
           voor verkoop van het vlees onder het merk "Natuurvlees-Nederland"

Naam: Ubn:
Adres:
Contactpersoon:
Soort bedrijf: fokker/mester/beide (aangeven welk type)

Datum inspectie: Inspectie is uitgevoerd door:

Resultaat van de inspectie:

Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Sanctie OK/NOK Opmerkingen

Alg. 01 Beter Leven kerumerk 
gecertificeerd.

Het bedrijf met de daarbij behorende UBN nummer(s) is 
gecertficeerd voor BLK 2 sterren.

Het bedrijf heeft een geldig certificaat voor BLK 2 sterren, 
of wordt tegelijkertijd met de inspectie  voor natuurvlees-
Nederland geinspecteerd voor het BLK 2 sterren.

Controleer of er een BLK 2 sterren 
certificaat aanwezig is of dat er een 
aanvraag loopt voor een BLK 2 sterren 
certificaat. 

Uitsluiting.

Nat. 01 Graslanden voldoen 
aan de omschrijving 
natuurgebied.

Aanwijsbare methode inzake het  beheer natuurgebieden 
is aanwezig.

Er is een pachtcontract of een uitdraai provinciale kaart 
en/of een extensief beheer verklaring aanwezig. Worden 
de graslanden beheerd als zijnde een natuurgebied dan 
moet de veehouder dit kunnen aantonen middels een 
eigen toelichting. (Eigen stal mest, als Belangrijkste 
Bemesting).

Controleer de documenten of de 
veehouder voldoet aan de 
'Omschrijving Natuurgebied'. 

AH

Nat. 02a Vormen van beheer. De veehouder past een geaccepteerde vorm van beheer 
toe. (Methode beheer natuurgebied: 5 - combinatie van 
1t/m 4). Zit bij de overeenkomst natuurvlees.

De veehouder is op de hoogte van de procedure: 
Omschrijving Natuurgebied. Heeft de omschrijving 
gekregen en begrepen.

Controleer of procedure: 'Omschrijving 
Natuurgebied', ontvangen, begrepen 
en toegepast is.

Waarschuwing

Nat. 02b Weilanden niet zijnde 
natuurgebieden.

Indien weilanden worden gebruikt, niet zijnde 
natuurgebieden, dan moet aangetoond kunnen worden 
dat deze weilanden beheerd worden als zijnde een 
natuurgebied volgens de omschrijving van Natuurvlees-
Nederland = extensief beheerde weilanden.

Betreffende weilanden worden bezocht en aan de hand 
van de vegitatie wordt duidelijk dat eigen stalmest de 
belangrijkste bemesting is.

Controleer hoe veehouder zijn 
weilanden zijnde natuurgebieden, 
beheerd volgens omschrijving van 
Natuur-Nederland = extensief 
beheerde weilanden. 

Schorsing

Nat. 03 % natuurgebieden. Minimaal 70% van de in gebruik zijnde graslanden en 
natuur  moet uit natuurgebieden bestaan, of voldoen aan 
de eisen die natuurvlees-Nederland stelt. Zie punt 02.a en 
02.b.

Er is een overzicht van alle gebieden die in eigendom zijn 
of gebruikt worden door het UBN(s) van de eigenaar(s), 
Visuele controle.

Controleer het overzicht. Schorsing

Nat. 04 Natuurbegrazing. De natuurbegrazing omvat tenminste 180 dagen per jaar 
van 24 uur per dag.  

Bepalend hierbij is de beheersinstructie behorende bij 
het natuurgebied.

Noteer of aan de natuurgang verplichting 
is voldaan. Noteer afwijkingen.

AH

Geboren. 01 De runderen zijn 
geboren in Nederland.

De runderen zijn  geboren en opgegroeid in Nederland. Controleer 10% tot 25% van de I&R 
nummers van de stallijst.

Schorsing

Afmest. 01 Beter leven keurmerk 
gecertificeerd.

Het bedrijf met de daarbij behorende UBN nummer(s) is 
gecertficeerd voor BLK 2 sterren.

Het bedrijf heeft een geldig certificaat voor BLK 2 sterren, 
of wordt tegelijkertijd met de inspectie voor natuurvlees-
Nederland geïnspecteerd voor het BLK 2 sterren.

Controleer of er een BLK 2 sterren 
certificaat aanwezig is of dat er een 
aanvraag loopt voor een BLK 2 sterren 
certificaat. 

uitsluiting

Afmest. 02 Registratie van de 
runderen.

Alle runderen worden geregistreerd middels hun I&R 
nummers.

Alle runderen die in aanmerking komen voor afzet aan 
Natuurvlees-Nederland worden middels hun I&R 
nummer geregistreerd. Deze zijn afkomstig van door 
Natuurvlees-Nederland gecertificeerde bedrijven.

Controleer aan de hand van de stallijst 
10% van het aantal I&R nummers met een 
minimum van 3.

Schorsing

Afvoer. 01 Verkoop aan 
Natuurvlees-Nederland.

Alle vrouwelijke runderen worden aan Natuurvlees-
Nederland geleverd.

In de overeenkomst wordt afgesproken dat het aantal 
runderen dat is toegezegt aan Natuurvlees-Nederland 
wordt voldaan.

Controleer de slachtlijst en noteer UBN 
nummers van de bedrijven 
(rundveehouders en/of slachterijen) van 
de runderen die voor Natuurvlees-
Nederland bestemd zijn. 

schorsing

Geboren

Afmestbedrijf

Afvoer runderen

Algemeen

Bestemd voor:  1.  rundveehouders 

Natuurgebieden


