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Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Sanctie

De specifieke normen voor het keurmerk en de benodigde controle voor zover IKB daarin al niet voorziet, staan ook opgenomen.

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

Deze criteria zijn ook van toepassing op bedrijven met bijv. uitsnijderij of verpakkingsactiviteiten.

UIT01 Andere activiteiten
Er worden geen andere activiteiten op het bedrijf ontplooid 

die niet passen in het beleid van de Dierenbescherming. 

Activiteiten die niet passen in het beleid van de dierenbescherming zijn o.a., maar 

niet beperkt tot: 

- het houden van pelsdieren,

- het houden van leghennen in koloniehuisvesting, koloniehuisvesting is de opvolger 

van de verrijkte kooi en is vanaf 2012 in Nederland de enige toegestane vorm van 

de 'legbatterij'. De op het ei gestempelde identificatiecode begint met het cijfer 3,

- het houden van wilde dieren voor productiedoeleinden,

- het houden van ganzen of eenden voor de productie van ganzen- of eendenlever,

- het kweken van bedreigde diersoorten, zoals paling,

- andere activiteiten welke in strijd (kunnen) zijn met het beleid van de 

Dierenbescherming.

Controleer of het bedrijf geen andere 

activiteiten ontplooid die niet passen in het 

beleid van de dierenbescherming

Uitsluiting

UIT04 Verdoofd geslacht

Alle dieren die onder Beter Leven keurmerk worden 

afgezet worden geslacht op een locatie waar alle dieren 

(Beter Leven en niet Beter Leven) bedwelmd (verdoofd) 

worden geslacht. 

Vlees/-producten afkomstig van onverdoofd geslachte dieren of dieren die zijn 

geslacht op een locatie waar ook dieren (beter of niet beter leven waardig) 

onbedwelmd (onverdoofd) worden geslacht, worden niet onder het Beter Leven 

keurmerk afgezet.

Controleer of er geen (vlees/-producten 

afkomstig van) dieren zijn die worden (zijn) 

geslacht op een locatie waar ook onbedwelmd 

(onverdoofd) wordt geslacht. 

Uitsluiting

BLKUA01b EG erkenningsnummer

De verwerker is door de bevoegde autoriteit van de 

betreffende EU lidstaat erkend in het kader van de 

Europese Hygiëneverordeningen.

De verwerker heeft een EG-erkenningsnummer. 

In Nederland is de bevoegde autoriteit de NVWA.

Een lijst met door de NVWA erkende verwerkers is te vinden op de website 

www.nvwa.nl.

Indien het bedrijf geen rauwe levensmiddelen van dierlijke oorsprong verwerkt, en 

daardoor geen EG-erkenningsnummers kan krijgen, kan er worden volstaan met 

een geldig certificaat van een GFSI-erkend kwaliteitssysteem (bijv. BRC, IFS FSCC 

22000) of Dutch HACCP.

Controleer of de verwerker beschikt over een 

EG-erkenningsnummer of een geldig GFSI-

erkend of Dutch HACCP certificaat. Noteer 

erkenningsnummer, het GFSI erkende schema 

of Dutch HACCP.

Schorsing

BLKUA01c Contract Stichting Beter Leven keurmerk

De verwerker heeft een contract met Stichting Beter 

Leven keurmerk voor het gebruik van het collectieve 

beeldmerk “Beter Leven" 

Controleer of er een contract 

(aanvraagformulier) is en of dit door beide 

partijen (de BLk verwerker en Stichting Beter 

Leven keurmerk) is ondertekend.

Schorsing

BLKUA01d
Goedkeuring Stichting Beter Leven 

keurmerk

De verwerker is door Stichting Beter Leven keurmerk 

goedgekeurd voor de betreffende scope (diersoort en 

aantal sterren). 

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

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

BLKUA01e Medewerking

De verwerker is verplicht BLk controleurs die namens de 

Certificerende Instantie of namens de Stichting Beter 

Leven keurmerk controles uitvoeren toe te laten op het 

bedrijf en alle medewerking te verlenen.

Indien de controleurs toegang tot het bedrijf wordt geweigerd of er wordt geen 

medewerking verleend wordt het bedrijf uitgesloten van deelname, tenzij het bedrijf 

een beroep kan doen op overmacht.

Uitsluiting 

Uitsluitingscriteria

Gegevens omtrent bedrijfsgrootte

Algemeen

AH= administratief herstel, HI= herinspectie, schorsing: binnen 3 maanden verbetering aantonen dmv HI, tot die tijd niet produceren met BLK kenmerk, uitsluiting= minimaal 1 jaar uitsluiting van BLK
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BLKUA01f Aantal FTE

Om de bedrijfsgrootte te kunnen bepalen wordt het aantal 

FTE, dat gemiddeld over 1 jaar bij het totale bedrijf 

werkzaam is, bij de Stichting Beter Leven keurmerk is 

geregistreerd.

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.

Een bedrijf met 10 parttimers die allemaal een halve werkweek maken heeft 

bijvoorbeeld 5 FTE, terwijl een bedrijf met 6 krachten die voltijd werken 6 FTE heeft.

Zowel de werknemers in vaste/tijdelijke dienst als extern ingehuurde werknemers 

dienen mee te worden gerekend bij het totale aantal FTE. Het gemiddelde aantal 

FTE over de periode van 1 jaar wordt geregistreerd. 

Noteer het aantal FTE (vast, tijdelijk in dienst, 

externe inhuur) dat gemiddeld over het 

voorliggende jaar in het totale bedrijf werkzaam 

was, op basis van de personeelsadministratie.

AH

BLKUI09a Kwaliteitshandboek

Er wordt gewerkt volgens een kwaliteitshandboek met 

procedures en werkinstructies voor de productie van Beter 

Leven producten.

In het kwaliteitshandboek zijn procedures voor de Beter Leven productie vastgelegd.

Deze procedures beschrijven tenminste:

1. wijze van aan- en afmelding leveranciers en afnemers bij de Stichting Beter 

Leven keurmerk, 

2. wijze van goedkeuring van producten en communicatie-uitingen 

3. wijze van ingangscontrole en registratie

4. hoe om te gaan met producten die bij de ingangscontrole niet herkenbaar voldoen 

aan de scope (diersoort en aantal sterren).

5. wijze van kanalisatie

6. Bedrijfsprotocol t.a.v. de verwerking Beter Leven producten inclusief moment van 

productie en de methode van reiniging bij Beter Leven productie na regulier product 

of Beter Leven product met een lager aantal sterren of een andere diersoort.

7. wijze en frequentie van berekening vierkantstelling/massabalans.

8. wijze van afwaarderen van Beter Leven producten

9. wijze van communiceren van wijzigingen in bijvoorbeeld recepturen naar de 

verantwoordelijke medewerkers op de locaties, inclusief ingangsdatum en instructie 

voor het laten vervallen van eerdere recepturen

Er wordt minimaal beschreven 

a. wat er moet gebeuren

b. hoe en hoe vaak dit wordt uitgevoerd 

c. wie is eindverantwoordelijk en 

d. wie voert het uit.

Controleer of er de benodigde procedures 

aanwezig zijn, of deze procedures voldoen aan 

de 'Randvoorwaarden protocol verwerking van 

Beter Leven producten' en of er volgens deze 

procedures wordt gewerkt. Noteer bevindingen 

en werkwijze.

AH

BLKUI09c Ingangscontrole

De verwerker controleert bij ontvangst de Beter Leven 

waardigheid van de geleverde BLk grondstoffen/producten 

en of het voldoet aan de bijbehorende scope (diersoort en 

aantal sterren) 

De BLk waardigheid blijkt uit de vermelding van Beter Leven keurmerk (incl. 

diersoort én aantal sterren) op de verpakking van het product, op de afleverbon en 

op de factuur. Bijv. Varken BLK 1 ster. Alleen 'BLk' of 'Beter Leven' is niet 

voldoende. Er worden aparte artikelnamen / nummers voor Beter Leven 1, 2 en 3-

ster artikelen gebruikt. 

Er wordt o.a. gecontroleerd of de scope (diersoort en aantal sterren) van de 

ontvangen grondstof zichtbaar overeenkomt met: 

a. de scope van het BLk certificaat van de verwerker

b. de scope van het te produceren BLk product.

De procedure voor de ingangscontrole is vastgelegd in het kwaliteitshandboek.

Controleer of de ingangscontrole conform 

procedure wordt uitgevoerd.
HI

BLKUI10 BLk waardigheid niet vast te stellen

Indien de BLk waardigheid van een geleverde partij BLK 

grondstof niet vast kan worden gesteld, wordt deze partij 

volgens de procedure uit het kwaliteitshandboek 

afgehandeld.

De partij kan bijvoorbeeld worden afgewaardeerd tot regulier of worden 

teruggestuurd naar de leverancier

Controleer (middels een interview) welke 

corrigerende maatregelen de verwerker neemt 

bij afwijkingen.

HI

Kwaliteitshandboek

AH= administratief herstel, HI= herinspectie, schorsing: binnen 3 maanden verbetering aantonen dmv HI, tot die tijd niet produceren met BLK kenmerk, uitsluiting= minimaal 1 jaar uitsluiting van BLK
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BLKUI01a Kanalisatie

De verwerker heeft gedurende het gehele productieproces 

een strikte scheiding tussen BLk producten en niet- BLk 

producten.

Gedurende het gehele productieproces (van identificatie van BLk waardig en niet-

BLk waardige grondstoffen, opslag, verwerken tot het afleveren) wordt er conform 

het in het kwaliteitshandboek vastgelegde kanalisatiesysteem gewerkt.

Controleer of er tijdens het gehele het 

productieproces en of er een strikte scheiding 

plaatsvindt op basis van in het 

kwaliteitshandboek vastgelegde 

kanalisatiesysteem. 

Schorsing

BLKUI03 Zichtbaar gescheiden verwerking

De verwerker heeft gedurende het gehele bedrijfsproces 

(tijdens opslag en verwerking) een zichtbare, strikte 

scheiding tussen BLk producten en niet- BLk producten. 

Beter Leven vlees worden aantoonbaar gescheiden 

verwerkt en opgeslagen.

Scheiding kan worden aangetoond dmv gekleurde kratten, stickers, gekleurde 

kratzakken, labels, etc. 

Noteer de wijze waarop de verwerker Beter 

Leven vlees producten identificeert en 

gescheiden houdt ten opzichte van reguliere 

vleesvarkens en vlees producten. Noteer 

procedure van identificatie bij ingang, 

verwerken en opslag.

Schorsing

BLKUI04 Productiemoment

Beter Leven producten dienen altijd op een schone 

productie lijn te worden geproduceerd om versleping van 

niet Beter Leven waardig product te voorkomen.

Dit is vastgelegd in het kwaliteitshandboek, in een bedrijfsprotocol t.a.v. de 

verwerking Beter Leven producten.

Beter Leven producten worden geproduceerd: 

i. aan het begin van de dag/productie,

ii. na een biologisch product, 

iii. na een regulier product waarna de productielijn eerst met een, door de Stichting 

Beter Leven keurmerk goedgekeurde, reinigingsmethode is gereinigd.

De methode van reiniging is vastgelegd in het bijbehorende bedrijfsprotocol t.a.v. de 

verwerking Beter Leven producten 

Reiniging bestaat uit leegdraaien en reiniging met warm water eventueel met een 

reinigingsmiddel. Indien reiniging met heet water niet mogelijk is wordt:

1. de productielijn fysiek gereinigd (vegen met borstel of doek, schrapen) en/ of

2. worden de eerste kilo's van de Beter Leven productie afgewaardeerd tot regulier. 

De verwerker heeft de hoeveelheid (kilogram) af te waarderen Beter Leven product 

onderbouwd en geregistreerd in het kwaliteitshandboek.

De momenten van reiniging worden geregistreerd.

Noteer de gehanteerde productievolgorde. 

Controleer of het productiemoment voldoet aan 

de criteria en of de werkwijze op de werkvloer 

geschied conform de in het kwaliteitshandboek 

vastgelegde protocol.

HI

BLKUI02 Aanvoer/Afvoer

Het aangevoerde aantal (kilogrammen) Beter Leven 

producten is groter dan of gelijk aan het afgeleverde 

aantal (kilogrammen) aan het BLK vleesdeel van de 

uitgeleverd Beter Leven producten.

Dit dient inzichtelijk te zijn via de bedrijfsadministratie en regelmatig te worden 

gecontroleerd op basis van een vierkantstelling/massabalans. Er wordt gerekend 

met alleen het vleesdeel van de afgeleverde producten omdat door toevoeging van 

ingrediënten, niet zijnde Beter Leven (bijv. marinade, batter, paneermeel, kruiden, 

water, etc.) het aantal kg aangeleverde BLK producten lager kan zijn dan het totaal 

aantal kg uitgeleverde BLK producten. 

Controleer of het afgelopen jaar regelmatig is 

gecontroleerd of de inkoop BLK producten 

groter of gelijk was aan het vleesdeel van de 

verkoop BLk producten. Controleer bij een 

steekproef van de controles wat de uitkomsten 

waren. Noteer bevindingen.

Schorsing

BLKUI02a Vastgestelde verliespercentages

De verwerker heeft voor de productielocatie, per product 

en proces het specifieke snij-, indroog- en/of 

afvalverliespercentages vastgesteld.

De vastgestelde verliespercentages zijn vastgesteld, genoteerd en onderbouwd.
Controleer of snijverlies, indroogverlies en/of 

afvalverlies voor de productielocatie, per 

product en proces zijn vastgesteld.

AH

Vierkantstelling/massabalans

AH= administratief herstel, HI= herinspectie, schorsing: binnen 3 maanden verbetering aantonen dmv HI, tot die tijd niet produceren met BLK kenmerk, uitsluiting= minimaal 1 jaar uitsluiting van BLK
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BLKUI05 Procedure vierkantstelling/massabalans

De verwerker heeft een procedure voor het testen van de 

bedrijfsadministratie op basis van een vierkantstelling/ 

massabalans

Er wordt op stuk niveau (technisch deel) of kilogrambasis een gespecificeerde 

vierkantstelling / massabalans opgesteld. De vierkantstelling / massabalans wordt 

per scope (diersoort en aantal sterren) apart opgemaakt. 

Van alle varianten van het product (inkoop en verkoop artikel nrs.) wordt het 

vleesdeel (inclusief snijverlies, indroogverlies, afvalverlies, gaarverlies en/of 

afwaardering, enz.) worden in deze vierkantstelling / massabalans meegenomen. 

Eventuele toegevoegde ingrediënten, niet zijnde Beter Leven, (bijv. marinade, 

batter, paneermeel, kruiden, water, etc.) worden niet meegenomen in deze 

vierkantstelling/massabalans.

BLk producten die worden afgewaardeerd naar een lager aantal sterren dienen te 

worden meegenomen in de massabalans (inboeken als verkoop bij originele aantal 

sterren, en als inkoop bij het lagere, nieuwe aantal sterren). 

De vierkantstelling/ massabalans wordt als volgt berekend: (Y - X) / X * 100%

X = begin voorraad BLk + inkoop BLk + BLk product afgewaardeerd naar dit aantal 

sterren

Y = eindvoorraad BLk + verkoop BLk + BLk product afgewaardeerd naar minder of 

géén sterren + evt. reststromen/verlies BLk

De uitkomst van de vierkantstelling/massabalans dient nul of negatief te zijn.

Frequentie vierkantstelling/massabalans:

Bij meer dan 1 keer per maand productie: minimaal elke maand, een 

vierkantstelling/massabalans over de gehele voorgaande maand.

Bij 1 keer per maand of minder productie: minimaal elk kwartaal. een 

vierkantstelling/massabalans over de gehele voorgaande kwartaal.

Toets de praktijk aan de procedure en noteer 

bevindingen.
HI

BLKUI06 Verklaring verschillen vierkantstelling

De vierkantstelling / massabalans dient sluitend te worden 

gemaakt en voor eventuele verschillen wordt een 

onderbouwde verklaring geregistreerd 

Een verschil in de vierkantstelling moet worden verklaard. Bijvoorbeeld door 

productiestoring, onbruikbaar voor consumptie, etc. 

Controleer of verschillen verklaard worden 

Noteer afwijkingen en opvallende zaken..
AH

BLKUI7a Registratie leveranciers

De leveranciers van BLk waardige grondstoffen zijn door 

de verwerker bij Stichting Beter Leven keurmerk 

geregistreerd.

De leverancier is de bedrijfslocatie waar het BLk product het laatst fysiek is geweest 

voordat het BLk product bij de verwerker aankomt. 

Controleer of de aanvoer van een bij SBLK 

geregistreerde leveranciers afkomstig is. 

Noteer van minimaal 3 dagen van de 

voorgaande 12 maanden, de aanleverende 

bedrijfslocaties. 

AH

BLKUI07b BLk gecertificeerde leverancier

De verwerker controleert regelmatig of de BLk 

grondstoffen afkomstig zijn van leveranciers van Beter 

Leven grondstoffen voor de betreffende scope (diersoort 

en aantal sterren) zijn gecertificeerd of zijn goedgekeurd 

door Stichting Beter Leven keurmerk.

Controle op de certificering kan plaatsvinden via het register op de Beter Leven 

website: https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/deelname/databank 

Indien de leverancier nog niet beschikt over een Beter Leven certificaat voor het 

betreffende product, dan dient de verwerker 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.

Controleer of alle leveranciers BLk 

gecertificeerd of goedgekeurd waren ten tijde 

van levering van de Beter Leven grondstoffen. 

Controleer of de verwerker de certificeringen/ 

goedkeuringen controleert en op welke wijze. 

Controleer procedure en praktijk.

Uitsluiting

BLKUI07c Afleverbon
Binnengekomen leveringen van Beter Leven product gaan 

vergezeld van een afleverbon.

De afleverbon dient tenminste de volgende gegevens te bevatten: 

- Naam en adres van de leverancier; 

- Naam van de afnemer; 

- Aantal en hoeveelheid in kilogrammen per geleverd onderdeel; 

- Datum van aflevering; 

- Of het product (op regelniveau) voldoet aan de Beter Leven scope (diersoort en 

aantal sterren).

Controleer of leveringen vergezeld gaan van 

een volledige afleverbon. Controleer van 3 

leveringen uit de laatste 6 maanden, de 

afleverbonnen.

AH

Productie Beter Leven producten

Goedgekeurde leveranciers

AH= administratief herstel, HI= herinspectie, schorsing: binnen 3 maanden verbetering aantonen dmv HI, tot die tijd niet produceren met BLK kenmerk, uitsluiting= minimaal 1 jaar uitsluiting van BLK
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BLKUI08 Goedgekeurde BLk producten

De verwerker van BLk producten, heeft producten die 

worden geproduceerd onder het Beter Leven keurmerk 

laten goedkeuren door de Stichting Beter Leven keurmerk.

Voor samengestelde producten dient een productspecificatie ter goedkeuring te 

worden voorgelegd aan de Stichting Beter Leven keurmerk.

Controleer of Stichting Beter Leven keurmerk 

akkoord heeft gegeven voor de in productie 

zijn de producten. Noteer afwijkingen.

HI

BLKUI11 Melden afwaarderen BLk producten

Indien de verwerker binnen zijn bedrijfsvoering BLk 

grondstoffen structureel afwaardeerd tot een BLk product 

met een lager aantal sterren, dan maakt de verwerker hier 

schriftelijk melding van bij de Stichting Beter Leven 

keurmerk.

Bij structureel afwaarderen controleer of 

hiervan melding is gemaakt bij de Stichting 

Beter Leven keurmerk

AH

BLKUI12 Wijze afwaarderen BLK producten
De werkwijze bij het afwaarderen van BLk producten is 

omschreven in het kwaliteitshandboek.

In de procedure moet het moment en de werkwijze (identificatie) van afwaarderen 

opgenomen zijn.

Controleer of de procedure aanwezig is. NVT 

er wordt geen BLk producten afgewaardeerd.
AH

BLKUI14 Sterren afgewaardeerd BLk product
Afgewaardeerd BLk product wordt een lager aantal of 

géén sterren toegekend. 

Op de verpakking, pakbon en factuur is een lager aantal sterren of géén sterren 

vermeld.

Controleer of het aantal sterren is aangepast. 

NVT er wordt geen BLk producten 

afgewaardeerd.

HI

BLKUI15 Combinatie verschillend aantal sterren

Bij een combinatie van verschillende BLk 

productensoorten en aantal sterren in hetzelfde BLk 

product, wordt het laagste aantal sterren aan het product 

toegekend. 

Controleer of het laagste aantal sterren wordt 

toegekend. Noteer afwijkingen. NVT geen 

gecombineerde BLk producten

HI

BLKUI16 Niet Beter Leven grondstoffen
Bij de productie van Beter Leven producten worden geen 

dierlijke grondstoffen, niet zijnde Beter Leven, gebruikt.

De verwerker heeft gedurende het gehele productieproces een strikte scheiding 

tussen BLk producten en niet- BLk producten op basis van het kanalisatie systeem. 

NVT bij max. 5,00% dierlijke ingredienten, niet zijnde Beter Leven, van een door 

Stichting Beter Leven keurmerk goedgekeurd, samengesteld product (zie BLKUI17).

Controleer of er geen dierlijke grondstoffen, 

niet ziijnde Beter Leven, worden gebruitk bij de 

productie van Beter Leven producten. 

NVT bij max. 5,00 % dierlijke ingredienten, niet 

zijnde Beter Leven, van een door Stichting 

Beter Leven keurmerk goedgekeurd, 

samengesteld product (zie BLKUI17).

Uitsluiting

BLKUI17 Percentage dierlijk niet BLk

In een samengesteld Beter Leven product is het % dierlijk 

ingrediënten, niet zijnde Beter Leven, maximaal 5,00% van 

het eindproduct.

Samengestelde producten worden eerst voor goedkeuring voorgelegd aan de 

Stichting Beter Leven keurmerk. 

Dierlijk ingrediënt, niet zijnde Beter Leven, is o.a. maar niet beperkt tot collageen, 

melk/zuivel producten, ei(-witten), darmen, (natuurlijke) aroma's, etc.

Biologische ingrediënten vallen buiten de 5,00%.

Controleer middels 4 steekproeven aan de 

hand van productspecificaties of het 

percentage niet boven de 5,00% uit komt. 

Noteer bevindingen. NVT geen samengestelde 

producten

Schorsing

BLKUI18
Aandeel BLk ingrediënt t.o.v. niet-BLk 

ingrediënt

Indien in een samengesteld product dierlijk ingrediënt, niet 

zijnde Beter Leven, wordt verwerkt (zie BLKUI17), dan is 

het aandeel Beter Leven ingrediënt tenminste 2x zo groot 

als het aandeel dierlijk ingrediënt, niet zijnde Beter Leven, 

in datzelfde product.

Controleer middels 4 steekproeven aan de 

hand van productspecificaties of het aandeel 

2x zo groot is. Noteer bevindingen. NVT geen 

samengestelde producten

Schorsing

BLKUI19 Uitgesloten ingrediënten
In het Beter Leven product worden geen uitgesloten 

ingrediënten verwerkt.

Uitgesloten, ook binnen de 5,00% niet Beter Leven ingrediënten zijn:

- eenden- of ganzenlever,

- paardenvlees,

- gevogelte/ wild verkregen uit de jacht of gehouden (waaronder: parelhoen, fazant, 

everzwijn, wildzwijn, edelhert, damhert, eend, duif, gans, patrijs, wild konijn),

- bedreigde diersoorten zoals paling,

- producten van dieren die genetisch gemanipuleerd, gekloond of op andere wijze 

direct met biotechnologie in aanraking zijn geweest,

- andere dierlijke producten welke in strijd (kunnen) zijn met het beleid van de 

Dierenbescherming.

Controleer of er geen uitgesloten ingrediënten 

in het BLk product zijn verwerkt. Noteer 

bevindingen.

NVT geen samengestelde producten

Schorsing

BLKUI20 Schapendarm

Bij het gebruik van schapendarm in Beter Leven producten 

is een verklaring aanwezig van de slachterij waar deze 

darmen van afkomstig zijn dat alle dieren (BLk en niet-

BLk) op de betreffende slachtlocatie altijd bedwelmd 

(verdoofd) worden geslacht.

Controleer of deze verklaring aanwezig is. NVT 

geen gebruik van schapendarm
AH

Afnemers Beter Leven producten

AH= administratief herstel, HI= herinspectie, schorsing: binnen 3 maanden verbetering aantonen dmv HI, tot die tijd niet produceren met BLK kenmerk, uitsluiting= minimaal 1 jaar uitsluiting van BLK
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BLKUI21 Registratie afnemer

De afnemers van Beter Leven producten (conform de 

scope van het certificaat, diersoort en aantal sterren) zijn 

door de verwerker bij Stichting Beter Leven keurmerk 

geregistreerd.

De afnemer is de bedrijfslocatie waar het BLk product door de verwerker fysiek naar 

toe wordt gestuurd.

Controleer of de Beter Leven producten 

worden afgevoerd naar een bij SBLK 

geregistreerde afnemer. Noteer van minimaal 

3 dagen van de voorgaande 12 maanden, de 

NAW gegevens van de afnemende 

bedrijfslocaties welke in de steekproef vallen. 

AH

BLKUI22 BLk gecertificeerde afnemer

De verwerker controleert regelmatig bij leveringen of de 

Beter Leven producten geleverd worden aan afnemers die 

voor de betreffende scope (diersoort en aantal sterren) 

zijn gecertificeerd of zijn goedgekeurd door Stichting Beter 

Leven keurmerk.

Controle op de certificering kan plaatsvinden via het register op de Beter Leven 

website: https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/deelname/databank 

of de verwerker heeft een kopie van de goedkeuringsbrieven in hun administratie 

welke niet ouder is dan 3 maanden.

Afnemende bedrijven kunnen er voor kiezen niet deel te nemen aan het Beter Leven 

keurmerk. De verwerker 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 verwerker dient hier ook schriftelijk melding van te maken bij de 

Stichting Beter Leven keurmerk.

Controleer of alle afnemers BLk gecertificeerd 

of goedgekeurd. Controleer of de verwerker de 

certificeringen/ goedkeuringen controleert. 

Noteer afwijkingen. NVT verklaring aanwezig.

HI

BLKUI23 Aanduiding BLk

Het af te leveren Beter Leven product is voorzien van de 

bijbehorende Beter Leven scope (diersoort én het aantal 

sterren) met het juiste aantal sterren of een lager aantal 

sterren in tekst of beeldmerk bij business-to-business, of 

beeldmerk bij consumentenverpakkingen.

Bij Biologische producten met 3 sterren van het Beter Leven keurmerk kan in plaats 

van 3 sterren ook worden volstaan met Biologisch of BIO. 

Deze aanduiding is zowel op de verpakking van het Beter Leven product als op de 

afleverbon (op regelniveau) en de factuur correct vermeld.

Controleer van 3 dagen van de laatste maand 

of de aanduiding op het Beter Leven product 

als op de begeleidende documenten aanwezig 

is. 

AH

BLKUI24 Goedgekeurde BLk producten

Er worden alleen door de Stichting Beter Leven keurmerk 

goedgekeurde Beter Leven producten uitgeleverd met het 

Beter Leven keurmerk.

Controleer of Stichting Beter Leven keurmerk 

akkoord heeft gegeven voor de afgeleverde 

Beter Leven producten. Noteer afwijkingen.

Schorsing

BLKUI25 Afleverbon
Levering van Beter Leven product gaat vergezeld van een 

afleverbon.

De afleverbon dient tenminste de volgende gegevens te bevatten: 

- Naam en adres van de leverancier; 

- Naam van de afnemer; 

- Aantal en hoeveelheid in kilogrammen per geleverd onderdeel; 

- Datum van aflevering; 

- Of het product (op regelniveau) voldoet aan de Beter Leven scope (diersoort en 

aantal sterren)

Controleer of leveringen vergezeld gaan van 

een volledige afleverbon. Controleer van 

minimaal 3 leveringen uit het afgelopen jaar de 

afleverbonnen.

AH

BLKUI26 Registratie logistiek dienstverlener

Alle logistieke dienstverleners van Beter Leven producten 

(conform de scope van het certificaat, diersoort en aantal 

sterren) zijn door de verwerker bij de Stichting Beter 

Leven keurmerk gemeld.

Logistiek dienstverleners zijn bijv. distributie/transport bedrijven, vrieshuizen, 

handelaren, etc die namens de eigenaar de Beter Leven producten transporteren, 

opslaan of verhandelen maar geen bewerking op het product uitvoeren. 

Wanneer de logistiek dienstverlener tevens eigenaar is/wordt van het Beter Leven 

product dan wordt hij als afnemer bij de Stichting Beter Leven keurmerk gemeld 

(conform BLKUI22).

Noteer van minimaal 3 dagen van de 

voorgaande 12 maanden, de NAW gegevens 

van de logistiek dienstverleners welke in de 

steekproef vallen. 

Controleer of de logistiek dienstverlener 

eigenaar is/wordt van het Beter Leven product. 

Zo ja, controleer of de logistiek Dienstverlener 

bij SBLk is geregistreerd als afnemer.

AH

BLKUI27 Medewerkers

Medewerkers zijn door opleiding en voorlichting op de 

hoogte van de correcte wijze van uitvoering van de BLk 

werkzaamheden. 

Medewerkers betrokken bij het gehele productie proces (o.a. grondstoffen inkoop, 

de productie, verkoop en communicatie over Beter Leven producten) zijn op de 

hoogte van de criteria van het Beter Leven keurmerk en de in het 

kwaliteitshandboek vastgelegde procedures en werkinstructies voor de productie 

van Beter Leven producten.

Controleer of de medewerkers op de hoogte 

zijn van de criteria van het Beter Leven 

keurmerk en de in het kwaliteitshandboek 

vastgelegde procedures en werkinstructies 

voor de productie van Beter Leven producten.

HI

Wijzigingen

Logistiek Dienstverleners Beter Leven producten

Afgeleverde Beter Leven producten

Medewerkers

AH= administratief herstel, HI= herinspectie, schorsing: binnen 3 maanden verbetering aantonen dmv HI, tot die tijd niet produceren met BLK kenmerk, uitsluiting= minimaal 1 jaar uitsluiting van BLK
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BLKUI28 Wijzigingen leveranciers

Wijzigingen m.b.t. Beter Leven keurmerk gecertificeerde 

leveranciers worden (direct) aan de Stichting Beter Leven 

keurmerk doorgegeven.

Wijzigingen in gecertificeerde leveranciers worden aan de Stichting Beter Leven 

keurmerk gemeld voordat Beter Leven waardige producten worden afgenomen bij 

deze nieuwe leveranciers.

Controleer of wijzingen zijn doorgeven. Noteer 

afwijkingen.
AH

BLKUI29 Wijzigingen afnemers

Wijzigingen m.b.t. Beter Leven keurmerk gecertificeerde 

afnemers worden (direct) aan de Stichting Beter Leven 

keurmerk doorgegeven.

Wijzigingen in gecertificeerde afnemers worden aan de Stichting Beter Leven 

keurmerk gemeld voordat Beter Leven waardige producten worden afgezet bij deze 

nieuwe afnemers.

Controleer of wijzingen zijn doorgeven. Noteer 

afwijkingen.
AH

BLKUI30 Wijzingen Beter Leven producten

Nieuwe of gewijzigde Beter Leven producten worden door 

de verwerker aan de Stichting Beter Leven keurmerk voor 

goedkeuring voorgelegd. 

Nieuwe of gewijzigde Beter Leven producten worden ter goedkeuring voorgelegd 

aan de Stichting Beter Leven keurmerk voordat deze producten worden afgezet.

Controleer of nieuwe of gewijzigde Beter Leven 

producten voor goedkeuring zijn voorgelegd 

aan de Stichting Beter Leven keurmerk. Noteer 

afwijkingen.

AH

BLKUI31 Wijzigingen communicatie-uitingen

Nieuwe of gewijzigde communicatie-uitingen met een 

verwijzing naar het Beter Leven keurmerk worden door de 

verwerker aan de Stichting Beter Leven keurmerk voor 

goedkeuring voorgelegd. 

Communicatie-uitingen moeten voldoen aan het Stijlhandboek van de Stichting 

Beter Leven keurmerk. De versie van het stijlhandboek op de BLk website is altijd 

leidend. Er wordt goedkeuring verkregen, voordat deze communicatie-uitingen 

worden gebruikt.

Deelnemers die hiervoor toestemming hebben gekregen van de Stichting Beter 

Leven keurmerk, mogen communicatie-uitingen direct gebruiken en hoeven de 

beoordeling van de Stichting Beter Leven keurmerk niet af te wachten.

Controleer of wijzingen zijn doorgeven. Noteer 

afwijkingen.
AH

AH= administratief herstel, HI= herinspectie, schorsing: binnen 3 maanden verbetering aantonen dmv HI, tot die tijd niet produceren met BLK kenmerk, uitsluiting= minimaal 1 jaar uitsluiting van BLK


