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Niet voor verspreiding. Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden.
Norm

Aspect

Criterium

Interpretatie

Meetmethode

Sanctie

Algemeen
Contract Stichting Beter Leven
keurmerk

De logistiek dienstverlener heeft een contract
met Stichting Beter Leven keurmerk voor het
gebruik van het collectieve beeldmerk “Beter
Leven"

LDV02

Goedkeuring Stichting Beter Leven
keurmerk

De logistiek dienstverlener is door Stichting
Beter Leven keurmerk goedgekeurd voor de
betreffende scope (diersoort en aantal sterren).

LDV03

Medewerking

LDV01

Er is een goedkeuringsbrief van Stichting Beter
Leven keurmerk ontvangen voor de scope
(diersoort en aantal sterren) van de:
1. ontvangen Beter Leven grondstoffen, en
2. uitgeleverde Beter Leven producten
De logistiek dienstverlener is verplicht BLk
Indien de controleurs toegang tot het bedrijf
controleurs die namens de Certificerende
wordt geweigerd of er wordt geen medewerking
Instantie of namens de Stichting Beter Leven
verleend wordt het bedrijf uitgesloten van
keurmerk controles uitvoeren toe te laten op het deelname, tenzij het bedrijf een beroep kan doen
bedrijf en alle medewerking te verlenen.
op overmacht.
Gegevens omtrent bedrijfstype

Controleer of er een contract (aanvraagformulier) is en
of dit door beide partijen (de logistiek dienstverlener en
Stichting Beter Leven keurmerk) is ondertekend.

Schorsing

Controleer of er een goedkeuringsbrief is voor de
betreffende scope (diersoort en aantal sterren) van de
ontvangen Beter Leven grondstoffen en uitgeleverde
Beter Leven producten.

Schorsing

Uitsluiting

FTE staat voor een Full Time Equivalent, oftewel
het aantal uren dat een fulltime kracht werkt. Het
aantal FTE binnen een onderneming geeft aan
hoeveel voltijdbanen er zijn.

LDV04

Aantal FTE

Om de bedrijfsgrootte te kunnen bepalen wordt
het aantal FTE, dat bij het totale bedrijf
werkzaam is, bij de Stichting Beter Leven
keurmerk is geregistreerd.

Noteer het aantal FTE (vast, tijdelijk in dienst, externe
Een bedrijf met 10 parttimers die allemaal een
inhuur) dat op het moment van controle in het totale
halve werkweek maken heeft bijvoorbeeld 5
bedrijf werkzaam is, op basis van de
FTE, terwijl een bedrijf met 6 krachten die voltijd
personeelsadministratie.
werken 6 FTE heeft.

AH

Zowel de werknemers in vaste/tijdelijke dienst
als extern ingehuurde werknemers dienen mee
te worden gerekend bij het totale aantal FTE.

LDV05

Merkeigenaar

Wanneer de logistiek dienstverlener
merkeigenaar is van producten met het Beter
Leven keurmerk dan is het bedrijf als
merkeigenaar geregistreerd bij de Stichting
Beter Leven keurmerk.

De merkeigenaar is de partij die verantwoordelijk
is voor de toekenning van de barcode voor een
bepaalde handelseenheid. Dit omvat ook
voorverpakte producten die verkocht worden
onder merknaam van de distributeur.

Noteer of de logistiek dienstverlener merkeigenaar is
van producten met het Beter Leven keurmerk. Zo ja,
controleer of het bedrijf ook als merkeigenaar is
geregistreerd bij de Stichting Beter Leven keurmerk.
NVT indien logistiek dienstverlener geen merkeigenaar
is.

Geen bewerking

AH= administratief herstel, HI= herinspectie, schorsing: binnen 3 maanden verbetering aantonen d.m.v. HI, tot die tijd niet produceren met BLk kenmerk, uitsluiting= minimaal 1 jaar uitsluiting van BLk
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De Beter Leven producten worden na ontvangst
ongewijzigd afgeleverd aan afnemers.

LDV06

Geen bewerking

Een logistieke dienstverlener mag bijvoorbeeld
niet her verpakken of etiketteren (Beter Leven
keurmerk aanbrengen op een
verpakking/product). Dit zijn bewerkingen en dan Controleer of de logistiek dienstverlener op zijn
zou het bedrijf in de categorie ‘Verwerker’ vallen. bedrijfslocatie geen bewerking (inclusief her verpakken
of etiketteren) op de Beter Leven producten uitvoert.
Her portioneren van producten is wel
toegestaan, mits er minimaal één originele
verpakking (eind-/consumentenverpakking) om
het product blijft zitten waarmee het Beter Leven
keurmerk onlosmakelijk gekoppeld blijft aan het
product.

De logistiek dienstverlener voert op zijn
bedrijfslocatie geen bewerking op de Beter
Leven producten uit.

Schorsing

Ingangscontrole
De BLk waardigheid blijkt uit de vermelding van
Beter Leven keurmerk (incl. diersoort en aantal
sterren) op de verpakking van het product, op de
afleverbon en op de factuur.

LDV07

Ingangscontrole

De logistiek dienstverlener controleert bij
ontvangst de Beter Leven waardigheid van de
geleverde BLk producten en of het voldoet aan
de bijbehorende scope (diersoort en aantal
sterren)

Er wordt o.a. gecontroleerd of de scope
(diersoort en aantal sterren) van de ontvangen
grondstof zichtbaar overeenkomt met de scope
van het BLk certificaat van de Logistiek
Dienstverlener

Controleer of de ingangscontrole conform procedure
wordt uitgevoerd.

AH

De procedure voor de ingangscontrole is
vastgelegd in het kwaliteitshandboek.

LDV08

LDV09

LDV10

BLk waardigheid niet vast te stellen

Indien de BLk waardigheid van een geleverde
partij BLK producten niet vast kan worden
gesteld, wordt deze partij volgens de procedure
uit het kwaliteitshandboek afgehandeld.

Gescheiden opslag.

Beter Leven producten dienen per scope
(diersoort en aantal sterren) zichtbaar
gescheiden te worden opgeslagen.

Registratie leveranciers

De leveranciers van Beter Leven producten zijn
door de logistiek dienstverlener bij Stichting
Beter Leven keurmerk geregistreerd.

De partij kan bijvoorbeeld worden afgewaardeerd Controleer (middels een interview) welke corrigerende
tot regulier of worden teruggestuurd naar de
maatregelen de logistiek dienstverlener neemt bij
leverancier
afwijkingen.

Opslag
Scheiding kan worden aangetoond dmv
gekleurde kratten, stickers, gekleurde
kratzakken, labels, etc.
Leveranciers/afnemers

Noteer de wijze waarop de deelnemer Beter Leven
producten identificeert en gescheiden opslaat. Noteer
procedure van opslag.

Controleer of de aanvoer van een bij SBLK
De leverancier is de bedrijfslocatie waar het BLk
geregistreerde leverancier afkomstig is. Noteer van
product het laatst fysiek is geweest voordat het
minimaal 3 dagen van de voorgaande 12 maanden, de
BLk product bij de logistiek dienstverlener
NAW gegevens van de aanleverende bedrijfslocaties
aankomt.
welke in de steekproef vallen.

AH= administratief herstel, HI= herinspectie, schorsing: binnen 3 maanden verbetering aantonen d.m.v. HI, tot die tijd niet produceren met BLk kenmerk, uitsluiting= minimaal 1 jaar uitsluiting van BLk

HI

Schorsing

AH
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Controle op de certificering vindt plaats via het
register op de Beter Leven website:
https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/
De logistiek dienstverlener controleert regelmatig deelname/databank
of de Beter Leven producten afkomstig zijn van
Controleer of de logistiekdienstverlener de
leveranciers die voor de betreffende scope
Indien de leverancier nog niet beschikt over een
certificeringen/ goedkeuringen controleert en op welke
(diersoort en aantal sterren) zijn gecertificeerd of Beter Leven certificaat voor het betreffende
wijze. Controleer procedure en praktijk.
voor deze scope zijn goedgekeurd door Stichting product, dan dient de logistiek dienstverlener
Beter Leven keurmerk.
een kopie van de goedkeuringsbrief afgegeven
door Stichting Beter Leven keurmerk in hun
administratie opgenomen te hebben. Deze
goedkeuringsbrief is niet ouder dan 3 maanden.

Uitsluiting

Controle op de certificering vindt plaats via het
regsiter op de Beter Leven website:
1.
https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/
deelname/databank
2. of de deelnemers heeft een kopie van de
goedkeuringsbrief van de leverancier welke niet
ouder is dan 3 maanden in de administratie.

LDV12

BLk gecertificeerde afnemer

LDV13

Aanvoer/afvoer

LDV14

Testen aanvoer/afvoer

De deelnemer controleertregelmatig of de Beter
Leven producten geleverd worden aan BLk
gecertificeerde bedrijven of bedrijven welke zijn
goedgekeurd door Stichting Beter Leven
keurmerk.

Afnemende bedrijven kunnen er voor kiezen niet
deel te nemen aan het Beter Leven keurmerk.
De logistiek dienstverlener zal in dit geval:
1. het product moeten afwaarderen naar regulier
en geen vermelding maken dat het product
voldoet aan het Beter Leven keurmerk op de
afleverbon, of
2. een verklaring (mail/ brief) moeten kunnen
overleggen waarin het afnemende bedrijf
aangeeft op geen enkele wijze het Beter Leven
keurmerk te zullen communiceren. De logistiek
dienstverlener dient hier ook schriftelijk melding
van te maken bij de Stichting Beter Leven
keurmerk.

Aan-/afvoer Beter Leven producten
Het aantal (kilogram) aangevoerde Beter Leven Logistiek dienstverlener voert regelmatig een
producten is gelijk aan het aantal (kilogram)
traceringscontrole uit met behulp van een
afgeleverde Beter Leven producten.
vierkantstelling/massabalans.
De deelnemer test minimaal 4 keer per jaar, dat
het aantal (kilogram) aangevoerde Beter Leven Testen bijvoorbeeld op basis van een
producten is gelijk aan het aantal (kilogram)
vierkantstelling/massabalans.
afgeleverde Beter Leven producten

Controleer of alle afnemers BLk erkend zijn en of de
deelnemer de certificeringen/ goedkeuringen
controleert. Noteer afwijkingen. NVT verklaring
aanwezig.

Controleer een aanvoer van 3 maanden geleden en een
recente stroom Beter Leven producten. Noteer
bevindingen.
Controleer of minimaal 4 keer per jaarwordt
gecontroleerd dat het aantal (kilogram) aangevoerde
Beter Leven producten is gelijk aan het aantal
(kilogram) afgeleverde Beter Leven producten.

AH= administratief herstel, HI= herinspectie, schorsing: binnen 3 maanden verbetering aantonen d.m.v. HI, tot die tijd niet produceren met BLk kenmerk, uitsluiting= minimaal 1 jaar uitsluiting van BLk

HI

Schorsing

HI

