
Aanvullende besluiten en interpretaties

BLk criteria Melkrund 1, 2 en 3 sterren

Aanvullend op versie 2.0, dd. 16.05.2022 

en versie 1.0, dd. 16.05.2022

Datum Norm nr. of onderwerp Vraag Aanvullend besluit of interpretatie

20-01-23
H24 Maten ligboxen (BLk 2 en 3 

sterren)

Criterium H24 beschrijft dat de melkkoeien de mogelijkheid moeten hebben om 

verschillende ligposities in te nemen. Hierbij gelden minimale voorwaarden voor 

de ligboxen. Bij de vaststelling van de BLk 2 en 3 sterren Melkrunderen criteria is 

de totale minimale lengte als gevolg van een interne fout aangepast van 240 cm 

naar 260 cm. Je zou kunnen veronderstellen dat deze wijziging geen verzwaring 

betreft, maar in de praktijk is het dit wel ten opzichte van de voorgaande versie. 

Door deze aanpassing kunnen enkele bedrijven niet meer voldoen aan dit 

criterium. Kan de totale minimale lengte hersteld worden naar 240 cm?

De Dierenbescherming heeft besloten dat de totale minimale lengte terug wordt aangepast 

naar 240 cm. De lengte van 240 cm betreft een tussenstap om uiteindelijk de ligboxen te 

vergroten.

12-12-22
H29a Loopgang ligboxen

(kleinere rassen)

In meerdere Melkrund criteria voor 1, 2 en 3 sterren zijn maatvoeringen 

opgenomen voor kleinere rassen, omdat de dieren met een kleinere maat zoals 

gedefinieerd in H20 met een aangepaste maat kunnen voldoen aan de BLk 

criteria.

 

Specificering voor maatvoering voor kleinere rassen ontbreekt echter in 

criterium H29a. Kan er voor kleinere rassen een aangepaste maatvoering 

worden opgesteld?

Gebaseerd op de aanpassingen met betrekking tot maatvoering in de overige criteria, zijn de 

aangepaste maten voor H29a met betrekking tot kleinere rassen als volgt:

 

1 ster:

•   Breedte loopgang tussen ligboxen of tussen ligboxen en wand 2,1m

•   Breedte na nieuw- of verbouw 2,5m

•   Breedte indien doorgang na elke 20 ligboxen 2m

 

2 sterren:

•   Breedte loopgang tussen ligboxen of tussen ligboxen en wand 2,1m

•   Breedte na nieuw- of verbouw 3m

•   Breedte indien doorgang na elke 20 ligboxen 2m

 

3 sterren:

•   Breedte loopgang tussen ligboxen of tussen ligboxen en wand 2,1m

•   Breedte na nieuw- of verbouw 3m

•   Breedte indien doorgang na elke 20 ligboxen 2m

16-03-23 H29a Loopgang ligboxen

In Melkrund 1, 2 en 3 sterren worden in H29a eisen gesteld aan de minimale 

breedte van de loopgang tussen ligboxen of tussen ligboxen en wand. De 

breedte is minimaal 2,5 m voor lacterende koeien zodat de koeien elkaar 

makkelijk kunnen passeren, zonder conflict. Indien na elke 20 boxen een 

doorgang van minstens 2 meter aanwezig is, mag volstaan worden met een 

loopgang van 2,20 meter.

 

Kan hiervan afgeweken worden in het geval dat er sprake is van een 

loopgang/doorgang naar de melkrobot of naar de weide?

Er is sprake van een loopgang met een breedte van minimaal 2,5 m (of 2,2 m indien na elke 

20 boxen een doorgang is van minstens 2 m) als deze zich bevindt tussen ligboxen of tussen 

ligboxen en wand. In het geval dat deze loopgang wordt gebruikt als loopgang/doorgang 

naar een specifieke bestemming zoals de melkrobot of weide (in het kader van weidegang) 

waar koeverkeer maar in één richting plaats kan vinden, is dit criterium niet van toepassing.

16-03-23 HK04 Duur verblijf melkveebedrijf

Criterium HK04 beschrijft in de 1 ster criteria dat het kalf minstens de eerste 28 

dagen op het bedrijf van geboorte blijft en onder de 2 en 3 sterren criteria dat 

het kalf minstens de eerste drie maanden op het geboortebedrijf blijft of na 

minstens 28 dagen verblijf op het geboortebedrijf naar een opfokboerderij gaat 

binnen een straal van 50 km. Het criterium is op 01-01-2023 in werking 

getreden, maar in de praktijk blijkt het criterium nog niet werkbaar. Dient er op 

dit moment te worden voldaan aan dit criterium?

De Dierenbescherming heeft besloten dat er op dit moment niet hoeft te worden voldaan 

aan criterium HK04. Het criterium wordt van kracht na een nader te bepalen 

overgangstermijn.

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

bijzondere omstandigheden, nog wijzigen voorafgaand aan opname in vastgestelde BLk criteria. Vooruitlopend hierop wordt op basis van deze aanvullende besluiten en interpretaties gecertificeerd.
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Aanvullende besluiten en interpretaties

BLk criteria Melkrund 1, 2 en 3 sterren

Aanvullend op versie 2.0, dd. 16.05.2022 
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20-01-23
HK15 en HK15a Afmetingen 

ligboxen jongvee (kleinere rassen)

In meerdere Melkrund criteria voor 1, 2 en 3 sterren zijn maatvoeringen 

opgenomen voor kleinere rassen, omdat de dieren met een kleinere maat zoals 

gedefinieerd in H20 met een aangepaste maat kunnen voldoen aan de BLk 

criteria.

Specificering voor maatvoering voor kleinere rassen ontbreekt echter in criteria 

HK15 en HK15a. Kan er voor kleinere rassen een aangepaste maatvoering 

worden opgesteld?

Gebaseerd op de aanpassingen met betrekking tot maatvoering in de overige criteria, zijn de 

aangepaste maten voor HK15 en HK15a voor 1, 2 en 3 sterren met betrekking tot kleinere 

rassen als volgt:

•   4-12 maanden (HK15):

     - Breedte minimaal 70 cm

     - Lengte minimaal 155 cm

     - Hoogte schoftboom minimaal 75 cm

•   12-18 maanden (HK15a):

     - Breedte minimaal 75 cm

     - Lengte minimaal 175 cm

     - Hoogte schoftboom minimaal 85 cm

16-02-23

Gd01 Diergebonden metingen

Gd02 Dierziekte incidentie

Gz11 Prevalentie mastitis

Gz11a Mastitis behandelingen

Gz19 Gemiddelde afvoerleeftijd

Gz21 Sterfte

In de BLk criteria Melkrund zijn criteria opgenomen in relatie tot diergebonden 

metingen (Gd01, Gd02, Gz11, Gz11a, Gz19 en Gz21). De criteria zijn op 01-01-

2023 in werking getreden, maar het ‘Protocol voor het uitvoeren van 

diergebonden metingen bij melkvee’ is nog niet gepubliceerd. Dient er op dit 

moment te worden voldaan aan deze criteria?

De Dierenbescherming heeft besloten dat er op dit moment niet hoeft te worden voldaan 

aan criteria Gd01, Gd02, Gz11, Gz11a, Gz19 en Gz21. Deze criteria worden van kracht na 

een nader te bepalen overgangstermijn, op het moment dat de diergebonden metingen zijn 

ontwikkeld/het protocol beschikbaar is en vastgesteld middels een aanvullend besluit.

16-03-23 T02 Aangevoerde runderen

Criterium T02 beschrijft dat alle aangevoerde runderen op het melkveebedrijf 

afkomstig zijn van bedrijven welke gecertificeerd zijn voor tenminste Beter 

Leven keurmerk Melkrund 1 ster. Het criterium is op 01-01-2023 in werking 

getreden, maar in de praktijk blijkt het criterium nog niet werkbaar. Dient er op 

dit moment te worden voldaan aan dit criterium?

De Dierenbescherming heeft besloten dat er op dit moment niet hoeft te worden voldaan 

aan criterium T02. Het criterium wordt van kracht na een nader te bepalen 

overgangstermijn, op het moment dat het criterium haalbaar is.
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