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1. Inleiding 
 

Stichting Wakker Dier komt op voor de dieren in de vee-industrie en stelt misstanden aan de kaak. 

Want ieder dier heeft recht op een goed leven. 

 

Rank a Brand is een onafhankelijke en betrouwbare merkenvergelijkingssite voor en door 

consumenten die duurzame en eerlijke producten en diensten willen kopen. Rank a Brand 

beoordeelt en vergelijkt consumentenmerken in diverse sectoren op duurzaamheid en 

maatschappelijke verantwoordelijkheid en gebruikt dit om consumenten, publiek en media te 

informeren en adviseren. 

 

Stichting Wakker Dier heeft Rank a Brand opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de 

diervriendelijkheid van maaltijdboxen van 10 merken.    

 

 

  

https://www.wakkerdier.nl/
http://www.rankabrand.nl/


 

 

4 

2. Onderzoek 
 

Rank a Brand heeft 10 merken van maaltijdboxen onderzocht met behulp van een door Wakker Dier 

en Rank a Brand overeengekomen vragenlijst (zie bijlage 2) op diverse aspecten van 

diervriendelijkheid van de producten in de maaltijdbox van het betreffende merk. Rank a Brand heeft 

de enquête per e-mail verstuurd aan de betreffende merkhouders. De merken die niet hebben 

gereageerd hebben een herinnering per e-mail gehad en zijn gebeld voor zover telefoonnummers bij 

ons bekend waren. Uiteindelijk hebben 9 merken de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. De 

antwoorden zijn waar mogelijk gecheckt op de website van het merk. Voor het enige merk dat niet 

hebben gereageerd (Heerlijk Eerlijk Box) zijn de antwoorden zo goed mogelijk ingevuld op basis van 

beschikbare informatie op de website van het betreffende merk. Indien geen duidelijk antwoord 

gevonden werd is een vraagteken ingevuld en geen punt behaald op dat onderdeel.  

Per aspect (beleid diervriendelijkheid, assortiment rundvlees, kalfsvlees, varkensvlees, kippenvlees, 

zuivel, eieren en vis) is op basis van het percentage positieve antwoorden een score berekend. 

Daarbij is gekeken naar minimaal 50% of 100% van het assortiment in een bepaalde productcategorie 

(bijv. rundvlees) gelijkwaardig aan 1, 2 of 3 sterren Beter Leven (zie bijlage 2). Vlees met het 

keurmerk Waterland van natuurvlees.nl en vlees van Buitengewone Varkens (beide in het 

assortiment van De Krat) is door ons aangemerkt als gelijkwaardig aan 2 sterren Beter Leven. 

Hetzelfde geldt voor het kalfsvlees van Pure Graze (aangeboden door Marley Spoon) en het 

varkensvlees van Streekbox, dat wordt grootgebracht volgens de richtlijnen van Skal, maar waarvoor 

geen Skal-certificaat is aangekocht.  

Hoe diervriendelijker het aanbod, des te hoger het aantal gescoorde punten. Vervolgens is een 

totaalscore berekend door het gemiddelde te nemen van de scores voor de 8 genoemde aspecten.   

Voor sommige merken waren bepaalde categorieën niet van toepassing, omdat het betreffende 

product geen onderdeel uitmaakt van het assortiment. In dat geval is het betreffende aspect niet 

meegeteld bij de berekening van de totaalscore.  

Op basis van de totaalscore heeft Rank a Brand een rangschikking gemaakt van de onderzochte 

merken volgens de volgende indeling: 
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3. Resultaten 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de totaalscores van alle onderzochte merken. In bijlage 1 vindt u 
de scores van alle merken op alle aspecten van diervriendelijkheid.  
 
 

 
 
Labels 
De hoogst scorende maaltijdbox in dit onderzoek is Beter Bio met een score van 100%. Alle 

producten van BeterBio zijn biologisch. Ook Beebox (score 95%), Willem&Drees (94%) en Heerlijk 

Eerlijk Box (76%) bieden veel biologische (dierlijke) producten. Deze 4 merken behalen het hoogste 

A-label. De Krat (66%) en Streekbox (58%) zijn goed op weg en scoren een B-label. Mathijs 

Maaltijdbox (44%), Marley Spoon (42%), Allerhande Box (41%) en HelloFresh (37%) doen het redelijk 

en krijgen een C-label. Geen enkel merk kreeg het D- of E-label. 

 

Beleid 

Bijna alle merken publiceren op hun website een duurzaamheidsbeleid en specifiek beleid met 

betrekking tot diervriendelijkheid, met uitzondering van Marley Spoon. Slechts 3 merken hebben 

meetbare doelen geformuleerd én rapporteren daar ook over: Allerhande Box, Beebox en BeterBio. 

Bijna alle merken bieden een vegetarische optie, behalve Allerhande Box en Mathijs Maaltijdbox.   
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Assortiment 

Alle onderzochte merken hebben een minimum inkoopeis voor kalfsvlees, varkensvlees, kip, eieren, 

zuivel en vis, en bijna allemaal, met uitzondering van Allerhande Box, ook voor rundvlees.  

Streekbox biedt rundvlees, kalfsvlees en kip aan zonder keurmerk gelijkwaardig aan minimaal één 

Beter leven ster. Allerhande Box, HelloFresh en Marley Spoon bieden rundvlees aan zonder een 

dergelijk keurmerk.  

Alle merken uit dit onderzoek bieden alleen eieren aan met een keurmerk gelijkwaardig aan 

minimaal 1 Beter Leven ster. Voor varkensvlees is dat 90%, voor kalfsvlees 89%, voor kip 80% en voor 

rundvlees 60%.  

89% van de merken biedt alleen eieren aan met een keurmerk gelijkwaardig aan minimaal 2 Beter 

Leven sterren. Voor kalfsvlees is dat 67%, voor varkensvlees 60%, en voor rundvlees en kip ligt dat op 

50%. Voor minimaal 3 sterren Beter Leven liggen de percentages een stuk lager: 44% voor eieren, 

33% voor kalfsvlees, 30% voor rundvlees en kip en 20% voor varkensvlees.   

Voor zuivel biedt 50% van de merken 100% weidemelkgarantie en 40% van de merken alles 

biologisch. 33% van de merken biedt 100% vis met het ASC- of MSC-keurmerk en 11% biologisch. 

Slechts 1 merk (BeterBio) biedt 100% biologische producten. Beebox biedt 100% biologisch vlees, 

eieren en zuivel, maar geen biologische (wel duurzame) vis. Willem&Drees kiest waar mogelijk voor 

biologische en duurzame landbouw. Heerlijk Eerlijk Box gaat voor 100% biologisch, tenzij een product 

niet biologisch verkrijgbaar is.  
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4. Conclusies 
 

Voor consumenten van maaltijdboxen die diervriendelijk en duurzaam voedsel belangrijk vinden is er 

voldoende keus; vier merken bieden grotendeels of uitsluitend biologische producten. En zeker voor 

vegetariërs is er ruime keus: 80% van de merken biedt een vegetarische optie.  

Alle onderzochte merken hebben een minimum inkoopeis voor kalfsvlees, varkensvlees, kip, eieren, 

zuivel en vis, en bijna allemaal ook voor rundvlees. Veel merken (80%) hebben specifiek beleid 

gepubliceerd met betrekking tot diervriendelijkheid.  

Niettemin is er in het assortiment nog veel verbetering mogelijk t.a.v. diervriendelijkheid. De helft 

van de merken beidt zuivel aan zonder weidemelkgarantie en 40% van de merken biedt rundvlees 

aan zonder keurmerk gelijkwaardig aan minimaal één Beter Leven ster. Daarnaast biedt twee derde 

van de merken vis aan zonder ASC- of MSC-keurmerk.  
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Bijlage 1. Overzicht scores per merk 
 

merk beleid rund kalf varken kip zuivel ei vis totaal 
Beter Bio 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Beebox 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 95% 

Willem&Drees 71% 100% 100% 86% 100% 100% 100% NVT 94% 

Heerlijk Eerlijk Box 57% 86% 86% 86% 86% 60% 86% 60% 76% 

De Krat 71% 71% 71% 71% 71% 80% 71% 20% 66% 

Streekbox 86% 14% 57% 71% 14% 100% 100% 20% 58% 

Mathijs Maaltijdbox 43% 43% NVT 43% 43% 40% 57% 40% 44% 

Marley Spoon 29% 29% 71% 43% 43% 60% NVT 20% 42% 

Allerhande Box 86% 0% 43% 29% 29% 40% 43% 60% 41% 

Hello Fresh 43% 14% 43% 43% 43% 20% 71% 20% 37% 
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Bijlage 2. Vragenlijst 
 
 

Algemeen duurzaamheid en diervriendelijkheid 
0. Heeft het bedrijf de enquête ingevuld?  

1. Heeft het bedrijf een duurzaamheidsbeleid dat via de website openbaar is gemaakt? 

2. Is dit beleid uiteengezet in meetbare doelen? 

3. Wordt er op basis van dit beleid gerapporteerd over gerealiseerde prestaties m.b.t. de 

genoemde doelen?  

4. Heeft het bedrijf een specifiek beleid voor diervriendelijk geproduceerd vlees, zuivel en eieren? 

5. Wordt het gebruik van keurmerken voor vlees kenbaar gemaakt aan klanten? 

6. Is er een vegetarische optie? 

 

Rundvlees 
7. Is er een minimum inkoopeis voor het rundvlees gericht op het welzijn van runderen? 

8. Heeft minimaal 50% van het rundvlees een keurmerk gelijk aan minimaal 1 Beter Leven ster 

(inclusief vleeswaren en conserven)? 

9. Heeft 100% van het rundvlees een keurmerk gelijk aan minimaal 1 Beter Leven ster (inclusief 

vleeswaren en conserven)? 

10. Heeft minimaal 50% van het rundvlees een keurmerk gelijk aan minimaal 2 Beter Leven sterren 

(inclusief vleeswaren en conserven)? 

11. Heeft 100% van het rundvlees een keurmerk gelijk aan minimaal 2 Beter Leven sterren (inclusief 

vleeswaren en conserven)? 

12. Heeft minimaal 50% van het rundvlees een keurmerk gelijk aan 3 Beter Leven sterren (inclusief 

vleeswaren en conserven)? 

13. Heeft 100% van het rundvlees een keurmerk gelijk aan 3 Beter Leven sterren (inclusief 

vleeswaren en conserven)? 

 

Kalfsvlees 
14. Is er een minimum inkoopeis voor het kalfsvlees gericht op het welzijn van runderen? 

15. Heeft minimaal 50% van het kalfsvlees een keurmerk gelijk aan minimaal 1 Beter Leven ster 

(inclusief vleeswaren en conserven)? 

16. Heeft 100% van het kalfsvlees een keurmerk gelijk aan minimaal 1 Beter Leven ster (inclusief 

vleeswaren en conserven)? 

17. Heeft minimaal 50% van het kalfsvlees een keurmerk gelijk aan minimaal 2 Beter Leven sterren 

(inclusief vleeswaren en conserven)? 

18. Heeft 100% van het kalfsvlees een keurmerk gelijk aan minimaal 2 Beter Leven sterren (inclusief 

vleeswaren en conserven)? 

19. Heeft minimaal 50% van het kalfsvlees een keurmerk gelijk aan 3 Beter Leven sterren (inclusief 

vleeswaren en conserven)? 

20. Heeft 100% van het kalfsvlees een keurmerk gelijk aan 3 Beter Leven sterren (inclusief 

vleeswaren en conserven)? 
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Varkensvlees 
21. Is er een minimum inkoopeis voor het varkensvlees gericht op het welzijn van varkens? 

22. Heeft minimaal 50% van het varkensvlees een keurmerk gelijk aan minimaal 1 Beter Leven ster 

(inclusief vleeswaren en conserven)? 

23. Heeft 100% van het varkensvlees een keurmerk gelijk aan minimaal 1 Beter Leven ster (inclusief 

vleeswaren en conserven)? 

24. Heeft minimaal 50% van het varkensvlees een keurmerk gelijk aan minimaal 2 Beter Leven 

sterren (inclusief vleeswaren en conserven)? 

25. Heeft 100% van het varkensvlees een keurmerk gelijk aan minimaal 2 Beter Leven sterren 

(inclusief vleeswaren en conserven)? 

26. Heeft minimaal 50% van het varkensvlees een keurmerk gelijk aan 3 Beter Leven sterren 

(inclusief vleeswaren en conserven)? 

27. Heeft 100% van het varkensvlees een keurmerk gelijk aan 3 Beter Leven sterren (inclusief 

vleeswaren en conserven)? 

 

Kip 
28. Is er een minimum inkoopeis voor het kipassortiment gericht op het welzijn van vleeskuikens?  

29. Heeft minimaal 50% van het kipassortiment een keurmerk gelijk aan minimaal 1 Beter Leven ster 

(inclusief vleeswaren en conserven)? 

30. Heeft 100% van het kipassortiment een keurmerk gelijk aan minimaal 1 Beter Leven ster 

(inclusief vleeswaren en conserven)? 

31. Heeft minimaal 50% van het kipassortiment een keurmerk gelijk aan minimaal 2 Beter Leven 

sterren (inclusief vleeswaren en conserven)? 

32. Heeft 100% van het kipassortiment een keurmerk gelijk aan minimaal 2 Beter Leven sterren 

(inclusief vleeswaren en conserven)? 

33. Heeft minimaal 50% van het kipassortiment een keurmerk gelijk aan 3 Beter Leven sterren 

(inclusief vleeswaren en conserven)? 

34. Heeft 100% van het kipassortiment een keurmerk gelijk aan 3 Beter Leven sterren (inclusief 

vleeswaren en conserven)? 

 
Zuivel 
35. Is er een minimum inkoopeis voor zuivel gericht op het welzijn van melkkoeien? 

36. Heeft minimaal 50% van de zuivel weidemelkgarantie? 

37. Heeft 100% van de zuivel weidemelkgarantie? 

38. Is minimaal 50% van de zuivel biologisch? 

39. Is 100% van de zuivel biologisch? 

 
Eieren 
40. Is er een minimum inkoopeis voor eieren gericht op het welzijn van leghennen?  

41. Is minimaal 50% van de gebruikte eiproducten scharrelei of beter (inclusief verwerkt ei)? 

42. Is 100% van de gebruikte eiproducten scharrelei of beter (inclusief verwerkt ei)? 

43. Is minimaal 50% van de gebruikte eiproducten vrije-uitloop ei of beter (inclusief verwerkt ei)? 
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44. Is 100% van de gebruikte eiproducten vrije-uitloop ei of beter (inclusief verwerkt ei)? 

45. Is minimaal 50% van de gebruikte eiproducten biologische of heeft 3 Beter Leven sterren 

(inclusief verwerkt ei)? 

46. Is 100% van de gebruikte eiproducten biologische of heeft 3 Beter Leven sterren (inclusief 

verwerkt ei)? 

 
Vis 

47. Is er een minimum inkoopeis voor vis gericht op het welzijn van vissen? (NB, deze vraag is 

uiteindelijk niet meegeteld in de scores)  

48. Is er een minimum inkoopeis voor vis gericht op duurzaamheid? 

49. Heeft minimaal 50% van het visassortiment het ASC of MSC keurmerk? 

50. Heeft 100% van het visassortiment het ASC of MSC keurmerk? 

51. Is minimaal 50% van het visassortiment biologisch? 

52. Is 100% van het visassortiment biologisch? 

 


