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1. Inleiding 
 

Keten Duurzaam Rundvlees (KDR) is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse vleesveehouders, 

slachterijen, grossiers, slagers en overige afnemers van rundvlees. Keten Duurzaam Rundvlees staat voor 

rundvlees afkomstig van vleesrassen gehouden in Nederland ten behoeve van de productie van roodvlees. 

De genoemde schakels in de keten garanderen dat het vlees minimaal geproduceerd, geslacht en verwerkt 

is volgens de geldende wet- en regelgeving. De runderen worden duurzaam en welzijnsvriendelijk 

gehouden volgens een aantal aanvullende criteria. Alle ketenpartijen staan hiervoor in en hebben dit 

geborgd middels Keten Duurzaam Rundvlees, dat wordt gecontroleerd door een onafhankelijke instantie. 

Vanaf de geboorte tot aan het bord is het vee en vlees traceerbaar. Alle schakels in de keten dragen hier 

zorg voor. Daarnaast zetten alle deelnemers zich in voor verdere verduurzaming van de hele keten. 

2. Doelstelling 
 

De productie van rundvlees heeft de afgelopen jaren een grondige verandering ondergaan. De kwaliteit en 

de productieomstandigheden van het Nederlandse roodvlees zijn enorm verbeterd.  Daarnaast hebben 

Biodiversiteit, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Duurzaamheid en Dierwelzijn een belangrijke 

plaats ingenomen in de Nederlandse roodvleessector.  

De Nederlandse roodvleessector is een duurzame sector. Zo worden veel van deze runderen succesvol 

ingezet voor het onderhoud van weilanden en natuurgebieden en worden de dieren voornamelijk extensief 

gehouden. Bij de inrichting van de huisvesting wordt gelet op de specifieke behoeften van vleesvee. De 

mest, voornamelijk stro mest is een bodemverbeteraar en wordt bij vleesveehouders als groeistof voor de 

eigen voerproductie ingezet. Dit draagt bij aan een gezonde bodemstructuur en heeft een positief effect op 

de weidevogelstand rondom deze bedrijven. Voor aanvullende veevoerproducten worden diverse 

reststromen uit de humane voedselsectoren gebruikt zoals bierbostel afkomstig van bierbrouwerijen en 

aardappels/snippers van de aardappelfabrieken. Dierengeneesmiddelen worden op indicatie van een vaste 

dierenarts verstrekt en worden nooit preventief toegediend. Daarnaast wordt samen met een vaste 

dierenarts jaarlijks het Bedrijfsbehandelplan en -gezondheidsplan opgesteld gericht op verbeteringen van 

gezondheid en welzijn en gebaseerd op de gezondheidsinformatie van het afgelopen jaar. Hierin is de 

Nederlandse veehouderij uniek.  Consumenten zijn echter niet op de hoogte van het feit dat zij door te 

kiezen voor Nederlands rundvlees een bewuste keuze kunnen maken voor duurzaam rundvlees.  

Dit bewustwordingsproces over de duurzaamheids- en kwaliteitskenmerken van het Nederlandse 

Rundvlees komt langzaam op gang. Middels het KDR kenmerk dragen we graag een steentje bij aan de 

bewustwording over duurzamere (voedsel)keuzes. Daarbij is herkomst en traceerbaarheid belangrijk, maar 

ook het streven naar een kortere keten tussen veehouder en consument. Door de KDR-erkenning en de 

samenwerking tussen de schakels in de keten worden alle pluspunten van de Nederlandse vleesveesector 

duidelijk gemaakt aan de afnemers van Nederlands rundvlees, aan consumenten, aan beleidsmakers en aan 

andere geïnteresseerden. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende rundveerassen. 
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Het KDR-kenmerk is opgesteld vanuit de dagelijkse praktijk en is bedoeld om samenwerking tussen deze  

schakels in de roodvleesketen te stimuleren. De KDR-erkenning toont aan dat het vlees van deelnemende 

bedrijven  is geproduceerd  met aandacht voor kwaliteit en duurzaamheid, inclusief dierwelzijn. Een 

onafhankelijke controle instantie controleert dit namens de Stichting KDR, en houdt  daarmee toezicht op 

de deelnemende Nederlandse vleesveebedrijven, maar ook op de overige schakels in de KDR keten.  

Door deze controles, tezamen met de controles die op de deelnemende slachterijen plaatsvinden en door 

de grossiers binnen de keten, kunnen deelnemers aan en afnemers van KDR-gecertificeerd vlees instaan 

voor de naleving van de voorwaarden. De criteria voor veehouders zij opgenomen in hoofdstuk 5.   

Vleesveehouders kunnen pas meedoen met KDR wanneer zij aan alle voorwaarden voldoen, hierop zijn 

gecontroleerd, goedgekeurd en gecertificeerd. Rundvlees dat is geproduceerd, geslacht en verwerkt 

volgens de criteria van KDR, mag onder de consumenten merknaam ‘ROBUUST’ verkocht worden door 

gecertificeerde afnemers. Door de ketensamenwerking hebben de verkopers van Robuust Rundvlees 

toegang tot alle informatie om als ambassadeur te fungeren van de primaire rundvleesproducenten.  

KDR-vleesveehouders zijn zelfstandige ondernemers waarvoor geen leveringsverplichting geldt.  

Aan fokkers en mesters die via de KDR-keten hun vee afzetten worden de controlekosten onder 

voorwaarden terugbetaald via de Stichting KDR. 

3. De Stichting  
 

Om de bewustwording over keuzes voor duurzaam voedsel te stimuleren en om de werkwijze van de 

Nederlandse roodvleessector op een transparante manier onder de aandacht van de consument te 

brengen zodat  Nederlandse vleesveehouders de erkenning krijgen die zij verdienen, is op 20 juli 2012 de 

Stichting Keten Duurzaam Rundvlees (KDR) opgericht.  

Doelstelling van de stichting is <citaat oprichtingsakte> “Het bevorderen van de samenwerking tussen, en 

het scheppen van de randvoorwaarden voor, de verschillende schakels in de keten van de Nederlandse 

roodvleesproductie. Dit betreft de Nederlandse vleesveehouder (fokker én mester), de slachterij, uitsnijderij, 

grossiers en slagers en andere afnemers en belanghebbenden. Door intensievere samenwerking tussen de 

schakels in deze keten, wordt gestreefd naar een betere verwaarding van het vlees van in Nederland gemest 

rundvee van vleesrassen, dat op basis van dierenwelzijn en andere duurzaamheidsprincipes is geproduceerd. 

De stichting wil dit bereiken door het voorzien in procedures, controles en voorlichting. Daarnaast zal de 

stichting zich inzetten voor verdere verduurzaming van deze keten.” 

Vanuit de stichting KDR worden de criteria van het kenmerk Keten Duurzaam Rundvlees en het Robuust 

kenmerk beheerd en de uitgifte van het daarbij behorende beeldmerken bewaakt. Het bestuur van de 

Stichting bestaat uit 4 bestuursleden vanuit de roodvleessector en een onafhankelijke voorzitter. De 

onafhankelijkheid en deskundigheid van Keten Duurzaam Rundvlees wordt gewaarborgd door een aparte 

adviescommissie bestaande uit vertegenwoordigers uit alle schakels van de keten.  
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Een brede ketensamenwerking biedt kansen tot het vertegenwoordigen van gezamenlijke belangen. Het 

bestuur van de Stichting KDR neemt namens de aangesloten leden haar verantwoordelijkheid en pakt deze 

belangenbehartigingstaken ambitieus op. Daarin is Keten Duurzaam Rundvlees vooralsnog uniek. 

Afnemers van KDR-vlees worden apart gecontroleerd en gecertificeerd. Zij leveren een kleine bijdrage per 

kilo ingekocht rundvlees. Deze inkomsten besteedt de stichting KDR aan voorlichting over en promotie van 

het Nederlandse rundvlees en aan het vergoeden van de controlekosten aan de vleesveehouders. 

Daarnaast zet de Stichting zich in voor verdere verduurzaming van de keten. Daarmee vloeit al het 

ingebrachte geld via de stichting terug in de keten.  

4. Algemene Voorwaarden 
 

De deelnemers aan Keten Duurzaam Rundvlees houden zich aan de Nederlandse Wet Dieren en aan de 

Europese wet- en regelgeving, zoals vastgelegd in de Europese Randvoorwaarden (GLB). De Nederlandse 

overheid controleert en handhaaft deze regelgeving onaangekondigd en steekproefsgewijs. Deelnemers 

aan KDR laten zich vrijwillig extra toetsen op de GLB-randvoorwaarden en verklaren de voorwaarden van 

KDR nauwgezet na te leven.  

Daartoe verplichten deelnemers aan KDR zich ertoe zich eens per 2 jaar door een onafhankelijke controle 

instantie te laten beoordelen op alle van toepassing zijnde voorwaarden. Daarnaast wordt 2% van de 

vleesveehouders steekproefsgewijs onaangekondigd gecontroleerd. Ook de antibioticaregistratie wordt 

gecontroleerd op naleving van de voorwaarden uit de ‘Verordening Registratie en Verantwoording 

Antibioticagebruik Rundersector’.  

Aangesloten vleesveehouders streven naar het vergroten van de minimale hokoppervlakte in de stal, zoals 

vermeld in criteria KDR 4.4, in ieder geval bij verbouw en/of nieuwbouw van de huisvesting.  De Stichting 

KDR ondersteunt het gebruik van duurzame grondstoffen en een daaraan gekoppelde verantwoorde 

productiewijze. Wanneer in de toekomst de beschikbaarheid van maatschappelijk verantwoorde geteelde 

soja een belangrijke meerwaarde betekent voor de KDR erkenning, vindt aanpassing van het schema plaats. 

Ook op gebied van andere duurzaamheidsthema’s zoals het duurzaam verwerken van afval, het reduceren 

van het gebruik van fossiele brandstof, het verbeteren van het stalklimaat en het verder reduceren van het 

medicijngebruik verwachten we binnen KDR een constante inspanningsambitie van alle deelnemers. Vanuit 

de Stichting wordt advies en voorlichting gegeven over verduurzamingsmogelijkheden.  

Alle huidige meetbare KDR-voorwaarden, specifiek voor vleesveebedrijven staan vermeld in hoofdstuk 5. 

Hierin zijn ook diverse kwaliteitseisen opgenomen, welke in de slachterij worden vastgesteld. 

Alleen slachterijen die werken volgens de PVV-regeling ‘Slachting en Weging Slachtrunderen’, mogen KDR 

gecertificeerde runderen slachten.  Dit geeft de vleesveehouders alle garanties die door deze verordening 

worden geborgd.  



                                                                        

1-6-2016                                                  Versie 4.0                 Copyright Stichting Keten Duurzaam Rundvlees 

5 

5. Lekker Hollands Rundvlees – Voorwaarden op vleesveebedrijven  

 Lekker Hollands Rundvlees – Voorwaarden op vleesveebedrijven  

(in aanvulling op de Europese GLB randvoorwaarden) 

Wet/regel KDR volgnr. Algemeen 

Verordening 
178/2002 

“KDR” 0.1 Het vleesveebedrijf is geregistreerd bij de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO) en bevindt zich op een locatie in Nederland. 

 
“KDR” 0.2 De Vleesveehouder voldoet aan de verordening ‘Registratie en 

Verantwoording Antibioticagebruik in de Rundersector’.   
 

 
“KDR” 1 Genotype/Kwaliteit 

KDR 

“KDR” 1.1 Uitsluitend vlees van runderen afkomstig van vleesrassen of kruisling- 
vleesrassen komen in aanmerking voor “KDR”. Dit wordt per rund op de 
slachterij bepaald. (SEUROP classificatie, O en P runderen uitgesloten.)  

KDR 
“KDR” 1.2 Alleen runderen met een goede bevleesdheid waarvan de karkassen na 

slachting voldoen aan de KDR-normen op  gebied van classificatie/leeftijd 
komen in aanmerking. Dit wordt op de slachterij bepaald. 

KDR 
“KDR” 1.3 Alleen runderen met de leeftijd bij slachten van maximaal 78 maanden voor 

vrouwelijke en maximaal 26 maanden voor mannelijke dieren komen in 
aanmerking voor KDR. Dit wordt op de slachterij vastgesteld.   

KDR 
“KDR” 1.4 De periode voor de slachtdatum dienen de dieren op een KDR-locatie te 

verblijven. Mannelijke dieren minimaal 6 maanden en vrouwelijke dieren 
minimaal 3 maanden. Dit wordt op de slachterij bepaald. 

 
“KDR” 2 Hygiëne 

Verordening 
852/2004 

“KDR” 2.1 Het vleesveebedrijf, de bedrijfsomgeving en middelen dienen schoon en 
opgeruimd te zijn. Afval en vuil worden regelmatig verwijderd.  

852/2004 
“KDR” 2.2 Bezoekers die bedrijfsmatig gebouwen betreden waar vleesvee is gehuisvest 

maken gebruik van de aanwezige bedrijfskleding en dicht, schoon schoeisel.   

852/2004 
“KDR” 2.3 Er is ontsmettingsmogelijkheid en – middelen voor schoeisel aanwezig die kan 

worden toegepast in geval van calamiteiten. 

852/2004 “KDR” 2.4 De dieren in de stal(len) ogen schoon en gezond.  

852/2004 
“KDR” 2.5 Als tijdens officiële controles (door NVWA, Milieu-inspecties o.a.) 

hygiëneproblemen zijn vastgesteld, zullen adequate herstelmaatregelen 
worden genomen.  

KDR 
“KDR” 2.6 De veehouder maakt desgevraagd melding van deze controle-bezoeken aan de 

door de stichting KDR aangestelde controle-instantie en deelt de resultaten 
van analyses van eventueel bij de dieren genomen monsters. 

852/2004 

“KDR” 2.7 De veehouder is in het bezit van een gewasbeschermingsplan en registreert de 
gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en biociden, plus alle resultaten van 
voor de volksgezondheid relevante analyses van monsters.  
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 “KDR” 3 Voeding 

178/2002 
“KDR” 3.1 Al het aangekochte krachtvoer en samengesteld krachtvoer is van GMP+, GMP 

Ovocom of gelijkwaardig erkende leveranciers. 

KDR 
“KDR” 3.2 Het gebruik van bedrijfseigen, niet verwerkte enkelvoudige veevoer (bv mais, 

bieten en/of aardappelen) al dan niet afkomstig van een andere landbouwer, is 
toegestaan. De veehouder houdt hier een administratie van bij. 

KDR 
“KDR” 3.3 De veehouder geeft een volledige beschrijving van het dagrantsoen per dier. 

Minimaal 60% van het kg-ds dagelijks rantsoen bestaat uit ruwvoer (b.v. gras, 
kuilgras of snijmaïs).  

KDR 
“KDR” 3.4 De veehouder geeft een volledige beschrijving van het dagelijks voerrantsoen 

van op stal gehouden stieren. Maximaal 40% van het dagelijks rantsoen mag 
uit krachtvoer bestaan.  

KDR 
“KDR” 3.5 Er is voldoende ruimte zodanig dat in de stalperiode minimaal 1 vreetplaats 

per 2 runderen beschikbaar is.  

KDR 
“KDR” 3.6 De kalveren worden gespeend op een leeftijd van minimaal 3 maanden, 

afhankelijk van het geboorte seizoen, of direct na de geboorte.  
De fokker heeft het speenregime vastgelegd in een getekende verklaring.  

KDR 
“KDR” 3.7 De kalveren worden bijgevoerd met vers water en ruwvoer vanaf een leeftijd 

van 14 dagen.  

KDR 
“KDR” 3.8 Er zijn goed reinigbare drinkwatervoorzieningen aanwezig waar de runderen 

onbeperkt toegang toe hebben. 

KDR 
“KDR” 3.9 Ook in de weide hebben de runderen onbeperkt toegang tot schoon en 

voldoende drinkwater.  

KDR 

“KDR” 3.10 Voor de ruwvoerteelt ten behoeve van eigen dieren wordt gebruik gemaakt 
van eigen productie of regionale productie van grondstoffen.  
 
Onder regionaal wordt verstaan: binnen een straal van 50 kilometer rondom 
de veehouderij. 

KDR 
“KDR 3.11” Al het samengestelde krachtvoer (bix) is afkomstig van in Nederland gevestigde 

voerleveranciers en is in Nederland samengesteld.  
 

 
“KDR” 4 Huisvesting 

KDR 
“KDR” 4.1 Vrouwelijke dieren hebben aantoonbaar de beschikking over voldoende 

weidegang, uitgezonderd de afmestfase.  

KDR 
“KDR” 4.2 Aanbinden is alleen toegestaan tijdens een herstelperiode, ter voorbereiding 

op het afkalven of indien noodzakelijk ter bescherming van het dier en/of 
andere dieren. De aanbindperiode dient zo kort mogelijk te zijn.  

KDR 

“KDR” 4.3 Stieren mogen na de zoogperiode permanent op stal worden gehouden, met 
voldoende daglicht en een ligplek van stro, houtkrullen of rubber in 
huisvestingssystemen conform KDR criteria 4.4 t/m 4.11  
 
Een roostervloer met rubber is toegestaan. 
 
Een grupstal en/of ligboxen is voor deze dieren niet toegestaan. 
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KDR 

“KDR” 4.4 
 

De oppervlakte m2 per dier is MINIMAAL:  
Gewicht Ingestrooid Totaal 

Tot 200 1,25m² 2,5m² 

201-300 1,75m² 3,5m² 

301-400 2,6m² 3,8m² 

401-500 3,0m² 4,2m² 

501-600 3,4m² 4,6m² 

601-700 3,6m² 5,0m² 

701-800 4,0m² 5,4m² 

>800 80% totaal 
Binnen 

+0,4m²/100kg 

 

KDR 

“KDR” 4.5 Binnengehouden runderen moeten permanent toegang hebben tot een 
liggedeelte met een dichte vloer op een zacht ligbed van stro, houtkrullen of 
rubber,  waarop alle dieren gelijktijdig kunnen liggen.  
Een roostervloer met rubber is toegestaan. 

KDR 
“KDR” 4.6 Alle dieren moeten zich binnen vrij kunnen bewegen. Boven de ligplaatsen 

moet een vrije ruimte zijn van 2,5 meter, gemeten vanaf de vloer. De hokken 
zijn zodanig ingericht dat de dieren zich niet kunnen verwonden.  

KDR 
“KDR” 4.7 Ligboxen met een liggedeelte van stro, houtkrullen of rubber is alleen 

toegestaan voor vrouwelijk fokvee. Derhalve niet voor stieren en/of mestvee. 

KDR 
“KDR” 4.8 Niet ingestrooide vloerdelen zijn non-slip of zo onderhouden dat het risico van 

uitglijden beperkt wordt. Vloeren mogen nooit zo ruw zijn dat ze 
verwondingen veroorzaken, noch zo glad dat ze resulteren in uitglijden. 

KDR 
“KDR” 4.9 De stal is voorzien van licht doorlatende delen, ramen of gedeeltelijk open. Het 

lichtniveau is minimaal 50 LUX op vloerniveau. 

KDR 
“KDR” 4.10 Er is voldoende verlichting (150 lux) in de stal aanwezig om de runderen te 

allen tijde te kunnen inspecteren.  

KDR 
“KDR” 4.11 Er is een aaneengesloten periode in de nacht van minstens 6 uur met een laag 

lichtniveau zodanig dat de runderen kunnen rusten. 

 
“KDR” 5 Gezondheid en Ingrepen 

Besluit 
Welzijn 

“KDR” 5.1 Bij ziekte en ernstige verwonde dieren, bij verschijnselen van besmettelijke 
dierziekten, abnormale verlaging van de voeropname en/of sterfte wordt 
direct de dierenarts ingeschakeld. 

Besluit 
Welzijn 

“KDR” 5.2 Ernstig zieke of gewonde dieren zonder zicht op herstel worden 
geëuthaniseerd door de dierenarts. Dit wordt bijgehouden in een logboek en 
de oorzaken worden geëvalueerd met de vaste dierenarts.  

Besluit 
Welzijn 

“KDR” 5.3 Zieke en gewonde runderen worden apart gezet en behandeld in een 
ziekenboeg met droog strooisel.  

KDR 

“KDR” 5.4 De ziekenboeg beslaat minimaal 1% van het totale oppervlakte van de 
runderplaatsen. Indien de ruimte niet standaard aanwezig is, moet deze 
(tijdelijk) kunnen worden gerealiseerd om in een voorkomend geval zieke 
dieren te kunnen verzorgen. 

KDR 
“KDR” 5.5 De conditie van de klauwen wordt besproken met de dierenarts en schriftelijk 

vastgelegd tijdens de jaarlijkse evaluatie van het BGP.  
Zo nodig wordt ook een verzorgingsplan opgesteld. 

KDR 
“KDR” 5.6 Onthoornen mag in de 1e twee levensmaanden door een dierenarts worden 

uitgevoerd onder verdoving. Dit wordt geregistreerd in een logboek. Daarnaast 
is het onthoornregime vastgelegd in een getekende verklaring. 
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KDR 
“KDR” 5.7 Het is niet toegestaan de runderen te castreren, te brandmerken (heet of 

koud) of te couperen. 

Richtlijn 
96/23 

“KDR” 5.8 Aanwezigheid of toediening van alle (illegale) groeibevorderaars is strikt 
verboden en leidt bij overtreding tot onmiddellijke uitsluiting van KDR. 
De houder heeft hiervoor een verklaring ondertekend. 

853/2004 
“KDR” 5.9 Via de VKI Melding wordt alle relevante voedselketen informatie verstrekt over 

de runderen en het herkomst bedrijf.  

 
“KDR”5.10 Wanneer de DDD/J afwijkt van de actuele landelijke streefwaarde, dient de 

veehouder hier een verklaring voor te geven. Een verbeterplan wordt met de 
vaste dierenarts besproken. Dit wordt schriftelijk vastgelegd in het BGP.  

 “KDR” 6 Transport 

Verordening 
1/2005 

“KDR” 6.1 De houder maakt uitsluitend gebruik van gecertificeerde professionele 
vervoerders. Bij eigen vervoer worden de wettelijke regels strikt nageleefd. 

 
“KDR” 7 Ongediertebestrijding 

852/2004 
“KDR” 7.1 Indien nodig, worden aantoonbaar maatregelen getroffen ter bestrijding van 

ongedierte.   

852/2004 
“KDR” 7.2 Ongediertebestrijdingsmiddelen worden apart van voer en vee en afgesloten 

opgeslagen en gebruikt conform het etiket en zonder gevaar voor de veiligheid 
van voer en vee. 

852/2004 
“KDR” 7.3 Alleen in NL toegelaten ongediertebestrijdingsmiddelen worden gebruikt. 

 “KDR” 8 Gewasbeschermingsmiddelen 

852/2004 
“KDR” 8.1 Gewasbeschermingsmiddelen worden apart van voer en vee en afgesloten 

opgeslagen conform het etiket en zonder gevaar voor de veiligheid van mens, 
milieu, voer en vee.  

852/2004 
“KDR” 8.2 Alleen in NL toegelaten gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. 

852/2004 
“KDR” 8.3 De op het etiket vermelde toedieningswijze en wachttermijn wordt 

aangehouden. 

 “KDR” 9 Mest, afval en gevaarlijke stoffen 

852/2004 
“KDR” 9.1 Mest, afval en gevaarlijke stoffen worden zodanig opgeslagen, gebruikt en 

verwijderd dat zij geen gevaar vormen voor milieu, diervoeders en het vee. 

 “KDR” 10 Milieu 

KDR 

“KDR” 10.1 De veehouder heeft inzicht in zijn eigen mestproductie en houdt zich aan de 
wettelijke gebruiksnormen.  
Een eventueel overschot dat niet op eigen land kan worden aangewend, wordt 
volgens de wettelijke voorschriften afgezet of verwerkt. 

 “KDR” 11 Verduurzaming 

KDR 

“KDR” 11.1 De veehouder neemt minimaal 2x per jaar deel aan een cursus of bijeenkomst 
over diergezondheid, welzijn, duurzame veehouderij, mestwetgeving, 
weidevogelbeheer of andere aan de actuele vleesveehouderij gerelateerde 
thema’s. De Stichting KDR verzorgt jaarlijks een bijeenkomst over 
verduurzamingsmogelijkheden in de vleesveehouderij.  

 


