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Reglement op het gebruik en toezicht met betrekking tot het certificeringsmerk “Beter Leven”, 

eigendom van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, gevestigd te Den Haag. 

 

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, 

 

gelet op artikel 29, tweede lid, eerste volzin, van de statuten van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming 

van Dieren, heeft op 1 juni 2009 vastgesteld het navolgende Reglement, 

 

zoals laatstelijk gewijzigd en vastgesteld per 20 december 2019. 

 

Begripsbepalingen en taakverdeling 

 

Artikel 1 

In dit Reglement wordt verstaan onder: 

a. Dierenbescherming: Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, gevestigd en 

kantoorhoudende te Den Haag; 

b. Bestuur NVBD: de algemeen directeur/bestuurder van de Dierenbescherming; 

c. certificeringsmerk of Beter Leven keurmerk: het certificeringsmerk Beter Leven van de 

Dierenbescherming, gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder 

inschrijvingsnummer 0968002 (elders ook ‘collectief beeldmerk’ genoemd); 

d. gebruiksgerechtigde: de tot gebruik van het certificeringsmerk gerechtigde (elders ook ‘gebruiker’  

genoemd); 

e. SBLk: de stichting “Stichting Beter Leven Keurmerk”, gevestigd en kantoorhoudende te Den Haag; 

f. SBLk-bestuur: het bestuur van de SBLk; 

g. aanvrager: natuurlijke of rechtspersoon die een aanvraag doet bij SBLk met als doel het recht te 

verkrijgen op gebruik van het certificeringsmerk.  

 

Artikel 1A 

 

Het certificeringsmerk is eigendom van de Dierenbescherming, waarbij de Dierenbescherming het beleid met 

betrekking tot het gebruik van het certificeringsmerk vaststelt, waaronder het vaststellen van de criteria bij de 

verschillende productgroepen zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 sub c van dit Reglement, de groeistrategie en het 

beheer van het certificeringsmerk;  

SBLk is belast met de uitvoeringswerkzaamheden behorende bij het certificeringsmerk, zoals de beoordeling en 

toekenning/afwijzing van aanvragen en de controle en handhaving op gebruik van het certificeringsmerk en, 

voor zover op basis van dit Reglement aan hen  deze bevoegdheid is toegekend, het toestaan van afwijkingen 

welke gelegen zijn in  redenen betreffende het  productie-proces;  

de Dierenbescherming houdt toezicht op de werkzaamheden van SBLk. 

Artikel 1B 

Het certificeringsmerk is bedoeld voor producten geproduceerd in de Europese Unie, of in landen die voorheen 

tot de Europese Unie behoorden, indien en voor zover deze producten aantoonbaar en controleerbaar voldoen 

aan de ter zake gestelde Europese (basis-)normen op het gebied van dierenwelzijn. 
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Aanvraag en verlening 

Artikel 2 

1. SBLk kan op aanvraag van een natuurlijke of rechtspersoon een recht verlenen op het gebruik van het 

certificeringsmerk. 

 

2. Een recht op het gebruik van het certificeringsmerk kan uitsluitend worden verleend voor activiteiten die 

bijdragen aan een (verdere) verbetering van het dierenwelzijn. 

 

3. De aanvrager dient te voldoen aan de voorwaarden en verplichtingen, bedoeld in de betreffende voor hem 

van toepassing zijnde criteria, welke zijn neergelegd in de bijlagen behorende bij dit Reglement, waarvan 

bedoelde bijlagen een onverbrekelijk onderdeel uitmaken.  

 

4. Een aanvraag tot verlening van een recht op gebruik van het certificeringsmerk wordt ingediend bij SBLk 

op een daartoe door SBLk vastgesteld formulier (zie het bedrijvendeel  van de Beter Leven keurmerk 

website). 

De aanvraag dient vergezeld te zijn van een door de aanvrager naar waarheid ingevulde en ondertekende 

verklaring, waarin verklaard wordt dat: 

a.  de categorie dierlijke producten ter zake waarvan hij het certificeringsmerk wenst te gebruiken, 

voldoet en zal blijven voldoen aan de voor die categorie van toepassing zijnde criteria, als bedoeld 

in de lid 3 bedoelde bijlagen, en  

b. dat de aanvrager of een aan de aanvrager gelieerde vennootschap niet eerder strafrechtelijk is 

veroordeeld en/of een bestuurlijke maatregel heeft opgelegd gekregen in verband met 

overtredingen van  wet of regelgeving 

i. op het op het gebied van dierenwelzijn en/of in verband met geconstateerde 

onregelmatigheden met betrekking tot de kanalisatie, etikettering, labeling, 

voedselveiligheid, de toepassing van diergeneesmiddelen en/of administratie van dieren of 

dierlijke producten  

ii. welke  geacht kan worden relevant te zijn voor het welzijn van dieren en voedselveiligheid. 

De  hiervoor onder a en b genoemde criteria zijn eveneens van toepassing indien er sprake is van feiten of 

omstandigheden die erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat de gebruiker in relatie staat tot 

dergelijke strafbare feiten en/of bestuursrechtelijke maatregelen en/of geconstateerde onregelmatigheden.  

 

5. SBLk doet de juistheid van de door de aanvrager overlegde gegevens onderzoeken, alvorens op 

een verzoek om het recht van gebruik van het certificeringsmerk te verlenen te beslissen. 

 

6. Indien na onderzoek blijkt dat de aanvrager niet kan voldoen aan de in het derde lid en het vierde lid 

bedoelde voorwaarden, weigert SBLk het gebruiksrecht van het certificeringsmerk aan de aanvrager te 

verlenen.  

 

7. Onverminderd hetgeen bepaald is in lid 1 tot en met 6 van dit artikel, behoudt SBLk zich het recht voor een 

aanvraag tot gebruik van het certificeringsmerk af te wijzen, of nader aanvullend onderzoek te doen 

alvorens een gemotiveerde beslissing te nemen, op basis van beleidsmatige afwegingen, die onder meer 

gelegen kunnen zijn in haar dierenwelzijnsstandpunten, haar gehanteerde beleid met betrekking tot het al 

dan niet toestaan van het gebruik van het certificeringsmerk, het in gevaar brengen van het vertrouwen 

in/het imago van het certificeringsmerk, alsmede op grond hiervan geformuleerde uitsluitingscriteria en de 

doelstellingen die de Dierenbescherming met het certificeringsmerk nastreeft. De uitsluitingscriteria (niet 

limitatief) worden op het bedrijvendeel van de Beter Leven keurmerk website gepubliceerd. 

 

8. SBLk stelt de aanvrager schriftelijk van een besluit als bedoeld in lid 7 op de hoogte, in beginsel met opgaaf 

van redenen. 
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Artikel 3 

1. Het recht op gebruik van het certificeringsmerk wordt verleend onder de volgende voorwaarden: 

 

a. Het voornoemde recht wordt – behoudens het bepaalde in de artikelen 7 en 11 – verleend voor 

onbepaalde tijd, waarbij schriftelijke beëindiging door SBLk mogelijk zal zijn indien dringende 

redenen, zoals algehele beëindiging van het certificeringsmerk of een faillissement van de 

Dierenbescherming, daartoe noodzaken; hierbij zal een redelijke opzegtermijn in acht worden 

genomen welke minimaal twee maanden bedraagt. 

 

b.  De gebruiksgerechtigde kan het recht tot het gebruik van het certificeringsmerk opzeggen; een 

dergelijke opzegging dient schriftelijk en met redenen omkleed te worden ingediend ten kantore 

van SBLk en bij deze opzegging zal tevens een redelijke opzeggingstermijn in acht worden 

genomen welke minimaal twee maanden zal bedragen; tijdens deze opzeggingstermijn zullen de 

bestaande criteria van kracht zijn, zoals deze golden op het moment van opzegging; tijdens deze 

opzeggingstermijn moeten de verplichtingen voortvloeiende uit dit Reglement, waaronder 

naleving van de gestelde criteria en betaling van de verschuldigde deelnemersbijdrage, 

onverminderd worden nagekomen. 

 

c. Het voornoemde recht mag uitsluitend worden gebruikt ten aanzien van de categorie dierlijke 

producten waarvoor aan de betrokkene dat recht is verleend en die voldoen aan de 

desbetreffende criteria, zoals weergegeven in de bijlagen, welke onverbrekelijk onderdeel 

uitmaken van dit Reglement, zulks onverminderd de naleving van bij of krachtens wettelijke 

voorschriften met betrekking tot de desbetreffende diergroepen en/of dierlijke producten 

gestelde criteria, alsmede uitsluitend onder voorwaarde van tijdige en volledige betaling van de 

op dit Reglement verschuldigde deelnemersbijdrage; 

 

d. Uitgezonderd op bovenstaande bepaling zijn dieren die gehouden worden voor het leveren van 

dierlijke producten met het Beter Leven keurmerk (bijvoorbeeld melk of eieren) welke dieren aan 

het einde van hun productiecyclus mogen worden afgezet als vlees met het Beter Leven 

keurmerk. Indien het betreffende veehouderijbedrijf ten tijde van de levering beschikt over een 

geldig Beter Leven keurmerk 1, 2 of 3 sterren certificaat voor de bijbehorende sector 

(bijvoorbeeld melkvee of leghennen) mogen deze dieren worden afgezet als Beter Leven 

keurmerk vlees met respectievelijk een 1, 2 of 3 sterren certificaat. 

 

e. De aanvrager staat ervoor in dat zijn toeleveranciers en afnemers die in het kader van dit 

Reglement verplichtingen krijgen opgelegd of hieraan rechten kunnen ontlenen, op hun bedrijven 

controles door controleurs van door SBLk daartoe aangewezen certificatie instelling toestaan, 

waarbij deze toeleveranciers en afnemers aanwijzingen van die controleurs, betrekking hebbende 

op de organisatorische en administratieve voorzieningen op het bedrijf, opvolgen.  

 

2. Van de in het eerste lid genoemde voorwaarde kan slechts in uitzonderingsgevallen worden afgeweken, 

uitsluitend op basis van redelijke gronden die gelegen zijn in vereiste aanpassingen in het productieproces 

en uitsluitend op basis van schriftelijk tussen gebruiksgerechtigde en SBLk overeengekomen afspraken, 

waarin minimaal wordt bepaald onder welke voorwaarden de omschreven uitzondering is toegestaan, 

waarbij in ieder geval wordt vastgelegd op welke wijze en met welke controleerbare 

(overgangs)maatregelen deze uitzonderingssituatie in omvang en tijd zoveel mogelijk zal worden beperkt; 

van de in artikel 3 lid 1 sub c vermelde, en in artikel 12 nader uitgewerkte, betalingsverplichting van de 

verschuldigde deelnemersbijdrage kan niet worden afgeweken. 

 

3. Als een nadere uitwerking van het in het tweede lid gestelde kan de Dierenbescherming een door SBLk uit 

te voeren regeling opstellen, specifiek bedoeld en bestemd voor de wijze waarop wordt omgegaan met 
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situaties van algehele bedrijfsbeëindiging dan wel afbouw van de in het kader van deelname aan het 

certificeringsmerk relevante bedrijfsactiviteiten. 

 

Artikel 4 

 

1. SBLk houdt een openbaar register bij waarin de gebruiksgerechtigden worden ingeschreven; dit register is 

onderdeel van het bedrijvendeel van de Beter Leven keurmerk website. 

 

2. Het recht tot gebruik van het certificeringsmerk ontstaat op het tijdstip van inschrijving in het openbaar 

register, welke inschrijving onverwijld na de toekenning van het gebruiksrecht zal plaatsvinden. 

 

3. In het openbare register worden de volgende gegevens opgenomen: 

• bedrijfsnaam en rechtsvorm; 

• vestigingsadres; 

• toepassingsbereik; 

• ingangsdatum gebruik certificeringsmerk. 

 

Gebruik certificeringsmerk 

 

Artikel 5 

1. De gebruiksgerechtigde kan het certificeringsmerk op de betreffende door hem conform de eisen van dit 

Reglement geproduceerde waar, dan wel op de verpakking daarvan, aanbrengen. 

 

2. De gebruiksgerechtigde mag het certificeringsmerk gebruiken in van hem uitgaande reclame- en 

marketinguitingen en andere vormen van communicatie over het product, mits de reclame- en 

marketinguitingen en de andere vormen van communicatie voldoen aan de hieromtrent gestelde vereisten 

zoals opgenomen in het door de Dierenbescherming opgestelde Stijlhandboek, waarbij tevens vereist kan 

zijn dat bepaalde reclame- marketing- en overige communicatie-uitingen vooraf zijn voorgelegd aan SBLk, 

zodat SBLk bedoelde reclame-, marketing- en overige communicatie-uitingen kan toetsen aan het door de 

Dierenbescherming opgestelde Stijlhandboek, en de gerechtigde vervolgens voorafgaande schriftelijke 

toestemming is verleend. Het van toepassing zijnde Stijlhandboek is gepubliceerd op het bedrijvendeel van 

de Beter Leven keurmerk website.  

Artikel 7 is van overeenkomstige toepassing.  

 

3. De gebruiksgerechtigde is verplicht zijn of haar toeleveranciers en afnemers van dierlijke producten te 

informeren dat van hen uitgaande reclame- en marketinguitingen en andere vormen van communicatie 

waarbij wordt gerefereerd aan het certificeringsmerk, dan wel waarbij gebruik gemaakt wordt van het 

certificeringsmerk, dienen te voldoen aan hetgeen op grond van het Stijlhandboek hieromtrent wordt 

vereist en welke op grond van het Stijlhandboek onderhevig kunnen zijn aan het vereiste dat bepaalde 

reclame- en marketing-  en overige communicatie-uitingen vooraf zijn voorgelegd aan SBLk, zodat SBLk 

bedoelde reclame- en marketing-  en overige communicatie-uitingen kan toetsen aan het door de 

Dierenbescherming opgestelde Stijlhandboek, en de toeleverancier of afnemer vervolgens voorafgaande 

schriftelijke toestemming is verleend.   

 

Indien niet aan voorgaande vereisten is voldaan, is het de hiervoor bedoelde toeleveranciers en afnemers 

niet toegestaan in reclame- en marketinguitingen en/of andere vormen van communicatie melding te 

maken van het (gebruik van het) certificeringsmerk; op ongeoorloofd gebruik kunnen de hiervoor 

bedoelde toeleveranciers en afnemers rechtstreeks worden aangesproken door SBLk. Artikel 7 is van 

overeenkomstige toepassing.  
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4. De in lid 2 en 3 bedoelde voorafgaande schriftelijke toestemming wordt geacht stilzwijgend te zijn 

verleend indien hierop niet binnen tien werkdagen na het doen van een verzoek hiertoe is gereageerd van 

de zijde van SBLk. 

 

5. Het is behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur NVBD niet toegestaan om via 

verkooppunten gelegen buiten Nederland producten waarop het certificeringsmerk is afgebeeld te 

verkopen aan consumenten. 

 

Toezicht en controle op gebruik certificeringsmerk 

 

Artikel 6 

1. De gebruiksgerechtigden zijn verplicht controleurs van de door SBLk daartoe gecontracteerde certificatie 

instellingen op elk door hen gewenst tijdstip tot hun handelsondernemingen, bedrijfsgebouwen en -

terreinen als ook tot hun administratie toe te laten, hen bij de uitoefening van hun taak in het kader van 

dit Reglement alle gewenste medewerking te verlenen en hen alle verlangde informatie te verschaffen, 

met inbegrip van het inzichtelijk maken van gevraagde boekhoudkundige/financiële gegevens en het 

desgevraagd beschikbaar stellen van recepturen, zodat kan worden onderzocht of de gebruikers van het 

certificeringsmerk blijven voldoen aan de vereisten voor de waarborging van de gemeenschappelijke 

keurmerken van de waren die onder het certificeringsmerk in de handel worden gebracht. 

De gebruiksgerechtigde staat ervoor in dat gedurende de periode van zijn recht op het gebruik van het 

certificeringsmerk zijn toeleveranciers en zijn afnemers die in het kader van dit Reglement verplichtingen 

krijgen opgelegd of hieraan rechten kunnen ontlenen, eveneens voldoen aan de in dit lid bedoelde 

verplichtingen ten aanzien van toezicht en controle. 

 

2. Niet nakoming van het in lid 1 gestelde kan het opleggen van één of meerdere van de in het artikel 7 lid 1 

genoemde sancties en maatregelen tot gevolg hebben, in welk geval de leden 4 tot en met 10 van artikel 7 

van overeenkomstige toepassing zijn. 

 

3. SBLk zal met de door haar erkende certificatie instellingen afspraken maken over het (periodiek) 

verstrekken van certificaten aan de gebruiksgerechtigden en hun toeleveranciers, welke kunnen dienen als 

bewijs dat producten bij controle blijken te hebben voldaan aan de middels dit Reglement gestelde 

voorwaarden, alsmede over mogelijkheden om, in aanvulling op deze certificaten, logo-borden en 

eventuele andere communicatie-aanduidingen te verstrekken aan gebruiksgerechtigden en hun 

toeleveranciers en hun afnemers (met uitzondering van consumenten), die als zodanig bewijs kunnen 

dienen. 

 

4. SBLk en de door haar gecontracteerde certificatie instellingen zijn bij de uitoefening van hun taken 

gehouden aan de wettelijke privacyregels en zullen geheimhouding in acht nemen met betrekking tot de 

commerciële en bedrijfseigen technische aspecten van de gebruiksgerechtigden en hun toeleveranciers, 

alsmede voor alle aangelegenheden waarvan het vertrouwelijk karakter moet worden begrepen; 

informatie verkregen tijdens controles en beoordelingen wordt niet verder verspreid. Het van toepassing 

zijnde privacyreglement is gepubliceerd op het bedrijvendeel van de Beter Leven keurmerk website.  

 

5. Hetgeen in lid 4 bepaald is laat onverlet het recht voor SBLk te kunnen vermelden van gegevens van 

gebruiksgerechtigden zoals vermeld in artikel 4 lid 3, in het kader van de in artikel 7 lid 1 sub d, en tevens 

de mogelijkheid voor SBLk en Dierenbescherming om in geanonimiseerde, geaggregeerde vorm gebruik te 

maken van verkregen controlegegevens en beoordelingen ten behoeve van beleidsvorming alsmede voor 

verantwoording richting derden, bijvoorbeeld in het kader van een jaarverslag. 
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Artikel 7 

1. Indien SBLk constateert dat een gebruiksgerechtigde het bij of krachtens dit Reglement bepaalde niet of 

niet of niet behoorlijk nakomt, of wanneer SBLk op basis van door haar ontvangen meldingen, klachten 

en/of ontvangen schriftelijke informatie genoegzaam kan concluderen dat de in artikel 3 onder c, d of e 

bedoelde voorwaarden door een gebruiksgerechtigde niet of onvolkomen worden nagekomen, is SBLk 

bevoegd één of meer van de volgende maatregelen te nemen tegen, respectievelijk sancties op te leggen 

aan, de in overtreding zijnde gebruiksgerechtigde:  

a. Waarschuwing, welke gevolgd kan worden door een hercontrole op kosten van de betreffende 

gebruiksgerechtigde; 

b. Schorsing van het recht tot het gebruik van het certificeringsmerk; 

c. Intrekking van het recht tot het gebruik van het certificeringsmerk (ook wel uitsluiting van 

deelname genoemd); 

d. Vermelding van geconstateerde overtredingen en/of opgelegde sancties op het bedrijvendeel van 

de Beter Leven keurmerk website, alsmede het openbaar maken van geconstateerde 

overtredingen en/of opgelegde sancties via haar eigen communicatiekanalen. 

 

2. Onverminderd het bovenstaande kan SBLk: 

a. het recht tot het gebruik van het certificeringsmerk intrekken op grond van de uitsluitingscriteria 

als gepubliceerd op het bedrijvendeel van de Beter Leven keurmerk website of, 

b. een of meer van de in lid 1 genoemde maatregelen nemen indien de gebruiksgerechtigde, of een 

van zijn toeleveranciers of afnemers het vertrouwen in of het imago van het certificeringsmerk in 

gevaar brengt bijvoorbeeld bij feiten en omstandigheden die erop wijzen of redelijkerwijs doen 

vermoeden dat de gebruiker in relatie staat tot strafbare feiten op het gebied van dierenwelzijn of 

kanalisatie, etikettering, labeling en/of administratie van dieren of dierlijke producten. 

 

3. Uit eigen beweging of indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld op basis van een 

(door SBLk uitgevoerde) risicoanalyse of vanwege een of meerdere door de Dierenbescherming of SBLk 

ontvangen klachten of meldingen, kan SBLk of door haar gecontracteerde certificatie instellingen, 

aangekondigd of onaangekondigd, controles, zoals schaduwcontroles of terugtraceringscontroles, worden 

uitgevoerd bij gebruiksgerechtigden, hun toeleveranciers en hun afnemers; omtrent deze controles 

alsmede de resultaten en gevolgen ervan wordt de gebruiksgerechtigde nadien op de hoogte gesteld. 

 

4. SBLk doet het besluit tot het geven van een waarschuwing, schorsing of intrekking schriftelijk en met 

redenen omkleed aan de betrokkenen toekomen.  

 

5. De betrokkene die zich niet kan verenigen met een weigering van het gebruiksrecht als bedoeld in artikel 

2, lid 6, of met een onder artikel 7 lid 4 genoemd besluit,  kan hiertegen binnen één maand na datum 

waarop het bestreden besluit aan hem is medegedeeld, uitgereikt of verzonden, schriftelijk en met 

redenen omkleed bezwaar aantekenen bij SBLk. In een bezwaarprocedure zullen alle feiten en 

omstandigheden worden heroverwogen conform de Procedure van Bezwaar en Beroep als gepubliceerd 

op het bedrijvendeel van de Beter Leven keurmerk website.  

 

6. Tegen een beslissing op een bezwaar kan beroep worden ingediend bij de Commissie van Beroep. De 

Commissie van Beroep is belast met het na onderzoek van feiten en omstandigheden uitbrengen van een 

bindend advies aan het SBLk-Bestuur. De Commissie van Beroep werkt volgens de Procedure van Beroep 

die nader staat beschreven in de Procedure van Bezwaar en Beroep. 

 

7. Klager kan bij SBLK tezamen met zijn bezwaar- of beroepschrift een verzoek indienen om de werking van 

het door hem bestreden besluit om te zetten in een maatregel van één categorie lichter, totdat een 

uitspraak is gedaan op zijn bezwaar- of beroepschrift. Dit verzoek zal worden toegewezen tenzij er naar het 

oordeel van SBLk sprake is van directe nadelige gevolgen voor het welzijn van de dieren, alsmede indien 

sprake is van een recidive, een naar het oordeel van SBLk buitengewoon ernstige inbreuk op het 
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gebruiksrecht op het collectieve beeldmerk of indien in ernstige mate afbreuk wordt gedaan aan het 

vertrouwen of het imago van het collectieve beeldmerk. Aan de toewijzing kunnen voorwaarden worden 

verbonden. 

 

8. De schorsing van het recht tot het gebruik van het certificeringsmerk beloopt ten hoogste één jaar. 

 

9. De intrekking van het recht tot het gebruik van het certificeringsmerk brengt met zich mee, dat de 

voormalige gebruiksgerechtigde niet eerder dan na verloop van minimaal één jaar, te rekenen vanaf de 

datum dat de intrekking is ingegaan, een hernieuwde aanvraag tot deelname kan doen, tenzij SBLk gezien 

de omstandigheden van het geval aanleiding ziet voor het expliciet toepassen van een kortere termijn, 

welke echter in geen geval korter zal zijn dan voor de duur van zes maanden. 

 

10. Bij het nemen van maatregelen en het opleggen van sancties als bedoeld in lid 1 wordt proportioneel 

gehandeld, hiertoe zal mede een op het bedrijvendeel van de Beter Leven keurmerk website te publiceren 

sanctiekader worden gehanteerd. 

 

11. SBLk zal, bij intrekking van het recht tot het gebruik van het certificeringsmerk de naam van de 

betrokkenen verwijderen uit het openbaar register zoals bedoeld in artikel 4 lid 1. Hiervan wordt door 

SBLK mededeling gedaan aan de overige gebruiksgerechtigden. 

 

12. SBLk kan hetgeen bepaald is in lid 1 en lid 4 geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door de door haar 

gecontracteerde certificatie instellingen.  

 

13. SBLk houdt onder meer toezicht op de in het vorige lid genoemde, gecontracteerde certificatie instellingen 

door het (laten) uitvoeren van controles gericht op de werkzaamheden van deze certificatie instellingen, 

zoals schaduwcontroles, bijwoningen, witness audits en kantooraudits. De kosten van dergelijke 

toezichthoudende controles zijn voor rekening van SBLk. 

 

Aansprakelijkheid 

 

Artikel 8 

1. De gebruiksgerechtigde is er tegenover SBLk en de Dierenbescherming volledig verantwoordelijk voor dat 

zijn toeleverancier(s) hem of haar producten levert die afkomstig zijn van dieren ten aanzien waarvan 

volledig is voldaan aan de betreffende criteria, als bedoeld in 3 van dit Reglement. 

 

2. Tekortkomingen van de zijde van de toeleverancier(s) zullen dan ook aan de gebruiksgerechtigde worden 

aangerekend. De kosten van benodigde hercontroles en de beoordeling die het gevolg zijn van bedoelde 

tekortkomingen zullen aan de betreffende gebruiksgerechtigde in rekening worden gebracht. 

 

3. De gebruiksgerechtigde is tegenover SBLk en de Dierenbescherming aansprakelijk voor schade die ontstaat 

ten gevolge van een aan hem toerekenbare tekortkoming.    

 

4. SBLk noch de Dierenbescherming zijn, tegenover de (ex)gebruiksgerechtigde, dan wel tegenover diens 

toeleveranciers en/of afnemers van de dierlijke producten, op een enkele wijze aansprakelijk voor welke 

schade dan ook, die voortvloeit uit de in het kader van dit Reglement gemaakte afspraken en de uitvoering 

en toepassing daarvan, tenzij de schade te wijten is aan opzettelijke wanprestatie of bewuste 

roekeloosheid van SBLk of de Dierenbescherming. 
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Financiële verplichtingen gebruiksgerechtigden 

Artikel 9 

1. De kosten verbonden aan reguliere controles, hercontroles alsmede de beoordeling ervan, zowel die ten 

aanzien van de toeleveranciers als ook die betrekking hebben op de gebruiksgerechtigden, zijn voor 

rekening van bedoelde gebruiksgerechtigden en zullen aan laatstbedoelde in rekening worden gebracht. 

 

2. Indien bij een controle zoals bedoeld in artikel 7 lid 3 wordt geconstateerd dat de in artikel 3 lid 1 sub c, 

bedoelde voorwaarden door gebruiksgerechtigden niet of onvolkomen worden nagekomen, zijn de kosten 

verbonden aan voormelde controle, hercontrole en de beoordeling ervan voor rekening van bedoelde 

gebruiksgerechtigden en zullen deze aan laatstbedoelde in rekening worden gebracht. In alle andere 

gevallen komen deze kosten voor rekening van SBLk. 

 

3. De kosten verbonden aan controles en hercontroles alsmede de beoordeling ervan, die betrekking hebben 

op afspraken en het treffen en uitvoeren van (overgangs- en afbouw)maatregelen op grond van artikel 3 

lid 2 en 3 zijn voor rekening van betreffende gebruiksgerechtigden en zullen aan laatstbedoelden in 

rekening worden gebracht. 

 

4. De gebruiksgerechtigde aan wie een schorsing is opgelegd, zoals bedoeld in artikel 7 lid 1 sub b, is 

onverminderd verplicht om de jaarlijkse deelnemersbijdrage, zoals bedoeld in artikel 12 lid 1, te voldoen.  

Artikel 10 

1. In het geval dat de inschrijving van een gebruiksgerechtigde in het openbaar register zoals bedoeld in 

artikel 4 lid 1 wordt doorgehaald, een gebruiksgerechtigde tijdelijk het gebruiksrecht is ontzegd, of het 

anderszins is beëindigd,  is bedoelde gebruiksgerechtigde verplicht op eerste schriftelijke aanzegging door 

SBLk de nog in zijn bezit zijnde afbeeldingen van het certificeringsmerk onder toezicht van de SBLk te 

stellen, met inbegrip van verstrekte certificaten, logoborden en eventueel andere verstrekte 

communicatie-aanduidingen als bedoeld in artikel 6 lid 3. 

Artikel 11 

1. De gebruiksgerechtigden zijn verplicht iedere hen ter kennis komende inbreuk op het certificeringsmerk zo 

spoedig mogelijk ter kennis van SBLk te brengen. 

 

2. Het bestuur NVBD zal op een door hem te bepalen wijze in en buiten rechte optreden tegen inbreuk op het 

certificeringsmerk, zowel tegen inbreuken door derden/niet gebruiksgerechtigden, als tegen inbreuken 

door hen, die het recht om dit certificeringsmerk te gebruiken hebben verloren.  

Artikel 12 

1. Gebruiksgerechtigden zijn verplicht tot het aan SBLk betalen van een jaarlijkse deelnemersbijdrage ter 

bekostiging van de uitvoeringskosten van SBLk. 

 

2. De berekeningswijze van de in lid 1 bedoelde deelnemersbijdrage alsmede een overzicht van de in lid 1 

bedoelde uitvoeringskosten van SBLk zullen jaarlijks uiterlijk per 1 december voorafgaand aan het 

kalenderjaar waarop de deelnemersbijdrage betrekking heeft worden vastgesteld door het SBLk-bestuur 

en zullen tezamen worden bekendgemaakt aan de gebruiksgerechtigden als bijlage met de naam 

‘Deelnemersbijdrage’, die onverbrekelijk onderdeel uitmaakt van dit Reglement.  

 

3. De in lid 2 bedoelde bijlage ‘Deelnemersbijdrage’ wordt elk jaar uiterlijk op 15 december geplaatst op het 

bedrijvendeel van de Beter Leven keurmerk website en zal tevens elk jaar uiterlijk op 15 december 

voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de deelnemersbijdrage betrekking heeft worden bekend 
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gemaakt  aan alle gebruiksgerechtigden. 

 

4. De in lid 1 bedoelde deelnemersbijdrage wordt geheven over de periode die loopt van 1 januari van het 

lopende kalenderjaar tot 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar. 

 

5. Op de in dit artikel vastgelegde betalingsverplichtingen zijn de artikelen 6 en 7 van dit Reglement 

nadrukkelijk van toepassing; het tijdig en geheel voldoen aan bedoelde betalingsverplichting is onderwerp 

van controle van door SBLk daartoe gecontracteerde certificatie-instellingen, en het niet voldoen aan de 

betalingsverplichting kan aanleiding zijn tot het nemen van maatregelen of het opleggen van sancties. 

 

6. De in lid 1 bedoelde deelnemersbijdrage is ook verschuldigd over de periode dat een gebruiksgerechtigde 

is geschorst op grond van artikel 7 lid 1 of lid 2. 

 

7. Bij niet tijdige en/of niet volledige betaling van de in lid 1 bedoelde jaarlijkse deelnemersbijdrage behoudt 

SBLk zich het recht voor alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke maatregelen te treffen om alsnog 

betaling te verkrijgen. 

 

Wijziging en toepassing reglement 

Artikel 13 

1. Het bestuur NVBD kan, indien naar zijn oordeel daartoe redenen aanwezig zijn, dit Reglement wijzigen. De 

gebruiksgerechtigden zullen hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld. 

 

2. Indien een gebruiksgerechtigde zich niet kan verenigen met een wijziging als bedoeld in lid 1, dan kan door 

betreffende gebruiksgerechtigde gebruik gemaakt worden van de in artikel 3 lid 1 sub b omschreven 

mogelijkheid om het recht tot gebruik van het certificeringsmerk op te zeggen, onder de aldaar genoemde 

voorwaarden. 

 

3. SBLk en Dierenbescherming kunnen onderling afspraken maken die afwijkend en/of aanvullend zijn ten 

opzichte van de in dit Reglement vastgelegde verdeling van taken en verantwoordelijkheden; voor zover 

deze afspraken relevant zijn voor de gebruiksgerechtigden en eventuele andere betrokken partijen zullen 

deze hiervan op de hoogte worden gesteld. 

 

4. Het bestuur NVBD kan, op grond van een schriftelijk onderbouwd verzoek hiertoe, afwijkingen toestaan 

van hetgeen op basis van dit Reglement is bepaald en afgesproken, indien onverkorte toepassing hiervan 

naar haar oordeel zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard in niet te voorziene gevallen of 

groepen van gevallen. In het bijzonder valt hierbij te denken aan persoonlijke omstandigheden, evident 

niet behorend tot het normale bedrijfsrisico, zoals deze onder meer kunnen volgen uit iemands 

lichamelijke- of psychische gezondheidssituatie, natuurrampen, zeer uitzonderlijke weersomstandigheden, 

brand of de uitbraak van een dierziekte. 

 

5. Het bestuur NVBD kan, op grond van een schriftelijk onderbouwd verzoek hiertoe, tijdelijke afwijkingen 

toestaan van hetgeen op basis van dit Reglement is bepaald en afgesproken, met betrekking tot de 

toepassing van innovatieve concepten. De Dierenbescherming kan hieromtrent nader beleid formuleren 

en/of hier nadere voorwaarden aan verbinden.     

 

6. In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, is het bestuur NVBD bevoegd een beslissing te nemen. 
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Artikel 14 

1. Mocht tussen een gebruiksgerechtigde enerzijds en SBLk en/of Dierenbescherming anderzijds, een geschil 

ontstaan over de toepassing van dit Reglement, dan zal zoveel mogelijk door middel van goed overleg naar 

een oplossing worden gezocht, met inachtneming van hetgeen specifiek bepaald is over het opleggen van 

sancties (artikel 7). 

 

2. Indien het niet lukt om binnen een redelijke termijn de in lid 1 bedoelde oplossing te bereiken, dan zal het 

geschil worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag. 

 

3. Dit Reglement is uitsluitend onderhevig aan het Nederlands recht, en niet aan buitenlandse wetgeving en 

internationale verdragen zoals het Weens Koopverdrag. 

 

4. De Nederlandse tekst van dit Reglement is de enige originele versie, ingeval van onduidelijkheid prevaleert 

de Nederlandse versie boven de bewoordingen die zijn gehanteerd in een vertaling ervan. 

 

Citeertitel en inwerkingtreding 

Artikel 15 

1. Dit Reglement treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum waarop zij op het 

bedrijvendeel van de Beter Leven keurmerk website is geplaatst. 

 

2. Wijzigingen als bedoeld in artikel 13 lid 1 treden in werking met ingang van de eerstvolgende dag na de 

datum waarop het aldus gewijzigde reglement op het producentendeel van de Beter Leven keurmerk 

website is geplaatst, tenzij nadrukkelijk een later tijdstip van inwerkingtreding is vermeld. 

 

3. Dit Reglement wordt aangehaald als: “Reglement op het certificeringsmerk ‘Beter Leven’”. 

 

Dit Reglement zal op het bedrijvendeel van de Beter Leven keurmerk website worden geplaatst. 

 

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren 

 

J.F. Admiraal 

Algemeen directeur / bestuurder  

 

 

 

Bijlagen zoals gepubliceerd op het bedrijvendeel van de Beter Leven keurmerk website: 

1. Formulier voor aanvraag tot verlening van het recht op het gebruik van het Beter Leven keurmerk. 

 

2. Criteria voor deelnemers aan het Beter Leven keurmerk.  

 

3. Uitsluitingscriteria. 
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4. Certificatiereglement (Reglement voor Certificatie Instellingen waarin de werkwijze voor het toekennen 

van certificaten wordt toegelicht met bijbehorend sanctiekader). 

 

5. Procedure van Bezwaar en Beroep. 

 

6. Privacyreglement. 

 

7. Openbaar Register. 

 

8. Gebruikersprotocol en stijlhandboek. 

 

9. Deelnemersbijdrage (kostenoverzicht van de jaarlijkse deelnemersbijdragen). 

 

10. Acceptatievoorwaarden Controle Instellingen 

 

Nb: naast bovenvermelde bijlagen worden actuele thema’s en instructies, eveneens van belang voor 

deelnemers, gepubliceerd op het bedrijvendeel van de Beter Leven keurmerk website. 


