deel van het hok?

Bij max. 1/3e van het hokoppervlakte mag de hokhoogte lager zijn dan 2,5 meter, dit geldt 

bij een schuin dak of hellingstal maar bijv. ook voor de constructie van een hooizolder. 

Maar het dak, plafond of steunbalken mogen in dit deel nooit lager zijn dan 2 meter.

De overige 2/3 van het hokoppervlakte moet een vrije ruimte van minimaal 2,5 meter hoog 

bieden. Zodat de runderen in dit deel van het hok nog steeds hun natuurlijke 

(spring)gedrag kunnen vertonen. 

24-06-19 ST05 Verblijf op de afmestlocatie

Soms hoeft Beter Leven keurmerk rundvee (bijv. vrouwelijk rundvee) niet lang 

te worden afgemest en dus ook niet lang (korter dan 3 maanden) op een 

afmestlocatie te blijven. Is er een mogelijkheid om rundvee korter dan 3 

maanden op een Beter Leven keurmerk afmestlocatie te houden? 

Indien: 

1. het voorliggende rundveebedrijf voor de juiste Beter Leven rund scope (1, 2 of 3 sterren) 

is gecertificeerd;

2. de runderen verblijven minimaal 9 maanden op het voorliggende Beter Leven 

gecertificeerde bedrijf; 

3. de runderen alleen worden verplaatst naar een andere locatie om ze daar nog een 

bepaalde periode te kunnen afmesten;

4. deze afmestlocatie is ook voor Beter Leven rund (zelfde aantal sterren) gecertificeerd.

Dan kunnen deze Beter Leven keurmerk waardige runderen ook korter dan 3 maanden op 

de Beter Leven gecertificeerde afmestlocatie verblijven.

23-04-18 T01 Reisduur jongvee
Hoe dient de sanctie AH bij dit criterium geïnterpreteerd te worden als de 

reistijd is overschreden?

Als de reistijd/-afstand is overschreden dan zijn deze runderen niet meer BLk-waardig. Deze 

tekortkoming kan administratief worden hersteld  in de vorm van een bewijs dat deze niet-

BLk waardige runderen ook als niet-BLk zijn afgevoerd. 

Als de runderen niet (allemaal) binnen de gestelde termijn voor AH (6 weken) kunnen 

worden afgevoerd, gaat de sanctie over in HI. 

Als de runderen vervolgens in deze gestelde termijn (6 weken) niet (allemaal) kunnen 

worden afgevoerd, gaat de sanctie over in schorsing. 

Hierna heeft de veehouder nog 3 maanden om herstel aan te tonen, voordat deze wordt 

uitgesloten. 

In theorie krijgt de veehouder dan dus 6 maanden om de runderen af te voeren als niet-

BLk, als hier niet aan wordt voldaan wordt de veehouder uitgesloten.
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24-02-20 T02 Reisduur rundvee

In de nieuwe BLk criteria voor runderen 1, 2 en 3 sterren is naast een 

transportduur ook een transportafstand opgenomen. Wat als de 

voorgeschreven reisduur wel wordt gehaald maar de voorgeschreven 

reisafstand niet?

Het max. aantal km's (bijv. 625 km bij 10 uur) is niet conform de praktijk. Er is besloten om 

de transportduur (aantal uren) los te laten en het transport alleen te controleren op basis 

van de transportafstand (aantal kilometers).  

Transporten moeten alleen nog voldoen aan een maximale transportafstand van 850 km. 

Het vertrek- en aankomstadres worden uit van officiële exportdocument gehaald 

(ondertekend door een officiële keuringsdierenarts). De transportafstand wordt 

gecontroleerd op basis van Routenet.nl onder voorwaarde dat de route wordt berekend 

met een truck 40T als voertuig.

7-01-19
T03 Tijdelijk opvang 

vleesveebedrijf

Als de runderen éénmalig, minimaal 21 dagen op een opvang-vleesveebedrijf 

worden geplaatst. Moet dit opvang vleesveebedrijf dan ook BLk gecertificeerd 

zijn?  

Nee, het opvangbedrijf hoeft niet BLk gecertificeerd  te zijn, als er maar aan criterium ST05 

Verblijf op de afmestlocatie: negen maanden gemiddeld, en geen dier korter dan 7 

maanden, wordt voldaan. 

De Dierenbescherming gaat in de nabije toekomst wel bekijken op welke wijze 

voorliggende rundveebedrijven ook BLk gecertificeerd kunnen worden.  

27-05-21
T03 Tijdelijk opvang 

vleesveebedrijf

In de BLk criteria Runderen, criterium T03, is opgenomen dat indien de afstand 

van het geboorteadres naar het afmestadres langer is dan 850 km de runderen 

éénmalig, tijdelijk op een (gecertificeerd) opvang-vleesveebedrijf mogen 

verblijven voor minimaal 21 dagen.   

Vanwege (buitenlandse) wetgeving en dierregistratie worden dierbewegingen 

korter dan 3 dagen tussen het geboorteadres en opvang-vleesveebedrijf niet 

geregistreerd. Hierdoor is het niet (altijd) mogelijk is om te kunnen controleren 

waar de runderen gedurende de 3 dagen voorafgaand aan het arriveren op een 

opvang-vleesveebedrijf verbleven.

Hoe wordt hiermee omgegaan?

De Dierenbescherming is van oordeel dat voldoende informatie beschikbaar moet zijn over 

de dierbewegingen, dus ook van de 3 dagen voorafgaand aan het arriveren op een opvang-

vleesveebedrijf. Aangezien dit onvoldoende gecontroleerd kan worden, heeft de 

Dierenbescherming besloten dat het criterium T03 niet meer van kracht is en dus geschrapt 

wordt uit de BLk criteria Runderen. 

Voor dit aanvullend besluit wordt een overgangstermijn van 12 maanden toegepast. Dit 

betekent dat 12 maanden na ingang van dit aanvullend besluit deze maatregel in werking 

treedt (dus per 27-05-2022). 

Dit houdt in dat transport van runderen na 27-05-2022 alleen direct van geboorteadres 

naar afmestadres mag plaatsvinden. Hierbij geldt een maximale transportafstand zoals 

geformuleerd in het aanvullend besluit op T02. 

Het criterium wordt na de overgangstermijn uit de BLk criteria Runderen verwijderd.

27-05-21
T04 Reisduur rundvee naar het 

slachthuis

In de BLk Runderen criteria is opgenomen dat de runderen niet langer dan 4 

uur en 250 km getransporteerd mogen worden naar het slachthuis. 

Uitgaande van een gemiddelde snelheid van 70 km per uur, kan binnen een 

transportduur van maximaal 4 uur een transportafstand van maximaal 280 km 

worden gerealiseerd. Welke transportduur en -afstand dient te worden 

aangehouden voor transport naar het slachthuis?       

De Dierenbescherming heeft besloten dat het transport naar het slachthuis moet voldoen 

aan een transportafstand van maximaal 280 km.

 

De transportafstand van maximaal 280 km komt overeen met een maximale transportduur 

van 4 uur, uitgaande van een gemiddelde snelheid van 70 km per uur op basis van de EFSA 

(European Food Safety Authority) richtlijnen voor veetransport.

 

De transportafstand tussen het veehouderijbedrijf en slachthuis dient gecontroleerd te 

worden op basis van Routenet.nl met een truck 40T geselecteerd als voertuig.

AanvullendebesluiteneninterpretatiesRund_1-14D_20210527 Versie 1.14, dd. 27-05-2021 5 van 5


