
Viande d’origine du Limousin

Cahier des Charges

PRODUCTDOSSIER

“Limousin-runderen – Type Hollande”

Deel: “Veehouderij”



Gecertificeerde kenmerken:
 • Runderen van het Limousin-ras 
 • Dieren die geboren, gefokt en gemest worden in de Franse streek Limousin

PRODUCTDOSSIER

“Limousin-runderen – Type Hollande”

Deel: “Veehouderij”

Voor France Limousin Nederland
Röntgenweg 5 – 3208 KG -  Spijkenisse
Tel: +31-(0)181613244 – Fax: +31-(0)181619903
E-mail:  info@francelimousin.nl
KvK: 24177576
 

Voor CELMAR
Malonze – 23300 LA SOUTERRAINE
Tel. 05 55 63 04 53 – Fax 05 55 63 27 18
E-mail: accueil@celmar.coop
Siret 314 492 349 08019



PRODUCTOMSCHRIJVING

Productpresentatie

In dit productdossier worden de productieomstandigheden beschreven voor jonge runderen van het  
Limousin-ras die zijn geboren, worden gefokt en gemest in de streek Limousin. Het vlees van deze runderen heeft  
de beschermde geografische aanduiding (IGP, Identification Geographique Protegée) “Rundvlees uit de Limousin” 
(zie de kaart in bijlage 1) en is bestemd voor de Nederlandse markt.
De producenten zijn verenigd in de “Coopérative des Eleveurs de la Marche CELMAR” waarvan het hoofdkantoor  
is gevestigd in Malonze - 23300 La Soutterraine (Frankrijk).
CELMAR verplicht zich tot de productie van jonge runderen volgens de omschrijving zoals weergegeven is in dit 
productdossier.

De jonge runderen worden geslacht, geselecteerd en vervoerd door Union France Limousin, waarvan het hoofdkan-
toor is gevestigd te Malonze - La Soutterraine (Frankrijk),

De distributie wordt verzorgd door France Limousin Nederland B.V. (FLN B.V.) waarvan het hoofdkantoor is gevestigd 
aan de Röntgenweg 5 te Spijkenisse (Nederland).
FLN B.V. verplicht zich om de Limousin-runderen zoals beschreven in deze voorwaarden uitsluitend bij CELMAR te 
kopen.

De dieren worden op traditionele wijze gehouden, waarbij de weide-stalcyclus gerespecteerd wordt.  
Kalveren drinken tot het spenen bij hun moeder, vervolgens worden de dieren gevoerd met een evenwichtig mengsel 
van voedergewassen en granen.

De slachtleeftijd ligt tussen de 15 en 22 maanden. De groeisnelheid is matig en minder dan 1500 g/dag.

Het karkasgewicht varieert tussen 380 en 460 kg.

De karkassen worden vervolgens geselecteerd op bevleesdheid: klasse E of U (EUROP-indeling) en op vetbedekking: 
klasse 2 of 3.

Productkenmerken

 V.l. Geboorte:

 V.l.1. Ras, veehouderij

Het enige ras dat gehouden wordt is het Limousin-ras.

De kalveren die bestemd zijn voor de productie van jonge runderen van het “Type - Hollande” worden gehouden 
volgens het principe van de zogende kudde: kalveren drinken bij hun moeder in de wei tot een leeftijd van  minimaal 
7 maanden. Vanaf hun geboorte tot het mesten leven de dieren volgens de traditionele rundveehouderspraktijken uit 
de Limousin (melk en gras). Als de dieren aanvullende voeding krijgen, moet dit voldoen aan de eisen zoals verwoord 
in hoofdstuk V.2.3.

De kalveren mogen niet voor de leeftijd van 7 maanden gespeend worden.

Onthoornen: Wanneer een dier om veiligheidsredenen onthoornd moet worden, dan moet dit volgens de voor-
waarden uit het Franse Handvest voor Goede Veehouderijpraktijken (“la Charte des Bonnes Pratiques d’Elevage”)  
gebeuren om onnodige stress bij het dier te voorkomen.



 
 V.l.2. Overdracht van dieren

Een dier van 7 tot 12 maanden mag gedurende zijn leven één of twee keer fysiek worden overgedragen (hieronder 
valt niet de aankoop door de slachter) op voorwaarde dat het dier afkomstig is van fokkers met de kwalificatie “leve-
ranciers van jonge runderen” (“fournisseurs de bovins maigres” of “FBM”). De laatste eigenaar van het dier dient het 
dier ten minste 4 maanden op zijn bedrijf te houden.

De dieren kunnen via een groepagecentrum worden doorgevoerd, of, nadat ze gegroepeerd zijn, worden gesorteerd 
aan de hand van  specifieke kenmerken en de behoeften van de veehouders waar de dieren heen zullen gaan.

 V.2. Opfokken:

Alle kenmerken uit dit hoofdstuk hebben alleen betrekking op de jonge runderen van het “Type - Hollande”.
 
 V.2.1. Stallen

Het ontwerp van de gebouwen waarin de dieren worden gehouden dient aan twee essentiële eisen te voldoen:
 • een optimaal dierenwelzijn,
 • het onderhouden van een omgeving die geschikt is voor hun ontwikkeling en die gericht is op het voorkomen 
van gezondheidsproblemen.

De dieren moeten op stal staan in een stal van het type met vrije uitloop voorzien van ligstro en/of vrije loopruimte. 
Minimale afmetingen van de stal:

Er dient aan de volgende comfort- en omgevingseisen te worden voldaan:
 •  verplichte plantaardige bodembedekking: de hoeveelheden stro en/of ander strooisel waarop de dieren 

kunnen liggen dient voor een droge en verende ondergrond te zorgen, ook wanneer het materiaal ver-
vangen wordt. 

 •  natuurlijke verlichting: het gebouw waarin de dieren gehouden worden dient verlicht te worden door 
daglicht zodat de dieren overdag goed zichtbaar zijn. Indien mogelijk moet er ook ‘s nachts verlichting 
zijn.

 • zolang er dieren in de stal aanwezig zijn, moet er gelucht worden:
  • ofwel door middel van natuurlijke luchtcirculatie,
  • of, indien natuurlijke ventilatie niet mogelijk is, met behulp van mechanische ventilatie.

De dieren hebben continu toegang tot een goed werkend drinksysteem dat voldoet aan hun behoeften: de dieren 
hebben toegang tot water van aanvaardbare kwaliteit (het water is visueel schoon, bevat geen uitwerpselen, is helder 
en wordt regelmatig ververst).

De stallen worden schoongehouden en goed onderhouden, evenals de directe omgeving en de toegangswegen naar 
de boerderij, uit een oogpunt van hygiëne en imago. De stallen worden ten minste één keer per jaar geleegd en 
grondig gereinigd.

Minimaal 0.5

Type stal Afmetingen

Stal met vrije uitloop en ligstro: ligoppervlak per dier (m2)

Vrijloopstal 
Minimale breedte aan de voerbak (m)

Minimaal 6



 V.2.2. Weide-stalcyclus

De dieren moeten tijdens hun hele leven worden gehouden volgens de traditionele cyclus van weidegang en het op 
stal zetten. Indien mogelijk kan de stalperiode worden overgeslagen (volledige openlucht); dit is afhankelijk van de 
weersomstandigheden. In dat geval dienen de dieren te beschikken over een natuurlijke of kunstmatige schuilplaats, 
en aanvullende voeding te krijgen van het type “mesting”. 
Er moet op worden toegezien dat de dieren over drinkmogelijkheden en schuilplaatsen tegen wind, kou en hitte 
beschikken. 
De dieren kunnen op stal worden afgemest, ongeacht de tijd van het jaar.

 V.2.3. Voeding

Het voeren dient zodanig te gebeuren dat ieder dier een evenwichtige verhouding aan voedingstoffen binnenkrijgt.
Het grootste deel van het voer dat de dieren krijgen moet afkomstig zijn van het bedrijf zelf en voedergewassen heb-
ben de voorkeur. De veehouder mag geen genetisch gemodificeerde gewassen cultiveren en geen volledig of aanvul-
lend voer gebruiken dat genetisch gemanipuleerde organismen bevat. De veehouder dient aan te kunnen tonen dat 
de samenstelling van het door hem gebruikte voer voldoet aan de bepalingen uit dit productdossier.
Voor andere dieren die binnen het bedrijf gehouden worden, kunnen andere voedingsmiddelen zijn toegestaan 
maar de verschillende types voedingsmiddelen dienen op verschillende, duidelijk aangegeven plaatsen te worden 
opgeslagen.

 * Grondstoffen en toegestane producten:

Samengesteld geconcentreerd voer, volledig of aanvullend, dient uitsluitend te bestaan uit:
- Graankorrels en daarvan afgeleide producten en bijproducten
- Zaden van oliehoudende en eiwitrijke gewassen, daarvan afgeleide producten en bijproducten
- Voedergewassen, inclusief ruwvoer
- Andere planten, daarvan afgeleide producten en bijproducten
- Melkproducten
- Mineralen

Het gebruik van middelen met een beoogde profylactische of therapeutische werking in de grondstoffen is verboden.

CELMAR stelt de veehouders voor dit productdossier een lijst van goedgekeurde samenstellingen ter beschikking.

 *Toevoegingen:

Gedurende de hele opfokperiode kunnen er additieven gebruikt worden die voldoen aan de voorschriften, met uit-
zondering van het verboden ureum. 
Producten en additieven van dierlijke herkomst zijn verboden met uitzondering van melkproducten.

 * Voer - Hooi en kuilvoer:

Hooi en kuilvoer dienen van uitstekende kwaliteit te zijn (geen abnormale geur, geen schimmel). Het kuilvoer mag 
geen chemische conserveermiddelen bevatten.



 * Voerplan:

Opfokfase:
Gedurende de lente en de zomer-herfst, afhankelijk van de mogelijkheden van het bedrijf, dient het voer voorname-
lijk te bestaan uit hoogwaardige weidegewassen en in de winter uit geconserveerd voer (hooi, kuilvoer, enz.)
In ieder seizoen kan er aanvullend voer worden gegeven om tegemoet te komen aan de fysiologische behoefte van 
de dieren. (Zie * Grondstoffen en toegestane producten  hierboven).
Het toevoegen van medicijnen aan het voer (waaronder antibiotica) is verboden.

 V.3. AFMESTEN

 V.3.1. Afmestwijze

Tijdens de afmestperiode dient er bij het verstrekken van voedselhoeveelheden rekening te worden gehouden met de 
vetbedekking aan het begin van de afmestperiode. De duur en de wijze van afmesting dienen zodanig te gebeuren 
dat de dieren bij de slacht voldoen aan de eisen voor optimale vetbedekking. 

 V.3.2. Medische behandelingen

Behandelingen dienen beperkt te blijven tot ingrepen die strikt noodzakelijk zijn om de dieren weer in goede ge-
zondheid te krijgen.

Wanneer een wachttijd in verband met het toedienen van medicatie korter is dan 15 dagen, dient er toch een periode 
van minimaal 15 dagen in acht genomen ter worden tussen de afloop van de kuur en de slacht.

 V.4 TRANSPORT NAAR HET SLACHTHUIS

Het transport dient zodanig georganiseerd te zijn dat de dieren zo snel mogelijk het slachthuis bereiken.
Het inladen en afladen van de dieren en het transport mag alleen worden uitgevoerd door houders van het  
Certificat d’Aptitude au Transport d’Animaux Vivants (CAPTAV) [Getuigschrift van bekwaamheid voor het vervoeren  
van levende dieren].
De dieren worden voor de slacht in individuele hokken geplaatst.

 V.5. Slachten

De tijd tussen het meenemen van de dieren van de boerderij of het verdeelcentrum en hun slacht mag niet langer zijn 
dan 24 uur op werkdagen. Deze tijd kan verlengd worden tot de slacht van de volgende dag wanneer de dieren na 
afloop van de slacht van de dag zijn aangekomen op voorwaarde dat zij over voldoende water kunnen beschikken.

 V.5.1. Kenmerken van de karkassen

De karkassen dienen ten minste 380 kg te wegen en ten hoogste 460 kg.

De karkassen moeten voldoen aan conformiteitsklassen E of U volgens de EUROP-indeling en een vetheidsklasse van 
2 of 3 hebben.

DFD-vlees (of iedere andere ernstige fout die bij visuele controle na de slacht aan het licht komt is), fibrolipomatose, 
puntbloedingen, hematomen, sporen van horzellarven en het verwijderen van overtollig dekvet leiden tot afkeuring 
van het vlees. 



De ultieme, systematisch gemeten, pH-waarde  dient lager of gelijk aan 6,0 te zijn.

NB : De pH-meting wordt uitgevoerd:
 •  voor een compleet karkas of een achtervoet: in de lange rugspier (longissimus thoracis et lumborum)  

ter hoogte van de 13e rib – 1e lendenwervel
 • voor een schenkel: in de snede (semimembranosus)
 • voor een voorvoet: in het hart van de entrecôte (longissimus thoracis) ter hoogte van de 5e rib.



Bijlage 1

DEFINITIE VAN HET GEBIED MET DE BESCHERMDE AANDUIDING

(Identification Geographique Protegée) 
“Rundvlees uit de Limousin” 
 



 
Bijlage 2 
 

VOERSCHEMA VOOR EEN STIERKALF jONGER DAN 18 MAANDEN

Moedermelk
Energierijke aanvulling
Eiwitrijke aanvulling
Voedergewassen

Kg ingenomen DS per dag
 

Levend gewicht in kg

NB: Voeding op basis van grondstoffen en toegestane producten (zie 2.3):
Energierijke aanvulling: type granen (tarwe, gerst en maïs, enz.)
Eiwitrijke aanvulling: type raapkoek, zonnebloemkoek, sojakoek van niet-genetisch gemanipuleerde 
soja, erwten, paardenbonen, enz.).
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