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1. Fysieke controles op slachterijen en pakstations 

Deze controles kunnen alleen worden uitgevoerd als er slacht- of pakactiviteiten (BLk of niet-

BLk) plaatsvinden tijdens de controle en het gehele slachtproces/pakactiviteit in de praktijk kan 

worden geobserveerd en gecontroleerd.  

 

2. Ingangscontrole bij een veehouderijbedrijf  

Deze controle kan uitsluitend worden uitgevoerd als het betrokken bedrijf op het moment van 

controle de dieren conform de bijbehorende BLk criteria heeft gehuisvest. 

 

3. Reguliere hercontrole voor verlopen certificaat primaire deelnemers 

Voor primaire deelnemers vindt de reguliere hercontrole 4-12 weken voor het verlopen van het 

certificaat plaats. Voorheen was dit 4-8 weken. 

 

4. Versnelde beoordeling bij schorsende of uitsluitende tekortkoming 

Indien tijdens een controle één of meerdere tekortkoming(en) met een weging schorsing of 

uitsluiting wordt geconstateerd, wordt de beoordeling versneld (binnen 5 werkdagen) afgerond. 

 

5. Uitbreiding, verhuizing of verbouwing 

a. Primair/veehouderijbedrijf:  

Er dient eerst een nieuwe controle te worden uitgevoerd en een nieuw BLk certificaat te 

worden uitgegeven, alvorens het veehouderijbedrijf haar betrokken dieren c.q. producten 

onder de Beter Leven scope (diersoort/product en aantal sterren) mag uitleveren. 

b. Secundaire deelnemer: 

Wanneer een secundaire deelnemer verhuist naar een nieuwe locatie of nieuw-

/verbouw/uitbreiding pleegt op de bestaande locatie, dient de deelnemer aan te geven of en 

wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de bestaande situatie. Indien de 

protocollen/werkinstructies niet wijzigen, wordt een goedkeuring voor 3 maanden 

afgegeven vanaf de datum van verhuizing. Wijzigen de protocollen/werkinstructies dan 

dienen deze eerst te worden goedgekeurd. 

 

6. Overname BLk gecertificeerd bedrijf / deelnemer 

Wanneer een BLk deelnemer wordt overgenomen/een nieuwe eigenaar krijgt dan dient de 

huidige deelnemer dit aan de SBLk en de CI te melden.  

Als de nieuwe eigenaar met de locatie in aanmerking wil blijven komen voor het Beter Leven 

keurmerk meldt hij de wijzigingen bij de SBLk. Indien de protocollen/werkinstructies/ 

medewerkers niet wijzigen, wordt een goedkeuring voor 3 maanden afgegeven vanaf de datum 

van overname om een eventuele overstap naar een andere CI te overbruggen. Indien ook de CI 

niet wijzigt zal de te naamstelling administratief worden gewijzigd. 

 

7. Aangepast sanctiekader 

Er zijn twee wijzigingen in de sancties doorgevoerd:  

a. Er waren al twee sancties met schorsing: maximale en minimaal schorsing. Deze sancties zijn 

iets aangepast:  



 

1. Schorsing waarbij een deelnemer maximaal 3 maanden wordt geschorst 

(‘Voorwaardelijke Schorsing’). Als de deelnemer de schorsing eerder dan 3 maanden 

heeft hersteld kan de schorsing ook eerder worden opgeheven.  

2. Schorsing waarbij een deelnemer minimaal 3 maanden wordt geschorst (Schorsing). De 

schorsing is minimaal 3 maanden en kan niet eerder worden hersteld/opgeheven. Hierbij 

is de aanvulling opgenomen dat het bedrijf na herstel minimaal één extra, 

onaangekondigde controle krijgt op kosten van het bedrijf. 

b. Er is een nieuwe sanctie opgenomen ‘Voorwaardelijke uitsluiting’ voor de periode van 

maximaal 3 jaar. Het bedrijf wordt in dit geval bij een tekortkoming met weging ‘Uitsluiting’ 

niet direct uitgesloten maar wordt voor max. 3 maanden geschorst en mag gedurende de 

schorsingsperiode niet onder BLk inkopen, produceren en afleveren. Het bedrijf krijgt na 

herstel een 3 jaar voorwaardelijke periode, waarbij minimaal twee extra, onaangekondigde 

controles op kosten van het bedrijf worden uitgevoerd. Mocht er tijdens de periode van 

voorwaardelijke uitsluiting dezelfde tekortkoming met weging uitsluiting worden 

geconstateerd, wordt de voorwaardelijke uitsluiting direct omgezet in Uitsluiting van 

deelname aan het Beter Leven keurmerk voor minimaal 1 jaar 

 


