
CONCEPT aanvullende besluiten en interpretaties

BLk criteria Vleeskuikens 1, 2 en 3 sterren

Aanvullend op versie 5.1, d.d. 01-09-2016

en versie en 2.1, d.d. 01-09-2016

Datum 
Norm nr. of 

onderwerp
Vraag Aanvullend besluit of interpretatie

1-06-17 Rondje regulier

Is het mogelijk is om op Beter Leven gecertificeerde 

vleeskuikenbedrijven tussen twee rondes BLk vleeskuikens een 

rondje regulier/niet-BLk vleeskuikens op te zetten?

Dit is mogelijk is onder de onderstaande voorwaarden: 

1. Het vleeskuikenbedrijf werkt volgens ‘all-in, all-out’, er zijn dus op geen enkel 

moment zowel Beter Leven als niet-Beter Leven vleeskuikens op het bedrijf.

2. Het vleeskuikenbedrijf wordt door de ketenregisseur afgemeld bij de SBLk 

voordat de eerste niet-Beter Leven vleeskuikens op het bedrijf worden opgezet.

3. Om weer deel te kunnen nemen aan het Beter Leven keurmerk, dient het 

vleeskuikenbedrijf een nieuwe ingangscontrole te laten uitvoeren. 

4. Het vleeskuikenbedrijf wordt hiervoor door de ketenregisseur opnieuw 

aangemeld bij de SBLk.

5. Het vleeskuikenbedrijf dient zoals gebruikelijk gecertificeerd te zijn voordat de 

vleeskuikens onder het Beter Leven keurmerk kunnen worden geslacht.

6. Een Beter Leven vleeskuiken 1 ster bedrijf kan maar één keer in aanmerking 

komen voor de overgangsregeling overdekte uitloop. Bij opnieuw aanmelden kan 

een vleeskuikenbedrijf dus niet weer in aanmerking komen voor deze 

overgangsregeling. Het bedrijf dient bij de nieuwe ingangscontrole dus aan alle BLk 

criteria te voldoen, inclusief een gerealiseerde overdekte uitloop. 

4-10-16
UIT04 Verdoofd 

slachten

Hoe kan een veehouder achterhalen waar zijn dieren worden 

geslacht en of deze slachtlocatie ook onverdoofd slacht?

Dit criterium wordt gecontroleerd bij de BLk gecertificeerde slachterij en hoeft niet 

te worden gecontroleerd bij de pluimveehouder. Dit criterium wordt bij een 

volgende herziening verwijderd uit de criteria.

1-01-18 UIT05 Megastal

Onder een megastal wordt verstaan één bedrijfslocatie (niet één 

UBN of één dak) met 120.000 leghennen of meer. Wat wordt er 

verstaan onder 1 bedrijfslocatie? 

Er is besloten om aan te sluiten bij de definitie zoals gehanteerd door de overheid 

(RvO). 1 bedrijfslocatie is gelijk aan 1 Uniek BedrijfsNummer, oftewel 1 UBN. Dit 

criterium wordt bij een volgende herziening aangepast. 

27-02-17
KBLA01 Keten- 

kwaliteitssysteem

Bijv. buitenlandse bedrijven hebben niet altijd een IKB certificaat. 

Kunnen deze bedrijven ook op een andere manier aan dit criterium 

voldoen? 

Bij 1 ster dient er altijd een IKB 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 controle plaats (zonder afgifte 

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

vastgesteld aan welke IKB criteria buitenlandse bedrijven niet per definitie hoeven 

te voldoen. 

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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25-08-17
KBLA02 

Slachtleeftijd
Hoe dient de minimale slachtleeftijd te worden berekend? 

De dag dat de kuikens worden opgezet in de stal dient te 

worden aangehouden als dag 1. Vanaf die dag begint de telling van de minimale

slachtleeftijd. De dag dat de vleeskuikens worden afgevoerd naar slacht mag

worden meegeteld met de minimale slachtleeftijd. Bijvoorbeeld op dag 56

mogen BLk 1 of 2 sterren vleeskuikens dus worden afgevoerd naar de slacht. 

Hiermee volgen we de interpretatie van de wetgeving door de NCAE. 

01-06-17 

en 

02-09-21

KBLA03 en A9                   

Trager groeiend 

ras

Zijn er nog andere rassen erkend voor Beter Leven vleeskuikens?

Op 01-06-17 is een aanvullend besluit genomen om naast de in criteria KBLA03 en 

A9 toegestane rassen, ook de vleeskuikenrassen Ranger Gold, Rambler Ranger en 

de Hubbard JA257 te erkennen voor BLk vleeskuikens.

Onder de erkenning vallen ook de kuikens die uit de ouderdier productie voor de 

Ranger, Gold en Rambler voortkomen en niet als ouderdieren geplaatst kunnen 

worden, zijnde de haantjes/broertjes van de Ranger hennen en de hennetjes/zusjes 

van de Gold of Rambler haan.

Toevoeging 02-09-21: Via dit aanvullend besluit erkent de Dierenbescherming 

daarnaast de Hubbard JACY57 als BLk vleeskuikenras. Dit betekent dat dit ras mag 

worden gebruikt op bedrijven die voor BLk vleeskuiken 1, 2 of 3 sterren worden 

gecertificeerd.

Onder de erkenning vallen ook de kuikens die uit de ouderdier productie voor de 

JACY57 voortkomen en niet als ouderdieren geplaatst kunnen worden, zijnde de 

haantjes/broertjes van de JA57 hennen en de hennetjes/zusjes van de ColorYield 

haan.

Deze rassen zullen tijdens de volgende herziening van de criteria voor Vleeskuikens 

worden toegevoegd. Vooruitlopend op die aanpassing van de criteria mogen BLk 

vleeskuikenbedrijven de bovengenoemde rassen gebruiken.

29-12-20
M03 

Brandveiligheid

In het criterium is opgenomen dat er minimaal eens in de vijf jaar 

een Agro Elektra Inspectie dient plaats te vinden conform NEN 1010 

of (HD) IEC 60364 Low voltage electrical installations. Voldoen de 

keuringen NEN 3140 en NTA 8220 ook aan het criterium en welke 

keuringen zijn toegestaan voor buitenlandse bedrijven?

De Dierenbescherming geeft aan dat er twee type keuringen plaatsvinden op een 

bedrijf, namelijk: een keuring voor ingebruikname van nieuwe installaties en een 

vijfjaarlijkse herkeuring. 

 

Nieuwe installaties dienen voor ingebruikname te worden gekeurd conform 

NEN1010 of (HD) IEC 60364 Low voltage electrical installations. De keuringen NEN 

3140 en NTA 8220 zijn niet toegestaan als keuring voor ingebruikname van nieuwe 

installaties. Wel kan er op basis van NEN 3140 of NTA 8220 de vijfjaarlijkse 

herkeuring plaatsvinden. 

 

Buitenlandse veehouders dienen bij ingebruikname van een stal en vijfjaarlijks een 

elektrakeuring uit te laten voeren die voldoet aan de norm CENELEC HD 60364 van 

de European Committee for Electrotechnical Standardization.
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21-12-16

KBLVA04A - C 

Stro-/hooi-

/luzerne balen

Hoe moet het stro/hooi/luzerne worden aangeboden? Mag dit ook 

in stroruif of stro net worden aangeboden? 

De intentie van deze criteria is dat er een hele baal (incl. bindtouwen) op de vloer 

wordt gelegd en zo aan de kippen wordt aangeboden. 

Stro in een ruif of in een net is niet zo goed beschikbaar als een strobaal die op de 

vloer ligt. Kippen willen een afwisselende omgeving (door bijv. hoogte verschillen) 

en samen kunnen scharrelen. Een strobaal op de vloer geeft hier goed invulling aan. 

Kippen kunnen niet op een ruif of net springen, er kunnen minder kippen 

tegelijkertijd bij een ruif of net, het is lastiger voor de kippen om uit een ruif of net 

strootjes te trekken, etc.

Het aanbieden van hangend stro (los of in een baal) in een net of ruif voldoet dus 

niet aan de Beter Leven criteria. 

22-08-18

KBLVA04A - C                    

Stro-/hooi-

/luzerne balen

Mogen de balen ook in plastic worden aangeboden?

Het aanbieden van balen (luzerne, rapsodie, etc.) in plastic, om het te snel uit elkaar 

vallen van de balen tegen te gaan, wordt door de Dierenbescherming vanuit 

dierenwelzijn sterk afgekeurd. Ook de NVWA beoordeelt het aanbieden van balen 

in plastic als onwenselijk vanuit zowel productkwaliteit / voedselveiligheid als 

dierenwelzijn. 

Om het te snel uit elkaar vallen van strobalen tegen te gaan mogen strobalen, 

liggend op de grond, in een stro net worden aangeboden. 

26-07-19
KBLV06B Voer-

samenstelling 

Als veehouder wil ik graag in het kader van verduurzaming andere 

voedingsmiddelen gebruiken in mijn diervoeder. Is het mogelijk af 

te wijken van de graneneis van minimaal 70% die is vastgelegd?

In dit criterium is vastgelegd dat het diervoeder vanaf een leeftijd van 11 dagen 

minimaal 70% graan/graanbijproducten moet bevatten. In het kader van 

verduurzaming komen er andere grondstoffen voor veevoer ter beschikking. De 

Dierenbescherming wil veehouders de ruimte bieden om duurzamer veevoer te 

gebruiken. Er hoeft niet langer gecontroleerd te worden op deze eis. 

In een volgende herziening van de BLk criteria Vleeskuikens zal dit criterium worden 

verwijderd.

11-04-18
H01AB 

Bezettingsgraad

In de laatst gewijzigde 3 sterren criteria (versie 01-09-16), is de 

maximale stalgrootte geschrapt waardoor de groepsgrootte is 

beperkt tot 1.100 dieren. Dit zijn te kleine groepen, en komt niet 

overeen met de SKAL-normen. 

Door het schrappen van het criterium over de grootte van de stal is onbedoeld de 

maximale groepsgrootte teruggebracht. In plaats van een maximale groepsgrootte 

van 1.100 dieren, mag een bedrijf een maximale groepsgrootte hanteren van 4.800 

dieren. Dit is in overeenstemming met de regels die SKAL hanteert. Dit criterium 

wordt bij een volgende herziening van de criteria aangepast.
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23-10-17

KBLH01 

Bezettingsdicht-

heid

Kan de sanctie 'schorsing' op norm KBLH01 op de voorwaarde van 

max. 25 kilo per m2 worden herzien? Dit is voor pluimveehouders 

moeilijk te managen omdat iedere ronde kuikens zijn onverwachte 

mee- of tegenvallers kan hebben.

De Dierenbescherming heeft besloten de norm te handhaven, en daarmee aan de 

regelgeving (handelsnormen) te blijven voldoen. Maar de sanctie die vanuit het 

Beter Leven keurmerk wordt opgelegd, wordt door de Dierenbescherming verlaagd 

van schorsing naar administratief herstel. 

Deze tekortkoming kan administratief worden hersteld door:

- bij de volgende opzet de bezetting zodanig te verlagen dat er wel weer aan de 

deze norm kan worden voldaan, en het aantal opgezette dieren administratief te 

melden bij de Certificatie instelling, of

- door het insturen van een controle rapport van de NCAE die de handelsnormen 

controleert waarin wordt geconstateerd dat er moment van controle werd voldaan 

aan de wettelijke bezettingsgraad voor scharrel kuikens. 

9-12-16
KBLH04 Grootte 

van de stal

Als de overdekte uitloop wordt meegerekend met het beschikbare 

vloeroppervlakte, dan mag de overdekte uitloop voor maximaal 25 

% mee tellen. Minimaal 75% van het totaal beschikbare 

vloeroppervlak moet uit stal bestaan. Wat als er wel meer 

overdekte uitloop ter beschikking wordt gesteld, en er niet meer 

kippen worden gehouden?  Wat als iemand een grotere uitloop 

heeft? Moet er niet worden opgenomen dat max. 25 % van de 

overdekte uitloop mag worden meegerekend bij het berekenen van 

het beschikbare vloeroppervlakte, voor het bepalen van het max. 

aantal vleeskuikens/ de bezettingsdichtheid?

Dit criterium wordt bij een volgende herziening van de criteria aangepast of 

verwijderd en er hoeft nu niet aan dit criterium te worden voldaan.

9-12-16

KBLH05 Grootte 

van de overdekte 

uitloop

Er wordt hier voorgeschreven dat de overdekte uitloop minimaal 

20% van het beschikbare oppervlakte (stal + overdekte uitloop) 

dient te bedragen. In criterium KBLO03 wordt echter  

voorgeschreven dat de overdekte uitloop 20% van (alleen) het 

staloppervlakte dient te zijn. Welk criterium moet nu worden 

aangehouden? 

De juiste norm is beschreven in criterium KBLO03: Er is een overdekte uitloop met 

een minimale oppervlakte van 20% van de oppervlakte van de stal. 

Het criterium H05A hoeft niet te worden gecontroleerd, en wordt bij een volgende 

herziening verwijderd uit de criteria.

12-12-12
KBLO01 

Overdekte uitloop
Dient de overdekte uitloop (BLk 1 ster) altijd te worden overdekt? 

Ja, dit hoort bij het concept. Het overdekken van de uitloop bevordert het naar 

buiten gaan van de vleeskuikens en de kwaliteit van het strooisel in de uitloop blijft 

beter (droger).
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2-09-21

KBLO03 

Oppervlakte 

overdekte uitloop

In de criteria is opgenomen dat de overdekte uitloop een 

oppervlakte heeft van minimaal 20% van de totale 

grondoppervlakte van het nachtverblijf. Geldt er ook een minimale 

diepte voor de overdekte uitloop waaraan moet worden voldaan?

Een uitloop is pas van voldoende grootte als zowel in hoogte, breedte als in diepte 

de ruimte bevorderlijk is voor het welzijn van kippen; alleen een overdekte uitloop 

die (hoog, breed en) diep genoeg is, leidt tot activiteit en ruimtegebruik. Daarnaast 

moet de overdekte uitloop goed bereikbaar zijn voor o.a. het schoonhouden van 

vloeren en vernieuwen van strooisel.

Daarom geldt na ver- of nieuwbouw van de overdekte uitloop, dat de overdekte 

uitloop minimaal 3 meter diep dient te zijn (op het smalste punt gemeten).

Bij staldieptes van meer dan 25 m en bij stallen waar door bouwkundige of locatie 

specifieke redenen een overdekte uitloop uit twee uitloop-delen bestaat, is het 

volgende van toepassing: Voor deze overdekte uitlopen geldt vanaf ver- of 

nieuwbouw dat slechts minimaal één van de overdekte uitlopen 3 m diep hoeft te 

zijn (op het smalste punt gemeten). Voor de andere overdekte uitloop volstaat een 

minimale diepte van 2 m, mits nog door beide uitlopen samen de 

oppervlaktespecificatie (20% van het grondoppervlak van het nachtverblijf) wordt 

nageleefd.

15-01-20
KBLO05 

Uitloopopeningen 

Een stal breder dan 25 meter is niet toegestaan. Moet er dan een 

wand geplaatst worden wanneer de stal breder is dan 25 meter?

Als er bij vleeskuikens een stal breder/dieper is dan 25 m er twee opties mogelijk 

zijn: 

1) Er is aan beide lange zijden een overdekte uitloop gerealiseerd;

2) De maximale afstand van de verste voerlijn tot de uitloopopeningen is maximaal 

25 meter. Onder de voorwaarde dat de extra m2 niet in de berekening voor 

maximale bezettingsdichtheid worden meegenomen. Bij deze optie kunnen de 

vleeskuikens dus wel gebruik maken van deze extra oppervlakte. Maar mag deze 

extra oppervlakte niet worden gebruikt bij de berekening van de bezettingsgraad. 

De bezettingsgraad mag niet hoger zijn dan uitgaande van 25 meter stalbreedte.
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26-10-18

KBL09D Daglicht- 

en 

luchtdoorlatend

Mag voor het ventilatie-/windbreekgaas in de lange wand van de 

overdekte uitloop een oprolbaar doek worden gemaakt? Zodat bij 

bijv. veel wind (tocht) of regen het zeil naar beneden kan worden 

gerold om om natte pakken te voorkomen in de overdekte uitloop?

De ventilatie opening kan worden gemaakt met windbreek gaas dat maximaal 80% 

van de wind breekt en maximaal 80% schaduwwerking heeft, dit is vrij dicht gaas en 

zou dus al veel wind breken en mogelijk ook regen tegenhouden.

Omdat de Dierenbescherming geen voorstander is van het sluiten van de 

uitloopopeningen bij slecht weer, mag er gebruik worden gemaakt van een 

oprolbaar gordijn voor de lange zijde van de uitloop, onder de volgende 

voorwaarden:

•  Het rolgordijn wordt alleen gebruikt bij slechte klimatologische omstandigheden 

(kou, vocht, toch), bijvoorbeeld om te voorkomen dat regenwater in de overdekte 

uitloop komt. Dit wordt geregistreerd in de uitloopkalender;

•  Het gordijn moet gemaakt zijn van daglicht doorlatend materiaal;

•  De hennen kunnen, ook met het rolgordijn naar beneden, naar buiten kijken; 

•  Elk gebruik van het rolgordijn wordt automatisch  geregistreerd; 

•  Indien een rolgordijn aanwezig is, moet de overdekte uitloop gedurende de 

voorgeschreven openingstijden onder alle omstandigheden toegankelijk zijn voor 

de hennen, dus ook tijdens slecht weer. 's Nachts mogen de uitloopopeningen dicht 

blijven.

3-08-20 G01A Ziekenboeg 
Op de huidige vleeskuikenbedrijven is momenteel geen ziekenboeg. 

Ernstig zieke of gewonde dieren worden geëuthanaseerd.

Dit criterium hoeft niet te worden gecontroleerd, en wordt bij een volgende 

herziening verwijderd uit de criteria.

16-10-17

G01B 

Euthanaseren van 

onbehandelbare 

dieren

Welke humane dodingsmethode voor pluimvee accepteert de 

Dierenbescherming binnen het Beter Leven keurmerk?

In principe kunnen de wettelijke toegestane dodingsmethodes binnen het Beter 

Leven keurmerk worden geaccepteerd als humane dodingsmethode. 

In de Europese Verordening 1099/20009 inzake de bescherming van dieren bij het 

doden is o.a. opgenomen dat dit bijv.:

- voor pluimvee tot 3 kg levend gewicht kan door het handmatig breken van de nek: 

Handmatige oprekking en torsie van de nek resulterend in cerebrale ischemie. 

- voor pluimvee tot 5 kg levend gewicht kan het door een percuterende slag op de 

kop: Krachtige en nauwkeurige slag op de kop met ernstig hersenletsel tot gevolg.
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27-05-21
T2 en T02 

Transportduur

In de BLk Vleeskuikens criteria is opgenomen dat transport naar de 

slachterij maximaal 3 uur mag duren. Echter, in de BLk Slachterij 

Pluimvee criteria is opgenomen dat aangevoerde dieren niet langer 

dan 4 uur of 250 km getransporteerd mogen worden. 

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 (binnen een transportduur 

van maximaal 4 uur).

 

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.
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