Rapportage
UBN: 6493680
Vof J.A Poliste
Stokkumerbroekweg 4A
7475 TE MARKELO
Datum:
Programma:

13 maart 2019

Algemeen:

Geen opmerkingen

Beter Leven keurmerk Runderen 2 ster versie: 2.1

Voorschriften met aandachtspunten:

Code

Voorschrift / Aandachtspunt

Antwoord

BLK01A02c

De bedrijfsleider/bedrijfsvoerder van elke aan Beter leven deelnemende locatie waar vleesrunderen
worden gehouden heeft een door de Dierenbescherming goedgekeurde cursus mens-dier interactie
gevolgd.
De bedrijfsleider heeft geen goedgekeurde cursus mens-dier interactie gevolgd
Met het oog op de brandveiligheid vindt minimaal eens in de vijf jaar een Agro Elektra Inspectie plaats.
Stal is helemaal nieuw, daarna elekra keuring 1010

Nee

BLK03M03

Nee

Voorschriften met opmerkingen:

Code

Voorschrift / Opmerking

De runderen worden niet gehouden in een megastal.
Onder een megastal wordt verstaan één UBN (of EU registratienummer) met 330 NGE of meer
runderen.
Er zijn minder dan 330 NGE, op dit moment zijn er nog geen dieren aanwezig
Binnen gebouwen wordt alleen de begane grond gebruikt voor het houden van dieren.
BLK00UIT06
Alles begane grond
Het veehouderijbedrijf (UBN) is aangesloten bij minimaal 1 door de Stichting Beter Leven keurmerk
BLK00UIT07
goedgekeurde ketenregisseur.
Rundvlees en Co
De deelnemer is verplicht BLk controleurs die namens de Certificerende Instantie of namens de
BLK00UIT08
Stichting Beter Leven keurmerk controles uitvoeren toe te laten op het bedrijf (UBN) en alle
medewerking te verlenen.
Kiwa Verin Jan Hulsman
BLK00UIT09.2 Alle runderen (incl. kalveren) die op het bedrijf (UBN) aanwezig zijn voldoen aan de criteria van het
Beter Leven keurmerk rund 2 sterren.
Er zijn stieren van Franse en/of Italiaanse (zelfkalvende) rassen aanwezig.
De veehouder en zijn bedrijfseigen personeel hebben tenminste:
BLK01A02a
BLK00UIT05

Antwoord
Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

- een Middelbare Agrarische opleiding veehouderij afgerond of
- minimaal 1 jaar werkervaring in de vleesveehouderij, of

BLK01A03
BLK02V01a
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- werken onder verantwoordelijkheid van iemand met bovengenoemde kwalificaties.
Veehouder heeft meerdere jaren ervaring in de vleesveehouderij.
De nodige kennis en vaardigheden zijn aantoonbaar aanwezig.
Van geïmporteerde runderen wordt een kopie van het runderpaspoort in de administratie bewaard.
nvt
Stampvoedering is niet toegestaan.

Ja
Ja

BLK02V01b
BLK02V01c
BLK02V01d
BLK02V02a
BLK02V02b
BLK02V02c
BLK02V04a
BLK02V04c

BLK02V04c2

BLK02V04d
BLK02V04e
BLK02V04f
BLK03M01

BLK03M02
BLK03M02c
BLK03M02c1

BLK03M04

BLK03M05

BLK03M07
BLK04G01
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"Rantsoen bestaat voor 100% uit ruwvoeders.
"
Maximaal 40% van het dagrantsoen mag krachtvoer zijn.
nvt
Opslag van veevoer gebeurt op zodanige wijze dat verontreiniging van het veevoer wordt voorkomen.
Veevoeders worden hygiënisch opgeslagen.
Aangekocht voer is gecertificeerd door GMP+ of een gelijkwaardig kwaliteitssysteem.
Zuid-Oost Salland Haarle
Bij onbeperkt voeren is er 1 vreetplaats per 2 runderen.
15 meter : 75 =40 stieren per afdeling
Bij beperkt voeren is er voor elk rund een vreetplaats.
nvt
Een vreetplaats is minstens 75 cm breed.
Breedte van de voerplaatsen 75 cm.
Alle runderen moeten permanent toegang hebben tot drinkwater.
voldoende
Bij gebruik van een eigen bronwaterinstallatie wordt de kwaliteit hiervan eens per jaar op dierniveau
bij de drinkplekken bemonsterd en chemische en bacteriologisch door een geaccrediteerd
laboratorium geanalyseerd.
openbaar leidingnet
Aanbeveling
Voor elke groep tot 20 dieren zijn er minimaal 2 werkende drinkplaatsen die evenredig zijn verdeeld
over de ruimte, voor elke volgende 20 dieren komt er 1 drinkplaats bij.
Er zijn 3 per max 60 aanwezig.
In de weide/natuurgebied is een werkende drinkwatervoorziening aanwezig.
nvt
In de weide/natuurgebied mag de afstand tot de drinkwatervoorziening niet verder zijn dan 500 m.
nvt
De doorstroming van de drinkpunten moet genoeg zijn voor de drinksnelheid van runderen.
nvt
Alle dieren worden minimaal één keer per dag geïnspecteerd op zaken als behoefte aan zorg,
tekenen van verwondingen, slechte gezondheid, stress, etc.
nvt
Er moet een calamiteitenplan zijn voor noodgevallen.
Calamiteitenplan aanwezig bij zit in schuur.
Er is een objectinformatie kaart aanwezig.
Objectinformatiekaart bevindt zich in schuur.
De objectinformatie kaart is bij calamiteiten direct beschikbaar (opbergplaats zichtbaar en buiten de
stal) voor de brandweer / hulpdiensten.
Gemakkelijk zichtbaar voor hulpdiensten.
Technische ruimtes, indien aanwezig, zijn voorzien van branddetectie met doormelding naar de
telefoon van de veehouder.
nvt
Er is een aparte stalling voor (warmte genererende) voertuigen en werktuigen.

Bij nieuw- en verbouw doch uiterlijk per 1 januari 2035.
Voertuigen worden apart gestald.
Er is voldoende bluswater op het bedrijf beschikbaar.
Bluswatervoorziening door middel van bluswaterpunt .
De rundveehouder heeft een één-op-één overeenkomst met een gespecialiseerde gecertificeerde
geborgde rundveedierenarts die verantwoordelijk is voor de gehele veterinaire begeleiding op het
bedrijf. De dierenarts kan andere specialisten/dierenartsen inschakelen om een volledige dekking te
realiseren, bijvoorbeeld als vervanging bij ziekte of vakantie.
Heusinkveld uit Lochem
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BLK04G02a

BLK04G02b

BLK04G02c

BLK04G03

BLK04G04

BLK04G05

BLK04G05a
BLK04G05b

BLK04G06
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De rundveehouder heeft een bedrijfsspecifiek bedrijfsgezondheidsplan waarin hij samen met de
bedrijfseigen dierenarts beschrijft welke maatregelen worden genomen om de gezondheid van de
dieren te controleren en te verbeteren.
is van 01-03-2019
De rundveehouder heeft een bedrijfsspecifiek bedrijfsbehandelplan voor het gebruik van
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, waarin samen met de bedrijfseigen dierenarts is
beschreven welke (wijze van) behandeling wordt gebruikt voor de meest voorkomende ziekten.
is van 01-03-2019
Het bedrijfsgezondheidsplan en het bijbehorende bedrijfsbehandelplan worden (minimaal) jaarlijks
geëvalueerd en geüpdatet.
nvt, er zijn nog geen dieren op het bedrijf geweest
Elke productie-eenheid van het veehouderijbedrijf wordt minimaal 2x per jaar door de bedrijfseigen
dierenarts bezocht voor een klinische inspectie en bedrijfsbegeleiding (op grond van bijv.
productiegegevens, Ante Mortem en Post Mortem keuringsresultaten).
wordt in de toekomst wel gedaan
Bij ernstige ziekte en ernstige verwonding van dieren, bij verschijnselen van zeer besmettelijke
dierziekten, abnormale verlaging van de voeropname en/of sterfte onder de runderen wordt direct de
bedrijfseigen dierenarts ingeschakeld.
Dierenarts wordt op tijd ingeschakeld (verklaring veehouder).
Zeer ernstig zieke of gewonde dieren zonder zicht op herstel worden zo snel mogelijk op het bedrijf
zelf geëuthanaseerd.
Euthanasie is gebaseerd op wetgeving en gebeurt volgens een aan de diersoort aangepaste
methode die zo weinig mogelijk pijn en stress voor het dier met zich meebrengt.
Eventuele euthanasie wordt uitgevoerd middels verdoving.
Euthanasie wordt uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van de bedrijfseigen dierenarts
Euthanasie wordt door dierenarts uitgevoerd.
Er zijn afspraken met de dierenarts vastgelegd t.a.v. noodsituaties, en het, indien nodig, zo snel
mogelijk langskomen van de dierenarts om ernstig gewonde of zieke dieren te euthanaseren.
Afspraken zijn vastgelegd op papier (BGP).
Zieke en gewonde runderen moeten (indien nodig) worden verwijderd uit de groep en moeten worden
behandeld in de ziekenboeg
Ziekenboeg is aanwezig.
De ziekenboeg beslaat minimaal 1% van de runderplaatsen, met een minimum van 1 plaats.
Beschikbare ruimte is (141/100=) 4
Vanuit de ziekenboeg is visueel contact met andere runderen mogelijk.
zieken boeg heeft contact met andere runderen
De ziekenboeg moet zo geconstrueerd worden dat zij gemakkelijk tussen elke bezetting door
schoongemaakt en gedesinfecteerd kan worden, en dat een eventueel dood dier gemakkelijk
verwijderd kan worden met minimaal risico op contact met andere dieren.
kan gereinigd worden
Urine en mest van de ziekenboeg mogen niet in contact komen met andere dieren en moeten
verwijderd worden op een manier die het risico op contact met andere dieren minimaliseert.
apart gehouden
Alle antibiotica die worden gebruikt op het rundveebedrijf zijn voorgeschreven door de (bedrijfseigen)
dierenarts.
nvt, er staan nog geen dieren
Het gebruik van 3e keuze antibiotica wordt tot een absoluut minimum beperkt en is alleen mogelijk
als er basis van bacteriologisch onderzoek inclusief gevoeligheidsbepaling is aangetoond dat 1e en
2e keuze middelen niet werkbaar zijn.
Er zijn geen 3de keus middelen geregistreerd in Medirund.
Preventief gebruik van antibiotica is niet toegestaan.
Wordt niet preventief ingezet.
Al het gebruik van antibiotica op het bedrijf wordt per dag en dierspecifiek in de bedrijfsadministratie
geregistreerd.
Er is een medicijnregistratiekaart waar behandelingen op worden geregistreerd.
De conditie van de klauwen wordt besproken met de bedrijfseigen dierenarts en zo nodig wordt een
klauwverzorgingsplan opgesteld.
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BLK04G10
BLK04G11
BLK04G12a
BLK04G12b
BLK04G12c

wordt opgenomen in BGP
Het couperen van de staart is niet toegestaan.
Er worden geen staarten gecoupeerd.
Heet- of koudmerken van runderen is niet toegestaan.
alle met oornummers
Onthoornen (hoorngroei beletten) gebeurt bij runderen jonger dan twee maanden
geen onthoornde dieren
Onthoornen gebeurt door of op aanwijzing van de bedrijfseigen dierenarts
nvt
Als er onthoornd wordt dient dit te gebeuren:

Ja
Ja
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- bij runderen jonger dan twee maanden (beletten van de hoorngroei): met een heet ijzer,

BLK04G12d
BLK04G12e

BLK04G12f
BLK04G13
BLK04G13a
BLK04G13b

BLK04G13c
BLK04G14

BLK04G14a
BLK04G15
BLK05H01a.2

BLK05H01aa

BLK05H01b.2
BLK05H03

BLK05H04
BLK05H05
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- bij runderen ouder dan zes maanden (verwijderen van een volgroeide hoorn) met een draadzaag,
nvt
Onthoornen wordt gedaan onder verdoving
nvt
De dieren krijgen (tot minimaal drie dagen) na het onthoornen pijnbestrijding door of onder
verantwoordelijkheid van de bedrijfseigen dierenarts.
nvt
Onthoornen van dieren wordt door de bedrijfseigen dierenarts in zijn bezoekverslag geregistreerd.
nvt
Als runderen worden gecastreerd gebeurt dit door een dierenarts.
nvt
Runderen worden gecastreerd onder verdoving
nvt
Runderen krijgen (tot en met drie dagen) na de castratie pijnbestrijding door of onder
verantwoordelijkheid van de bedrijfseigen dierenarts.
nvt
Castreren van dieren wordt door de bedrijfseigen dierenarts in zijn bezoekverslag geregistreerd.
nvt
Runderrassen met een hoge incidentie van keizersneden zijn uitgesloten van het Beter Leven
keurmerk.
Er zijn geen (dikbil)runderrassen met hoge incidentie van keizersneden aanwezig.
De keizersnede wordt alleen in noodgevallen toegepast en niet routinematig.
Er is bij 0% runderen vanwege nood een keizersnede toegepast.
Routinematige toepassing van embryotransplantatie en Ovum Pick up zijn niet toegestaan.
nvt
Per jaar omvat de weidegang minimaal 180 dagen van 12 uur per dag of minimaal 135 dagen van 24
uur.
nvt
De periodes van weidegang worden geregistreerd. Wanneer weidegang onmogelijk is, worden die
dagen door de veehouder met reden genoteerd.
nvt
Op cultuurgrasland is de veebezetting max. 7 runderen per hectare beweidbaar grasland.
nvt
De stal / binnenhuisvesting zijn zo gebouwd dat de runderen naar minimaal 2 zijden, minimaal 3
meter vrij zicht hebben.
2 zijden zicht
De stal en de buitenhuisvesting zijn zo gebouwd dat de dieren zich niet kunnen verwonden.
Dieren hebben geen verwondingen.
In de stal / binnenhuisvesting is in ieder hok permanent een schuurvoorziening aanwezig waaraan de
runderen zich (de huid) kunnen schuren.
Bruikbare schuurgelegenheid is aanwezig
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In de stal / binnenhuisvesting hebben de runderen permanent toegang tot een zachte ligplek voorzien
van een dichte vloer ingestrooid met stro, of vergelijkbaar natuurlijk materiaal.
Runderen hebben permanente toegang tot zachte ligplek. De dichte vloer is ingestrooid
met stro.
Het stro of vergelijkbare natuurlijk materiaal wordt voldoende ingestrooid zodat alle runderen droog
en schoon kunnen liggen.
Strooisel wordt regelmatig ververst en alle runderen kunnen schoon en droog liggen.
De reinheid van de binnengehouden runderen binnen moet goed zijn, rekening houdend met het
gebruikte houderijsysteem.
De reinheid van de runderen is voldoende, namelijk 0% bevuilde runderen.
Boven het gehele hok moet een vrije ruimte zijn van 2.5 m, gemeten vanaf de vloer.
Hoogte is >250 cm.
Gewicht
Ingestrooid
Totaal
Tot 200 kg

1,25 m2

2,50 m2

201 - 300 kg

1,75 m2

3,50 m2

301 - 400 kg

2,90 m2

4,40 m2

401 - 500 kg

3,30 m2

5,00 m2

501 - 600 kg

3,70 m2

5,60 m2

601 - 700 kg

4,00 m2

6,00 m2

701 - 800 kg

4,40 m2

6,60 m2

> 800 kg

66 % van totaal

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja

+ 0,60 m2 / 100 kg

binnen
tussen 700-800 kg kunnen max.38 stieren per hok X 3=114, en andere stal heeft 60M2 ,
9 x 3 stieren= 27, max 141 stieren totoaal
Volwassen fokstieren die permanent op stal worden gehouden in individuele hokken moeten
tenminste 16 m2 ligruimte en een totale ruimte, incl. bewegings- en dekruimte, hebben van 20 m2.
nvt
Runderen worden binnen in stabiele afmestgroepen gehouden.
geen groepen mengen
Runderen worden niet aangebonden
Er staan geen runderen aangebonden
Niet ingestrooide vloerdelen moeten non-slip zijn of zo onderhouden worden dat het risico van
uitglijden beperkt wordt.
non-stop vloer
De stal is natuurlijk geventileerd.
Stal wordt natuurlijk geventileerd.
Alle stallen moeten dusdanig geventileerd worden dat stofniveau, relatieve vochtigheid en
ammoniakgehalte niet schadelijk zijn voor de runderen.
laag
De stal is voorzien van, daglicht doorlatende oppervlaktes die tenminste 6,7% van het vloeroppervlak
beslaan.
openfront stal
Daglicht doorlatende oppervlaktes zijn schoon en laten voldoende daglicht door.
"Schoon en voldoende daglicht doorlatend.
Er is voldoende verlichting in de stal aanwezig om de runderen te allen tijde te kunnen inspecteren.
er is voldoende licht, led lampen
Er is een aaneengesloten periode in de nacht van minstens 6 uur met een laag lichtniveau om de
runderen te laten rusten.
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BLK06VB02.2
BLK06VB03.2
BLK06VB04
BLK06VB04a
BLK06VB04b

BLK07ST02.2

BLK07ST03

BLK07ST04

BLK07ST05

BLK08HB03

BLK10NB00
BLK10NB01

BLK10NB02
BLK10NB03

BLK10NB04

BLK10NB06

BLK10NB07
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Donkerperiode volgens natuurlijk dag nachtritme.
Het spenen gebeurt geleidelijk door het kalf steeds meer ruwvoer en drinkwater te geven.
nvt
Het spenen gebeurt geleidelijk door het kalf tijdelijk scheiden van koe met alleen oogcontact.
nvt
Kalveren worden bijgevoerd met vers water en ruwvoer vanaf een leeftijd van 14 dagen.
nvt
Indien zoogkoeien worden ingezet als pleegmoeder, zijn er maximaal 3 kalveren per pleegmoeder.
nvt
Indien er meerdere kalfjes lopen bij één zoogkoe (pleegmoeder) krijgen de kalfjes voldoende
drinkwater aangeboden zodat de kalfjes in hun vochtbehoefte kunnen voldoen.
nvt
De kalveren/runderen mogen van rundveebedrijven komen die niet voor de bijbehorende Beter Leven
scope (rund en aantal sterren) zijn gecertificeerd mits de kalveren minimaal 5 maanden oud zijn
voordat zij het bedrijf van geboorte verlaten.
nvt
Als de runderen, afkomstig van rundveebedrijven welke niet voor de bijbehorende BLK scope zijn
gecertificeerd, zijn onthoornd, is er een verklaring van de bedrijfseigen dierenarts van het
herkomstbedrijf dat dit gebeurd is onder verdoving en met pijnbestrijding achteraf, conform de criteria
van het Beter Leven keurmerk.
nvt
Als de kalveren, afkomstig van rundveebedrijven welke niet voor de bijbehorende BLK scope zijn
gecertificeerd, zijn gecastreerd, is er een verklaring van de bedrijfseigen dierenarts van het
herkomstbedrijf dat dit is gebeurd onder verdoving en met pijnbestrijding achteraf, conform de criteria
van het Beter Leven keurmerk.
nvt
De vleesstieren en vleeskoeien blijven gemiddeld 9 maanden, en geen dier korter dan 7 maanden, op
de BLk gecertificeerde afmestlocatie waarvan de dieren worden afgevoerd naar het slachthuis.

Als dieren tussen de 3 en 7 maanden (geen dier korter dan 3 maanden) op de afmestlocatie
verblijven wordt deze locatie jaarlijks en de voorliggende, leverende rundveebedrijven uit deze keten
als Multi site gecertificeerd.
Steekproef toont aan dat dieren afgelopen jaar voldoende lang op het afmestbedrijf
verbleven.
Vleesstieren, ouder dan 1 jaar die op de bedrijfslocatie worden afgemest, mogen permanent op stal
worden gehouden.
vleesstieren
Is er sprake van natuurbegrazing?
nvt
Er worden alleen runderen gehouden van gedomesticeerde rassen die ook in de reguliere
vleesrundveehouderij worden gehouden.
Franse vleesrassen aanwezig.
Het natuurgebied moet in alle voedingsbehoeften van de betrokken runderen kunnen voldoen.
nvt
Runderen met natuurbegrazing, worden indien noodzakelijk (om aan de voedingsbehoefte van de
betrokken dieren te voldoen) bijgevoerd, bijv. bepaalde mineralen.
nvt
Tijdens natuurbegrazing beschikken de runderen over beschutting (natuurlijke beschutting of een
stalruimte) tegen regenval, winterweer of hitte (meer dan 25ºC), met voldoende omvang zodat alle
aanwezige dieren hier tegelijkertijd beschutting kunnen zoeken.
nvt
Volwassen fokstieren afkomstig uit een kudde worden binnen gehouden in individuele hokken met
tenminste 32 m2 ligruimte en een totale ruimte, incl. bewegings- en dekruimte van 44 m2.
nvt
Bij de toegangen tot een gebied met natuurbegrazing wordt het publiek geïnformeerd dat er een
kudde runderen graast en hoe ze zich moeten gedragen als ze de kudde tegenkomen.
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BLK10NB08

BLK10NB09

BLK10NB10

BLK11T01

BLK11T02.2

nvt
Bij de toegang tot een gebied met natuurbegrazing wordt het publiek geïnformeerd met wie ze
contact kunnen opnemen in geval van een calamiteiten.
nvt
Bij kuddes met natuurbegrazing blijft een ziek dier bij de kudde, tenzij de bedrijfseigen dierenarts
anders besluit.
nvt
Runderen in natuurbegrazingsgebieden worden voorafgaand aan verplaatsing met een veewagen op
een rustige wijze bijeengebracht in een afgezet deel van het natuurgebied.
nvt
De runderen worden aan rundveehouderijen / -slachterijen geleverd die zijn goedgekeurd /
gecertificeerd voor de bijbehorende Beter Leven scope (BLk Rund en het bijbehorende aantal
sterren).
Tomassen Someren
Het transport duurt:
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Ja

Ja
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- bij kalveren tot een leeftijd van 5 maanden: maximaal 8 uur oftewel 500 km

BLK11T04

BLK11T05

BLK11T06
BLK12A00

BLK12A00a
BLK12A00a1
BLK12A00b
BLK12A00b1
BLK12A00c
BLK12A00c1
BLK12A00d
BLK12A00d1

- bij kalveren/runderen vanaf een leeftijd van 5 maanden: maximaal 10 uur oftewel 625 km."
geen import
Het transport van runderen naar de slachterij mag maximaal 4 uur duren, oftewel maximaal 250 km
zijn.
someren
Er worden op het bedrijf en tijdens het verplaatsen / transporteren van runderen geen elektrische
veedrijvers gebruikt.
Op verklaring zijn er geen elektrische veedrijvers voorhanden op het bedrijf.
De runderen worden niet via een veemarkt aan- of afgevoerd.
Dieren zijn niet via veemarkt aan- of afgevoerd.
Tijdens de jaarlijkse controle wordt het totale aantal BLk dierplaatsen vastgelegd, o.a. ter controle van
de megastallen norm.
141 stieren plaatsen
Het aantal BLk zoogkoeien plaatsen op de bedrijfslocatie is:
0
Aantal aanwezige BLk zoogkoeien op de locatie is:
0
Het aantal BLk plaatsen voor dieren jonger dan 1 jaar op de bedrijfslocatie is:
160
Het aantal aanwezige BLk dieren jonger dan 1 jaar op de bedrijfslocatie is:
0
Het aantal BLk vleesstierplaatsen, ouder dan 1 jaar, op de bedrijfslocatie, is:
141
Het aantal aanwezige BLk vleesstieren, die op de bedrijfslocatie worden gehouden is::
0
Het aantal BLk vleeskoeien en ossenplaatsen, ouder dan 1 jaar, op de bedrijfslocatie is::
0
Het aantal aanwezige BLk vleeskoeien en ossen, ouder dan 1 jaar, is:
0

Erkenningen:

Erkenning

Reg. nr.

Naam

GMP
GD_R_Vast

GMP047856
1001199

C.A.V.V. Zuid-Oost Salland U.A.
drs.ing. G.L.F. Heusinkveld
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Voorschriften:

Code

Voorschrift

Antwoord

BLK00UIT01

Er worden geen andere activiteiten op het bedrijf ontplooid die niet passen in het beleid van de
Dierenbescherming.
Er zijn geen genetisch gemanipuleerde dieren op het bedrijf (UBN) aanwezig.
De BLk deelnemer is verplicht om iedere wijziging die van invloed is/kan zijn op de deelname aan
BLk of het BLk certificaat onverwijld schriftelijk te melden aan de certificerende instantie en de
ketenregisseur.
Het drinkwater is schoon
De analyse moet aantonen dat het water uit de bronwaterinstallatie voor de runderen van voldoende
kwaliteit is doordat het voldoet aan de drinkwater standaard voor runderen.
De objectinformatie kaart is voorzien van: indeling bouwblokken / stallen, toegangsdeuren,
toegepaste materialen, nutsvoorzieningen, bluswaterpunt, locaties met brandgevaarlijke
stoffen/activiteiten, evacuatiemogelijkheden dieren, etc.
De ziekenboeg moet droog en comfortabel strooisel bevatten.
De door de slachterij teruggekoppelde slachtbevindingen worden minimaal 2x per jaar met de
bedrijfseigen dierenarts besproken om de verzorging waar nodig bij te sturen. De dierenarts verwerkt
dit in zijn bezoekverslag.

Ja

BLK00UIT03
BLK01A01

BLK02V04b
BLK02V04c1
BLK03M02c2

BLK04G06a
BLK04G08

BLK04G16
BLK04G17
BLK05H01a
BLK05H02

BLK05H06b
BLK05H09b
BLK05H12c
BLK11T03.2

Uiterlijk met ingang van 1-1-2020.
AANBEVELING Het bedrijf is Infectieuze Bovine Rhinotracheïtis / koeiengriep (IBR) en Bovine Virus
Diarree (BVD) vrij.
AANBEVELING Er worden alleen runderen aangevoerd van bedrijven die vrij zijn van IBR en BVD.
Alle runderen krijgen weidegang.
In de wei beschikken de runderen over voldoende beschutting (tegen regenval, winterweer of hitte,
meer dan 25ºC) of een stalruimte, met voldoende omvang zodat alle aanwezige dieren hier
tegelijkertijd beschutting kunnen zoeken.
De vloer van de zachte ligplek mag maximaal 10% schuin aflopen.
Het tijdelijk vastzetten van dieren voor periodes van max. 3 uur, is toegestaan mits gedurende de
periode van vastzetten visueel en auditief contact met de kudde mogelijk is.
AANBEVELING
De stal heeft in de zijwand een luchtinlaat opening van minimaal 2400 cm2 per dierplaats.
Als het niet mogelijk is binnen 8 uur (jonger dan 5 maanden) of 10 uur (vanaf 5 maanden leeftijd) de
mesterij te bereiken waar de runderen worden afgemest, dan mogen de runderen éénmalig, tijdelijk
op een BLk gecertificeerd opvangvleesveebedrijf geplaatst worden, waar de runderen minimaal 21
dagen verblijven.

Mutaties:

20190218
BLKR02 toegevoegd
Voor vragen met betrekking tot de beoordeling en certificering kunt u contact opnemen met Kiwa VERIN. Email:
certificatie@kiwaverin.nl

Handtekening controleur:

Handtekening gecontroleerd bedrijf
(eigenaar of diens gemachtigde)
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