
Resultaten klankbordgroep verwerkende schakels

Criteriacode inhoud criteria Feedback reactie SBLk / DB voogestelde actie

 1.3.2 Om de bedrijfsgrootte te kunnen bepalen is het aantal 

FTE, dat gemiddeld over 1 jaar bij de deelnemer 

werkzaam is, bij de SBLk geregistreerd.

Het aantal FTE is ingevuld, onderbouwd en 

reproduceerbaar.

 Inhoudelijk kan ik de meerwaarde van dit aspect niet zien. Het aantal FTE zegt 

weinig over bedrijfsgrootte, dit zegt meer over hoe effectief processen zijn 

ingericht. 

Voor dit moment is het aantal FTE, het beste wat wij kunnen gebruiken 

om de bedrijfsgrootte aan te geven. De industrie heeft er moeite mee 

om het te baseren op omzet of afzet cijfers. 

2.1 De deelnemer is verplicht om iedere wijziging, 

inactiviteit, en/of calamiteit die van invloed is/kan zijn 

op de deelname aan het BLk of het BLk certificaat 

onverwijld schriftelijk te

melden aan de SBLk.

Punt 6, wat wordt bedoeld met een private partij? Klantniveau of andere 

certificeringen?

In deze wordt met een private partij onder andere bedoeld, een 

Certificatie Instelling die komt voor een andere certificering.

2.1 De deelnemer is verplicht om iedere wijziging, 

inactiviteit, en/of calamiteit die van invloed is/kan zijn 

op de deelname aan het BLk of het BLk certificaat 

onverwijld schriftelijk te

melden aan de SBLk.

Sanctie major bij recalls en erkennings wijzigingen is begrijpelijk. Deze sanctie lijkt 

me  buitenproportioneel als het gaat om een afwijking tav aanmelding van 

leveranciers / afnemers in de BLK portal, tenzij het een niet erkende leverancier of 

afnemer is.

Dit punt verwijst niet naar de registratie van BLk leveranciers of 

afnemers, maar meer naar wijzigingen in hun BLk-status, in het geval 

van bijvoorbeeld een uitsluiting, afmelding of andersoortige 

verandering waardoor de borging van de productieketen in gevaar kan 

komen. In een dergelijke situatie is een Major ons inziens passend.

2.1 De deelnemer is verplicht om iedere wijziging, 

inactiviteit, en/of calamiteit die van invloed is/kan zijn 

op de deelname aan het BLk of het BLk certificaat 

onverwijld schriftelijk te

melden aan de SBLk.

punt 5, tot op welke hoogte wil SBLK op de hoogte gebracht worden? Alle 

tekortkomingen van de NVWA of alleen de tekortkomingen mbt. dierwelzijn en dan 

alle dieren of alleen BLK dieren.

De SBLk wil dat alle tekortkomingen van de NVWA met betrekking tot 

dierenwelzijn aan de SBLk worden gemeld. Het gaat dan zowel om BLk 

als niet BLk dieren of productie. 

 3.2.1 Bij ontvangst van Beter Leven slachtdieren/producten 

vanuit de primaire deelnemers wordt door de 

deelnemer gecontroleerd of het Beter Leven 

slachtdier/product is voorzien van een vervoersbewijs 

(zoals: pakbon of CMR) en etiket met de bijbehorende 

Beter Leven scope. (diersoort en aantal sterren)

Hier wordt gesproken over diersoort, dit is niet altijd zo (BLk Ei bijvoorbeeld). De term 'diersoort' geeft de uitleg over de invulling van de scope. Deze 

wordt nu ook al op de manier beschreven. In de criteria voor de 

primaire bedrijven is de scope voor de leghennen Als leghennen 

beschreven. Dit wordt later in het pakstation vernoemd naar de scope 

van het product.

De uitleg achter SCOPE weghalen. Deze 

staat in de reeds gepubliceerde 

begrippenlijst beschreven. Bij de criteria 

altijd verwijzen naar de begrippenlijst. 

3.2.5 De deelnemer ontvangt per transporteenheid, zoals 

een pallet, een begeleidend formulier. De begeleidende 

formulieren worden gesorteerd per pluimveehouder en 

tenminste twee jaar bewaard.

Ik begrijp dat nr 5 (Kopieën van uitslagen van onderzoek dat is uitgevoerd naar de 

aanwezigheid van SE en ST) erg van belang is. Het is echter niet haalbaar dit per 

pallet aan te voeren.

In de interpretatie staat het volgende: De gegevens onder 5 (uitslagen 

Salmonellaonderzoek) moeten per toeleverend bedrijf/pluimveebedrijf 

aanwezig zijn. Dit hoeft niet per transporteenheid, zoals een pallet,

verstrekt te worden. Wel moet aan de hand van het begeleidende 

formulier een herleiding naar de uitslag te vinden zijn. 

Eieren waarvan bekend is dat ze komen van een koppel leghennen die 

met Salmonella Enteritidis en/of Salmonella Typhimurium besmet is 

mogen niet worden aangevoerd op

het eierpakstation.)

3.2.5 De deelnemer ontvangt per transporteenheid, zoals 

een pallet, een begeleidend formulier. De begeleidende 

formulieren worden gesorteerd per pluimveehouder en 

tenminste twee jaar bewaard.

Gegevens dienen uiteraard wel altijd beschikbaar te zijn. Of een koppel de besmet is met SE of ST zal blijken uit de 

onderzoeksresultaten. Wij gaan ervanuit dat dit gegeven per levering 

beschikbaar is. Bij een ontvangen positieve test gaan wij ervanuit dat 

het pakstations hiervan op de hoogte is. 

3.2.6 Alle transporteenheden met ongesorteerde Beter 

Leven eieren zijn voorzien van een palletetiket met de 

Beter Leven Scope.

Dit criteria is m.i. gelijk aan 3.2.5 3.2.5 betreft begeleidende documenten, 3.2.6 specifiek over 

palletetiket. 
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3.3 De slachtdieren, ongesorteerde eieren en zuivel van de 

veehouder zijn afkomstig van BLk gecertificeerde 

bedrijven. Iedere levering wordt er via het BLk register 

gecontroleerd of de veehouder gecertificeerd is.

Praktisch niet haalbaar. Eieren worden 2-3x per week geladen bij de 

pluimveehouder, dit houdt zeer veel controles in. Wellicht is het mogelijk om bij 

wijziging van certificering van een in het portal gekoppeld bedrijf, de gekoppelde 

relaties een automatische emailnotificatie te sturen. Dit gaat overigens ook in tegen 

criterium 3.2.2 (2x per jaar). 

Schorsingen en afmeldingen kunnen op de dag voor/van levering 

worden vervaardigd. De SBLk ziet de ingangscontrole van veehouderij 

naar industrie als een kritisch controle punt als het gaat om de borging. 

De ketenregisseur moet van een schorsing op de hoogte zijn, echter 

dat geeft volgens de SBLk onvoldoende borging. De controle bij iedere 

levering voor ons van belang. Het portaal heeft ook een koppeling met 

het register. Het is de verantwoordelijkheid van de industrie om de 

productintegriteit te borgen dat alles wat zei ontvangen op het 

moment van ontvangst voldoet aan  de vereiste van het BLk. 

3.3 De slachtdieren, ongesorteerde eieren en zuivel van de 

veehouder zijn afkomstig van BLk gecertificeerde 

bedrijven. Iedere levering wordt er via het BLk register 

gecontroleerd of de veehouder gecertificeerd is.

Uit de praktijk (laatste jaren) is gebleken dat dit zeer tijdrovend is, ik ben nu iedere 

dag zeker 10 minuten kwijt om UBN’s in te typen in het register. Ik zou het prettiger 

vinden als SBLK dit automatisch zou kunnen doen dat op het moment dat er een 

UBN niet meer is goedgekeurd voor BLK dat iedere deelnemer die gekoppeld is in 

het portaal daar automatisch een melding van krijgt via de mail.

Schorsingen en afmeldingen kunnen op de dag voor/van levering 

worden vervaardigd. De SBLk ziet de ingangscontrole van veehouderij 

naar industrie als een kritisch controle punt als het gaat om de borging. 

De ketenregisseur moet van een schorsing op de hoogte zijn, echter 

dat geeft volgens de SBLk onvoldoende borging. De controle bij iedere 

levering voor ons van belang. Het portaal heeft ook een koppeling met 

het register. Het is de verantwoordelijkheid van de industrie om de 

productintegriteit te borgen dat alles wat zei ontvangen op het 

moment van ontvangst voldoet aan  de vereiste van het BLk. 

4.1 Beter Leven producten dienen altijd op een schone 

productielijn te worden geproduceerd om versleping 

van niet BLk-waardig product te voorkomen. Daarnaast 

dient men van hogere sterren naar lagere sterren te 

werken ter voorkoming van vermenging.

Scheiding in tijd en/of plaats zou voldoende moeten zijn. Tussentijds reinigen met 

water is microbiologisch niet aan te raden. 

Het belang van dit criterium is dat er niet onevenredig veel vermenging 

optreed met niet BLk producten waardoor het BLk niet kan worden 

gewaarborgd. Het reinigen met water (en zeep) is dan niet altijd de 

meest geschikte methode. Een andere methode is toegestaan, mits 

gevalideerd. 

4.1 Beter Leven producten dienen altijd op een schone 

productielijn te worden geproduceerd om versleping 

van niet BLk-waardig product te voorkomen. Daarnaast 

dient men van hogere sterren naar lagere sterren te 

werken ter voorkoming van vermenging.

Niet van toepassing bij slachterij rund, alles gaat op basis van oornummer. Er kan 

dus geen vermenging plaatsvinden, 1 rund is 1 rund.

Wij zullen dit criteriumaspect in deze vorm weghalen bij slachterijen en 

pakstations. Het doel van het  criterium aspect is dat er geen 

vermenging in de lijnen of tijdens het uitsnijden plaats vindt.

De kanalisatie is in S4.4 georganiseerd. Dit 

criterium weghalen bij slachterij, rund, 

varken, kalf,  en eierpakstation. 

 4.1 Beter Leven producten dienen altijd op een schone 

productielijn te worden geproduceerd om versleping 

van niet BLk-waardig product te voorkomen. Daarnaast 

dient men van

hogere sterren naar lagere sterren te werken ter 

voorkoming van vermenging.

Niet van toepassing bij een pakstation, machine leegdraaien voldoet. Wij zullen dit criteriumaspect in deze vorm weghalen bij slachterijen en 

pakstations. Het doel van het  criterium aspect is dat er geen 

vermenging in de lijnen of tijdens sorteren van de eieren.

De kanalisatie is in S4.4 georganiseerd. Dit 

criterium weghalen bij slachterij, rund, 

varken, kalf,  en eierpakstation. 

 5.2.1 Een product dat wordt afgeleverd met het BLk is 

voorzien van de juiste Beter Leven scope op 

verpakking, vervoersdocument en factuur.

Diersoort is hier wellicht niet het juist gekozen woord, (I.v.m. Ei/Zuivel) Term 'diersoort' geeft de uitleg over de invulling van de scope. Deze 

wordt nu ook al op de manier beschreven. In de criteria voor de 

primaire bedrijven is de scope voor de leghennen Als leghennen 

beschreven. Dit wordt later in het pakstation vernoemd naar de scope 

van het product.

De uitleg achter SCOPE weghalen. Deze 

staat in de reeds gepubliceerde 

begrippenlijst beschreven. Bij de criteria 

altijd verwijzen naar de begrippenlijst. 
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5.2.2 De deelnemer controleert of BLk-waardige 

karkassen/producten worden geleverd aan afnemers 

die zijn gecertificeerd voor de bijbehorende Beter 

Leven scope (diersoort en aantal sterren) of zijn 

goedgekeurd door de SBLk.

Niet aan het BLk deelnemende afnemers van BLk-

waardige karkassen/producten zijn door de deelnemer 

bij de SBLk geregistreerd met de ‘verklaring van niet 

communiceren’ voor de bijbehorende Beter Leven 

scope.

Is vrijwel gelijk aan 5.1 Criterium aspect 5.2.2 gaat meer in op de 'verklaring van niet actief 

communiceren' die niet deelnemende bedrijven moeten ondertekenen 

als zei wel BLk producten ontvangen. We zien inderdaad veel overlap. 

De SBLk zal de overlap hierin weghalen. 

5.1 en 5.2.2 beter omschrijven zodat de 

overlap ertussen weg is. (optie om één 

criterium over te houden.)

5.2.3 Op het vervoersdocument is tenminste beschreven:

- Naam en adres van de leverancier;

- Naam van de afnemer;

- Aantal en hoeveelheid in kilogrammen per geleverd 

onderdeel;

- Datum van aflevering;

Dit punt is volgens mij van een ander criteria gekopieerd want dit is totaal niet van 

toepassing in een runder slachterij. Wij werken met VKI’s, op de VKI staan de 

gegevens van de boer plus UBN en de levensnummers van de dieren die geleverd 

worden. Ik heb mijn leverancier allemaal verplicht om bij BLK dieren de VKI naar mij 

op te sturen met de betreffende sterren, dit werkt super. Een pakbon, 

geleidedocument of CMR wordt nooit gebruikt bij levende runderen.

Een VKI ziet eruit als een vervoersdocument. Deze zou moeten voldoen 

als vervoersdocumenten. De genoemde aspecten in het criterium zijn 

onderdeel van het VKI. 

VKI kan worden toegevoegd aan de 

voorbeelden voor vervoersdocumenten. 

 5.3 Wettelijke maximale T.H.T-termijn van 28 dagen vanaf 

legdatum mag niet worden overschreden.

Vraag me af of dit aan BLk is om te controleren, wordt door IKB/KAT/IFS etc allemaal 

al gecontroleerd. 

Dit criteriumaspect zal worden weggehaald bij het bedrijfstype 

Pakstation met IKB. 

Criteriumaspect weghalen bij Pakstaion 

met IKB.

6.2.1 De deelnemer dient te allen tijde aan te kunnen tonen 

dat producten met een Beter Leven scope (BLk 

diersoort en aantal sterren) traceerbaar zijn.

Traceerbaarheid van:

Grondstof met Beter Leven scope naar een eindproduct 

met een correcte Beter Leven scope

Eindproduct met het BLk naar een grondstof met een 

correcte Beter Leven scope

MEETMETHODE: tweede zin loopt niet goed. Deze wordt aangepast in: Controleer van één geselecteerd product of 

grondstof of deze traceerbaar is. De traceerbaarheid wordt aan het 

begin van de audit, of direct na de rondgang ingezet. Noteer de 

bevindingen.

Aanpassen in: 

Controleer van één geselecteerd product of 

grondstof of deze traceerbaar is. De 

traceerbaarheid wordt aan het begin van 

de audit, of direct na de rondgang ingezet. 

Noteer de bevindingen.

6.2.2 De deelnemer heeft een procedure voor de 

vierkantstelling/massabalans. Met vaste tussenpozen 

wordt er een vierkantstelling of massabalans gemaakt. 

Afwaardering en rework (herverwerking) dienen 

zichtbaar te zijn indien van toepassing in 

traceerbaarheid en/of massabalans.

“1 X per 3 jaar zal de auditor bij het uitvoeren van de massabalans zelf aanwezig 

zijn”, hoe zien jullie dit voor je? In principe loopt bij ons een massabalans digitaal via 

het systeem mee bij elke inkoop en verkoop. 

Het doel van deze omschrijving is dat de auditor aanwezig is bij uit 

maken van een massabalans. Zo kan er worden gecontroleerd of de 

procedure wordt gevolgd, de gegevens volledig en reproduceerbaar 

zijn. Een digitaal proces moet ook worden gevoed met ingevoerde 

gegevens.

7.1.1 Een beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden in het kader van de BLk 

werkzaamheden zijn vastgelegd in het 

kwaliteitshandboek.

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van …? ons bedrijf? In ons 

handboek verwijzen wij naar de BLk-criteria in de meest actuele vorm. 

In een dergelijke beschrijving staat opgenomen welke 

personen/functies bevoegd zijn om bepaalde beslissingen te nemen 

en/of verantwoordelijk zijn voor de beschreven werkzaamheden. Dit 

kan onder andere onderdeel zijn van een taakomschrijving (TBV) of 

onderdeel van een procedure. Dit kan onderdeel zijn van het 

bestaande managementsysteem. 

7.1.2 Er is een opleidingsregister van het personeel met 

hierin opgenomen welke opleidingen er gevolgd zijn.

 Niet van toepassing bij pakstations Ieder levensmiddelenbedrijf zal personeel moeten opleiden en trainen. 

Werkinstructies en controles moeten worden uitgelegd. Een voorbeeld 

hiervan is een controle bij een CCP, omgang met levende dieren, 

werkwijze met betrekking tot de ingangscontrole of productiewissel. 

Vanuit de SBLk willen dat medewerkers op de hoogte zijn van de 

werkzaamheden en controles in relatie tot de BLk criteria. Dit is wat de 

SBLk betreft een essentieel onderdeel voor de borging van het 

keurmerk. 
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7.5 Van het losbordes, in de stal en de weg naar het bedwelmproces het varken alleen 

maar omhoog laten lopen.

Dit aspect is ook onderdeel van de methode van Temple Grandin. Wij 

bevelen dit van harte aan. 

7.7 Dagelijks worden de werkzaamheden met betrekking 

tot de omgang met slachtdieren met het BLk 

geregistreerd.

Dit punt is volgens mij dubbel. Het onderscheid in Criterium 7.7 zit in de registratie van onderhoud en 

dergelijke. Dit komt niet direct terug in de overige criteriumpunten die 

om registratie van de werkzaamheden vragen. Wij zullen dit 

onderscheid duidelijker maken. 

Criteriumaspect 7.7 toeschrijven op 

onderhoud van apparatuur en omgeving. 

Zoals vloeren, loopbordes, hekken.

9.4.5 Er zijn geen uitgesloten ingredienten, grondstoffen of 

producten die uitgesloten ingrediënten bevatten 

verwerkt in het BLk product.

Andere dierlijke producten die in strijd kunnen zijn met het beleid van de DB is niet 

concreet en kan op verschillende manieren door de auditor worden 

geïnterpreteerd.

Er worden concrete voorbeelden gegeven in de interpretatie. 

Eventuele bevindingen buiten deze voorbeelden, die twijfel oproepen, 

zouden moeten worden overlegd met BLK/ DB. Wij zullen de CI vragen 

alleen naar de aangegeven lijst te beoordelen. 

10.2.1 Door middel van een interne audit is geverifieerd of 

activiteiten op het gebied van Beter Leven 

overeenkomen met de gestelde eisen en is vastgesteld 

of het kwaliteitsborgingsysteem doeltreffend is.

Indien er in het interne auditverslag punten staan die 

opgevolgd dienen te worden, dan is daaraan zichtbaar 

gevolg gegeven.

Beetje overdreven, dit lijkt meer op auditen om te auditen. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk aan te tonen dat ze aan de 

criteria voldoet. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de directie of 

het hoger management. Via dit criterium willen wij de directie 

verantwoordelijkheid over de bedrijfsvoering benadrukken. In de 

uitvoering moedigen wij aan dit te combineren met de interne audit 

die moet worden uitgevoerd vanuit andere managementsystemen.

11.1 Er worden geen andere activiteiten op het bedrijf 

danwel de locatie ondernomen die niet passen in het 

beleid van de Dierenbescherming.

Andere activiteiten die in strijd kunnen zijn met het beleid van de DB is niet 

concreet en kan op verschillende manieren door de auditor worden 

geïnterpreteerd.

Er worden concrete voorbeelden gegeven in de interpretatie. 

Eventuele bevindingen buiten deze voorbeelden, die twijfel oproepen, 

zouden moeten worden overlegd met BLK/ DB. Wij zullen de CI vragen 

alleen naar de aangegeven lijst te beoordelen. 

11.1 Er worden geen andere activiteiten op het bedrijf 

danwel de locatie ondernomen die niet passen in het 

beleid van de Dierenbescherming.

Betekent dit dat we geen dikbil runderen meer mogen slachten? Nee, Het mesten van dikbilrunderen is niet toegestaan op de locatie 

van het slachthuis. Het slachten van runderen met de dikbilfactor 

moedigen wij niet aan, maar is volgens dit criterium geen 

tekortkoming. 

12.1 Het is niet toegestaan om elektrische prikstokken, of handprikkers te gebruiken, ook 

niet door de chaufeurs tijdens het laden of lossen van de varkens

Dit is correct

13.0 De slachterij controleert bij ontvangst van de 

slachtdieren die onder Beter Leven worden geslacht of 

de dieren niet langer dan de max. voorgeschreven 

transportduur of transportafstand zijn getransporteerd.

Waarom mogen varkens langer op transport dan andere dieren? Bij het uitwerken van de transportafstanden van deze criteria is 

uitgegaan van de wetenschappelijke rapporten van EFSA.

14.1 Er is te allen tijde visuele controle op het uitladen van 

dieren bij de aanvoerruimte.

Eventuele camera bewaking tijdens het losproces Cameratoezicht wordt in  criterianummer 24 verder uitgewerkt. Het 

lossen van de varkens zijn hier ook onderdeel van.

14.1 Er is te allen tijde visuele controle op het uitladen van 

dieren bij de aanvoerruimte.

Waarom AWO, ik snap dat dit belangrijk is op het moment dat er geen dierenarts 

aanwezig is maar als er een dierenarts aanwezig is kan dit ook gewoon een 

medewerker met SVO diploma zijn vind ik.

De omgang met de dieren is de verantwoordelijkheid van het 

slachthuis. Bij deze verantwoordelijkheid hoort een AWO die bevoegd 

is om namens het slachthuis in te in te grijpen De AWO wordt ook 

geacht te rapporteren aan het management. Deze 

verantwoordelijkheid is niet belegd bij een medeweker met een SVO 

diploma. De NVWA veterinair is een extern persoon, waar de 

verantwoording van de omgang met levende dieren vanuit het 

slachthuis niet naartoe kan worden gedelegeerd. 
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15.1 Ernstig zieke of gewonde dieren moeten zo snel 

mogelijk bedwelmd en gedood worden.

Het varken moet bedwelmd worden en gestoken, en laten uitbloeden Steken of uitbloeden zal wel de gebruikelijke gang van zaken. Het doel 

van het criterium is om onnodig lijden te voorkomen. 

Oog reflex check toevoegen aan 

interpretatie. onomkeerbaar bedwelmen. 

Voorkeur elektrische tang (hoofd hart)

15.2 In of aangrenzend aan de aanvoerruimte is er een 

aparte ruimte waar attentiedieren, die door de officiële 

dierenarts bij de Ante Mortem keuring worden 

geïdentificeerd, kunnen worden geplaatst voor evt. 

aanvullende keuring of indien nodig direct kunnen 

worden gedood.

Een aparte ruimte voor attentie dieren is beetje overdreven, dan heb ik de hele dag 

een hok leeg voor stel dat er een dier komt dat in dat hok zou moeten en vaak 

worden die dieren al op de wagen gedood. In het geval van een attentie dier zet ik 

dit dier alleen in een apart hok (niet nader bepaald) en geef ik de dierenarts alle 

ruimte om het dier verder te inspecteren mocht dit nodig zijn. Vaak worden de 

aanwijzingen ook door de dierenarts gegeven (schieten op de wagen of in een hok 

apart zetten) dus dit punt is in mijn ogen overbodig.

Het moet aantoonbaar zijn dat er voor attentie-dieren ten aller tijden 

een hok gemaakt kan worden. Er moet altijd een ruimte vrij zijn voor 

attentiedieren. Een attentiedier kan moeite hebben met lopen, De vrije 

ruimte moet dan ook het uitgangspunt hebben dat een attentiedier 

moeite heeft met lopen, dus dat het in de buurt van het laadplatform 

is. 

15.4.2 Chauffeurs van transportmiddelen met levend vee zijn 

in het bezit van een getuigschrift van vakbekwaamheid 

als bedoeld in de Europese transportverordening.

Dit is niet te doen aangezien er ook veel boeren zelf zijn eigen vee komen brengen 

en binnen de 65 km mag dit, ik ben van mening dat het niet verkeerd zou zijn als er 

een aparte certificering/ accreditatie komt voor transporteurs en chauffeurs (evt 

geldig voor code 95). Zo is altijd duidelijk wie BLK runderen mag vervoeren en voor 

boeren zou dan de verplichte cursus omgang met dieren aangevuld kunnen worden 

met transport. Het controleren vakbekwaamheid gebeurt al door de NVWA.

Voor eigen boeren transport.  50km eigen dieren wij zullen deze 

wettelijke uitzondering ook verwerken in de criteria. Wij verwachten 

echter dat runderen binnen het Beter Leven keurmerk niet met eigen 

vervoer worden gebracht. 

Uitzondering verwerken in de criteria / in 

de interpretatie verwerken. ( vraag terug - 

gaat dit ook over BLk dieren) 

15.5 De slachtdieren moeten zo snel mogelijk, doch binnen 

4 uur worden geslacht.

Kalveren moeten zo snel mogelijk, doch binnen 2 uur, 

worden geslacht.

De wachttijd van de slachtdieren (de periode vanaf 

aanvoer tot en met slacht) wordt zo kort mogelijk 

gehouden.

4 uur is prima als streefwaarde in combinatie met grenswaarde dat de dieren 

dezelfde dag geslacht moeten worden.

4 uur is de maximale tijd. Wij gaan hierbij uit van een uur wachttijd als 

normale gang van zaken. Bij calamiteiten moet er dan ook rekening 

gehouden worden hoe om te gaan met aankomende transporten en 

ruimte in de stal als de slachtlijn voor een langere periode stil dreigt te 

liggen. 

17.2.2 Per rund is er ten minste:

Tot en met 1 jaar leeftijd (kalf) 2 m2

Vanaf 1 jaar leeftijd; 6 m2 oppervlakte stalruimte 

beschikbaar

Ik vind 6 m2 stalruimte per dier te veel, ik ben nu al enkele jaren op deze manier 

bezig en ik ben heel vaak om aan deze regel te voldoen tussen de dieren aan het 

springen of andere gekke capriolen uit aan het halen om ze uit elkaar te krijgen met 

gevaar voor mijn eigen leven, dit kan mijns inziens niet de bedoeling zijn van deze 

regel. 

Onze stal is nu eenmaal niet anders ingericht en de koppels zoals we ze aangeleverd 

krijgen zijn vaak zoals ze bij de boer in het hok hebben gezeten (dit zijn koppels van 

1 tot 20). Daarnaast hoeft een dier bij een veehouder maar tweederde van het 

oppervlak te hebben voor te kunnen liggen (ingestrooid). 

Ik heb met reguliere dieren die ik dus op 1,6 m2 in het hok mag zetten minder 

problemen en beschadigingen dan met runderen die op 6 m2 staan. Ik ben het er 

wel mee eens dat de wettelijke 1,6 m2 te weinig is voor BLk runderen maar met 2,5 

m2 per dier kan ik veiliger werken, hebben we minder beschadigingen van vechten 

en kan het dier nog ruim genoeg gaan liggen mocht die dat willen (dit gebeurt bijna 

nooit). 

Ik hoop echt dat u hier serieus naar wil kijken en bij vragen wil ik die graag 

beantwoorden.

Uitgangspunt is dat er voldoende ruimte is voor de dieren om te liggen 

met gestrekte poten en dat de dieren elkaar kunnen passeren voor 

bijvoorbeeld een drinkbak. De Dierenbescherming zal de oppervlakte 

nogmaals bekijken en aanpassen waar nodig. Het criterium wordt 

aangepast met verschillen in de maatvoering. Ook wordt er verschil 

gemaakt in maatvoering bij calamiteiten en een regulier proces. 

Criterium aanpassen
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17.4 Bij het opdrijven van de slachtdieren, zowel BLk als niet 

BLk, worden geen (elektrische) veeprikkers of harde 

slagmaterialen (zoals stokken) gebruikt.

Elektrische veeprikkers mogen niet op de 

bedrijfslocatie aanwezig zijn.

Slachtdieren worden alleen opgedreven wanneer er 

voldoende ruimte vóór de slachtdieren uit is.

Harde slagmaterialen kan ook geborgd worden vanuit punt 12.0. Het is redelijk in  lijn met criterium aspect 12.0. Dit criterium gaat 

verder door aan te geven dat elektrische vee prikkers niet op de 

slachtlocatie aanwezig mogen zijn. 

17.6 De runderen worden via een Round Crowd Pen/ Single 

shute (conform het ontwerp van Temple Grandin) naar 

de bedwelmingsplaats geleidt.

Verplicht na nieuw- of verbouw van de gang naar de 

bedwelmingsplaats.

Het is hier van belang dat het gedrag van het dier wordt beoordeeld en niet afwijkt, 

of dat per se met een halve cirkel moet valt te bediscussiëren.

Uit onderzoek blijkt dat het Crowd Pen / Single shute werkt. De 

Dierenbescherming staat altijd open voor vernieuwde inzichten en 

alternatieven manieren, als dit wetenschappelijk kan worden 

onderbouwd. 

17.6 De runderen worden via een Round Crowd Pen/ Single 

shute (conform het ontwerp van Temple Grandin) naar 

de bedwelmingsplaats geleidt.

Verplicht na nieuw- of verbouw van de gang naar de 

bedwelmingsplaats.

Vanaf welke slachtcapaciteit per uur/per dag ?? 

Zie mijn opmerking in de bijgevoegde stuk.

Dit is onafhankelijk van de slachtcapaciteit. Bij ver of nieuwbouw 

wordt de lay-out van de locatie als het goed is opnieuw bekeken.  

19.6.2 Er wordt een registratie bijgehouden van de monitoring 

van de effectiviteit van bedwelming.

Niet werkbaar, dan zouden we een extra persoon erbij moeten zetten voor lijstjes in 

te vullen tijdens het slachten. Degene die staat te schieten heeft hier geen tijd voor 

en als hij dit wel zou doen zou dit ten koste gaan van de rest van zijn werk. Dit is ook 

altijd terug te vinden via de camera beelden.

De registratie gaat om de afwijkingen. Het is onderdeel van de 

kwartaal analyse. Het belang ervan is dat er een trend kan worden 

gesignaleerd en waar nodig dat er op de trend kan worden ingespeeld.

19.6.3 De toestand van bewusteloosheid en gevoelloosheid 

wordt aangehouden tot bij het dier de dood is 

ingetreden.

Het varken met de neusspiegel door een water bad laten lopen waarin een lichte 

stroom op staat, en op reflex letten . Model Westfort

Dit is een acceptabele methode voor een varkensslachterij. Daarnaast 

wordt er een VCA module voor ontwikkeld. 

mogelijk een aantal acceptabele methode 

toevoegen als voorbeeld.

19.7.1 Zodra een dier de bedwelmingsruimte heeft betreden 

bereikt het dier binnen 30 seconden, dit is 20 seconden 

bij een liftsysteem, de maximum concentratie CO2.

Is per installatie verschillend, dit is op tevragen bij de leverancier Installaties kunnen verschillen. Wij stellen hiermee de minimale 

vereiste, ongeacht het systeem. Systemen mogen dit natuurlijk beter 

doen. Daarnaast moet het slachthuis natuurlijk zelf ook valideren dat 

de dieren voldoende zijn bedwelmd. 

19.7.2 De slachtdieren blijven lang genoeg op het punt van 

maximum CO2 concentratie om te verzekeren dat de 

slachtdieren geen teken van herstel vertonen voordat 

het verbloeden is afgerond.

De Minimale gas concentratie moet 85 % zijn, er zijn  al installatie die minimale eis 

van 90 % hebben

Het criterium zal worden aangepast door de gasconcentraties toe te 

voegen. Dit zal meer duidelijkheid geven aan de minimale vereiste. 

Mogelijk het criteriumaspect verduidelijken 

door de CO2 concentratie toe te voegen.

20.1 Bij het verlaten van de bedwelmingsruimte zijn de 

dieren effectief bedwelmd. Dit wordt door een 

bekwame medewerker gecontroleerd.

Ooglidreflex en cornea reflex zijn niet betrouwbaar, dit wordt bij de SVO cursus ook 

niet als nummer 1 aangegeven om te controleren. Tonische fase en clonische fase 

daarentegen zie ik er niet bij staan terwijl deze juist wel heel belangrijk zijn.

Wij zullen dit nogmaals beoordelen en aanpassen / verbeteren in de 

interpretatie. 

Interpretatie verbeteren 

22.4.4 Gasconcentraties worden continu gemonitord op 

dierniveau om te verzekeren dat de kritische 

concentratie CO2 te allen tijde worden gehandhaafd.

De gasconcentratie moet minimaal 85% zijn of hoger De gasconcentraties worden aangepast zodat deze over de gehele 

criteria set in lijn zijn. 

Aanpassen naar 85% 
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22.4.9 Gedurende het bedwelmingsproces wordt het gedrag 

van de dieren op vaste momenten in het 

bedwelmingsproces geobserveerd om vast te stellen of 

het intreden van bewusteloosheid op een kalme 

manier gebeurt. Afwijkingen moeten worden 

geregistreerd.

Dit lijkt in de praktijk niet haalbaar, dan kun je het gedrag van de dieren tijdens de 

bedwelming niet beoordelen…… Tenzij je het hier moet doen bij het naar binnen 

lopen in de Butina…..dat is stap voorafgaand aan de gasverdoving...

Er moet een raam zijn waardoor er zicht is op de dieren. Camera's 

bieden hier ook een oplossing. 

24.1.2 De camera's zijn zo gepositioneerd zodat er te allen 

tijde vrij zicht is op de processen waar toezicht op 

wordt gehouden.

AVG? Cameratoezicht dient een algemeen groter belang. In de wetgeving is 

er een mogelijkheid om dit in te voeren en de bewaartermijn van de 

beelden te waarborgen. Dit is geen belemmering. 

24.4 Voor de beelden opgenomen op de in 24.1.1 

aangegeven

plekken wordt gebruik gemaakt van Video Content 

Analysis (VCA).

Voor varken is dit afgerond, het lijkt me niet nodig om voor varken te wachten 

totdat kalf is uitontwikkeld. Het lijkt me verstandig om niet langer te wachten voor 

varken.

Dit criteriumaspect gefaseerd over verschillende bedrijfstypen worden 

uitgerold. Hierdoor hoeft niet gewacht te worden op de verdere uitrol 

van andere bedrijfstypes. 

24.4 Voor de beelden opgenomen op de in 24.1.1 

aangegeven

plekken wordt gebruik gemaakt van Video Content 

Analysis (VCA).

Zeer moeilijk om te realiseren, dit zou gaan bij varkens en kalveren maar niet bij 

runderen aangezien wij runderen slachten van 20 kg levend tot 1700 kg levend, 

ieder dier dat af zou wijken van 700 – 900 kg zou dan als afwijkend beschouwd 

worden. Dit gaat dan om ongeveer 100 – 200 dieren per dag bij ons.

Wij zullen dit criteriumaspect gefaseerd over verschillende 

bedrijfstypen uitvoeren. Hierdoor zal dit criterium niet direct worden 

uitgerold. 
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