
        

 

Nieuwsbrief programma 100% NL Weide-rund: 

 

 

Het overgrote deel van Nederlands rundvlees is afkomstig uit de 
melkveehouderij. De rundveehouderij in Nederland zit na jarenlange 
ontwikkelingen en onderzoek op een hoog niveau met als doel om gezond- 
en veilig voedsel te produceren waarbij dierwelzijn en voedselveiligheid 
hoog in het vaandel staan. Vlees van koeien uit de Nederlandse 
melkveehouderij is hier uitermate geschikt voor. In de Vion 
runderslachterijen worden voornamelijk deze dieren geslacht. 

 

Vion heeft voor de toekomst een strategie uitgewerkt om het Nederlands 
rundvlees optimaal te kunnen verwaarden. Met deze strategie is de 
ketengedachte een belangrijk uitgangspunt en onderdeel. Mede door 
slachtlijnbevindingen middels RundveeNet terug te koppelen naar 
leveranciers willen we deze ketengedachte versterken.  

 

Doel is vervolgens het creëren van een stabiele groep van leveranciers om 
een zo constant mogelijke aanvoer van dieren te krijgen zodat afnemers 
continu beleverd kunnen worden met vlees van constante kwaliteit waarbij 
kwaliteit/herkomst/dierwelzijn geborgd zijn. 

 

Opzet is om in potentie zoveel mogelijk dieren/bedrijven in programma 
mee te kunnen laten lopen om voldoende grote volumes te verkrijgen 
zodat klanten continue beleverd  kunnen worden van constante kwaliteit.  

  



        

 

Voorwaarden: 100% NL Weide-rund. 

 

Bedrijf: 

 Dieren afkomstig van erkende (melk)veebedrijven met NL UBN- en KvK nr. 
 Geldig certificaat van melkfabriek en/of geldende kwaliteitsregeling rund m.b.t. 

“volledige” weidegang. 
 

Dieren: 

 Dieren dienen min 120 dgn a 6 uur per dag weidegang hebben gehad per jaar. 
 Alleen vrouwelijke dieren geboren en getogen NL. 
 Minimaal 30 dagen verbleven op deelnemend UBN nr. 

 
 

Uitvoering programma: 

 Inschrijving/deelname en controle wordt uitgevoerd door Vion/HVC 
 Startdatum per direct na screening documenten. Weide-certificaat dient 

doorgeven te zijn minimaal 1 dag voor slachten. 
 Programma Waddenrund gaat automatisch over in dit programma. 
 Deelnemende slachterijen aan dit programma zijn VION Tilburg en Slachthuis 

Dokkum. 
 Opgave- en afrekenen van runderen gebeurt alleen op huidige manier en dat is 

via uw eigen handelaar. 
 Voor 100% NL dieren wordt een marktconforme prijs betaald. 
 Voor 100% NL dieren met weidegangcertificaat wordt een weidetoeslag van 0.10 

euro/kg betaald. 
 Buitenlands geboren runderen zijn uitgesloten van weidetoeslag. 
 Deelname aan programma via aanmeldingsformulier. Hier zitten verder geen 

contractuele verplichtingen aan. 
 

 

Procedure aanmelden: 

Formulier terugsturen kan op volgende wijze: 

 Via uw eigen handelaar/vertegenwoordiger 
  Of naar: weiderund@hvcrundvee.nl 

                                    



Inschrijf-/aanmeldformulier   

100% NL Weide-rund  
 

Geachte leverancier van runderen, 

De consument vertrouwt op goed-, veilig- en duurzaam rundvlees. Het is onze taak om 
gezamenlijk met veehouders, dierenartsen, voerproducenten, transporteurs en de 
vleesverwerkende bedrijven dit te realiseren. Door o.a. slachtlijnbevindingen terug te 
koppelen naar leveranciers. 

Doel programma 100% NL Weide-rund: 

Het optimaal tot waarde brengen van oorsprong Nederlands geproduceerd (weide)vlees 
en het kunnen voldoen aan de groeiende vraag van duurzaam-, veilig- en diervriendelijke 
geproduceerd (weide)vlees. 

 

Contactpersoon/Handelaar: ……………………………….. 

Naam  : ……………………… Relatienr. : ……………………….. 

Adres  : ………………………. BTW-nr. : ……………………….. 

Pc/woonplaats: ……………………….. UBN-nr. : ……………………….. 

E-mail: : ……………………….. KvK-nr. : ……………………….. 

Tel.nr.  : ……………………… Melkafnemer : ……………………….. 

 

Certificaat/verklaring melkfabriek: ……………………………………………………(kopie). 

 

Plaats    Datum:   ondertekening : 

 

……………………………  ….-….-……..   ………………………………….  

Ondertekende verklaart in hoedanigheid van (mede)eigenaar deze Eigen Verklaring Weiderund naar waarheid te hebben ingevuld en neemt daarvoor 
dan ook de volledige verantwoordelijkheid.  


