
17Procedure: 
Beoordeling van de 
auditresultaten 

Versie: 2 
Datum: 22-09-2020 

              
	

Autorisatie:  Pagina 1 van 2 
	

Procedure: Beoordeling van de auditresultaten 
	

Doel: 
Eenduidige uitleg over de resultaten van de audit. 

Omschrijving: 
Het volgens vaste normen beoordelen van de auditresultaten. 

Benodigde documenten: 
Ingevulde checklist door een door Meat Concepts erkende auditor van een Certificerende 
Instelling..  

Omschrijving: 
De audit kent twee verplichte onderdelen: 

1. Deel wat betrekking heeft op de kernwaarde van natuurvlees te weten: 
o Minimaal 70% van de in gebruik zijnde (natuur)graslanden moet aan de eis 

voldoen dat het beheerd wordt als zijn de een natuurgebied.  
o De runderen moeten minimaal 180 dagen per jaar in het natuurgebied 

verblijven.  
o De runderen verblijven minimaal 7 maanden maar gemiddeld 9 maanden bij 

bedrijven die aan de eisen van Natuurvlees-Nederland voldoen. (Ook een eis 
van BLK 2 ster rund). 

o De runderen zijn geboren en opgegroeid in Nederland.  
2. Deel wat betrekking heeft op het dierenwelzijn waaronder: 

o Voldoende voedsel en water beschikbaar in de natuurgebieden.  
o Stalomgeving en beschikbare ruimte per volwassen rund gewenst 6,6 m2 
o Om gaan met zieke runderen. 
o Beperkte reisduur van het natuurgebied of stal naar het slachthuis. 
Deze eisen zijn vastgelegd in de criteria van het Beter Leven Keurmerk 2 ster 
rund van de Dierenbescherming. De rundveehouder moet kunnen voldoen aan de 
eisen van dit BLK schema 2 ster rund. 

 
 
Categorie indeling tekortkomingen: 
 
Categorie Beoordeling  Consequentie 
Waarschuwing (W) Geconstateerde afwijking is niet 

van invloed op de kernwaarde 
van Natuurvlees-Nederland. 

Geen direct herstel afwijking, 
moet bij de volgende inspectie 
zijn opgelost 

Administratief herstel (AH) Geconstateerde afwijking kan 
een bedreiging vormen voor het 
systeem van Natuurvlees-
Nederland. 

De afwijking moet middels een 
administratieve aanvulling op 
de inspectie binnen 6 weken 
hersteld worden.  

Schorsing (S) Geconstateerde afwijking vormt 
direct een gevaar het concept 
Natuurvlees-Nederland. 

Bedrijf wordt 3 maanden 
geschorst. Na 3 maanden volgt 
een her-audit. 

Uitsluiting (U) Geconstateerde afwijking vormt 
direct een gevaar het concept 
Natuurvlees-Nederland. 

Uitsluiting voor ten minste 1 
jaar.  

 



17Procedure: 
Beoordeling van de 
auditresultaten 

Versie: 2 
Datum: 22-09-2020 

              
	

Autorisatie:  Pagina 2 van 2 
	

Toekenning deelname aan concept Natuurvlees-Nederland 
 
Status Beoordeling Afleveren onder 

Natuurvlees -
Nederland 

Resultaat Vervolgactie 

1 Controle bevindingen 
conform de voorwaarden 

Ja Bedrijf voldoet 
aan de criteria 

Goedgekeurd 

2 Een of meer AH’s Ja Bedrijf voldoet 
niet aan criteria 

Herstel dient 
binnen 6 weken 
hebben 
plaatsgevonden 

3 1 of meer schorsende 
afwijkingen 

Nee Bedrijf voldoet 
niet 

Kan zich weer 
melden als 
tekortkomingen 
zijn ingevuld 

4 1 of meer uitsluitingen  Nee Bedrijf voldoet 
niet 

Bedrijf is 
uitgesloten.Kan 
zich volgend jaar 
weer melden 

5 Weigering van een (gedeelte) 
van de controle 

Nee Bedrijf voldoet 
niet 

Bedrijf is 
uitgesloten 

6 Geen herstel van de 
geconstateerde afwijkingen 

Nee  Bedrijf voldoet 
niet 

Bedrijf is 
uitgesloten 

 


