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Frank Wijte

Van: Stichting Beter Leven keurmerk <info@sblk.nl>
Verzonden: maandag 3 augustus 2020 14:57
Aan: Frank Wijte
Onderwerp: Beter Leven keurmerk Nieuwsbrief augustus 2020

Augustus 2020 

Met in dit nummer: 

 Nieuwtjes deelnemers:   

o Deltaplan Veehouderij 

o Tenaamstelling en mailbox facturen 

o Rol van de Ketenregisseur 

o Toelichting over afwaarderen van producten en grondstoffen 

 Mededelingen diersoort:  

o Klankbordgroep Beter Leven Varkenshouders 

 Media:  

o Aanhoudende groei in duurzamer voedsel in de supermarkt in 2019 

o Beter Leven keurmerk campagne op televisie 

o Is dierenwelzijn onderdeel van jouw boodschappenlijstje? 

 Wie zijn wij:  

o Hindri Kuipers en Nina Vergoossen 

o Overlijden bestuurslid Harry Kamphuis 

 Agenda  

o Stakeholdersbijeenkomst SBLk 15 oktober 2020 

Nieuwtjes deelnemers 
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Deltaplan Veehouderij. Goed voor mensen. Goed voor dieren. 

Op 14 mei heeft de Dierenbescherming haar ‘Deltaplan Veehouderij’ gepresenteerd, een visie om de 

komende 30 jaar samen met alle stakeholders te werken aan een diergerichte, toekomstbestendige 

veehouderij.  

Het Beter Leven keurmerk heeft al veel criteria die bijdragen aan het meer diergericht maken van 

veehouderijsystemen. Het keurmerk zal, net als nu, de komende decennia stapsgewijs doorontwikkeld 

blijven worden. Daarbij zullen de doelen uit het Deltaplan een leidraad zijn om samen met de deelnemers 

de criteria verder te ontwikkelen. Samenwerking met alle stakeholders staat hierin centraal. Het tempo 

waarin veranderingen zullen worden doorgevoerd is afhankelijk van wat haalbaar en realistisch is in de 

praktijk. 

Kijk op de website om te zien wat u kunt doen om bij te dragen aan de transitie naar een diergerichte, 

toekomstbestendige veehouderij.  

Download Deltaplan Veehouderij

 

Tenaamstelling en mailbox facturen 

Voor een snelle en juiste afhandeling van de facturen is het belangrijk dat de leverancier de factuur op 

naam van de juiste stichting zet met vermelding van het vestigingsadres. De factuur dient vervolgens 
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naar de bijbehorende mailbox (facturenblk@dierenbescherming.nl) gestuurd te worden voor afhandeling 

door de afdeling financien.  

 

Bij een onjuiste vermelding van de naam van de stichting of het ontbreken van het vestigingsadres lopen 

we het risico dat we de BTW op de factuur niet terugkrijgen van de belastingdienst. Wij nemen deze 

facturen dan ook niet in behandeling.  

 

Hieronder de juiste tenaamstelling van Stichting Beter Leven keurmerk en het vestigingsadres: 

 

Stichting Beter Leven keurmerk 

Regulusweg 11 

2516 AC Den Haag 

 

Rol van de ketenregisseur 

Ketenregisseur hebben binnen het Beter Leven keurmerk een zeer belangrijke rol. Deze rol bestaat uit 

keten coördinatie, zoals het aanmelden van veehouderij bedrijven en het informeren van de veehouders, 

bijvoorbeeld over nieuwe en gewijzigde criteria. De afgelopen maanden nemen we waar dat het 

afmelden van veehouderij bedrijven soms niet tijdig gebeurt terwijl dit een taak is van de ketenregisseur.

 

Ketenregisseurs kunnen een belangrijke rol spelen bij de aanvoer van biggen aan veehouders. Beter 

Leven varkenshouders dienen te controleren of de geleverde dieren Beter Leven-waardig zijn; zij hebben 

in feite een onderzoekplicht. De veehouder kan op de Beter Leven keurmerk site verifiëren of de dieren 

afkomstig zijn van een Beter Leven bedrijf. Daarnaast kan de ketenregisseur, als mediator, een lijst 

bijhouden van Beter Leven gecertificeerde bedrijven die dieren, mengvoeder en andere middelen 

leveren. In geval van twijfel kan de ketenregisseur de veehouder adviseren. 

 

Dit is belangrijk, omdat het aanvoeren van niet-Beter Leven gecertificeerde biggen op een Beter Leven 

veehouderij betekent dat de veehouder zijn dieren niet als Beter Leven keurmerk kan afzetten, met de 

nodige gevolgen voor de veehouder. Het kan zelfs leiden tot uitsluitingen van deelnemers. Het is aan 

zowel de veehouders als aan de ketenregisseurs om hierop attent te zijn. 

 

Ook op andere vlakken wordt van de ketenregisseur gevraagd om actief en alert te zijn. Een 

ketenregisseur moet bijvoorbeeld een veehouderijbedrijf binnen de gestelde termijn van 10 dagen na 

beëindiging van de veehouder aan het Beter Leven keurmerk via het BLk portaal af melden. Het is de 

taak en verantwoordelijkheid van de ketenregisseur om op tijd de afmelding te verzorgen. 

 

Zowel voor de aanvoer van dieren op een bedrijf, als het tijdig afmelden van bedrijven ligt de 

verantwoordelijkheid bij de ketenregisseur samen met de veehouder. Daarmee kunnen we samen zorgen 

voor een goede uitvoering van het Beter Leven keurmerk.

 

Toelichting over afwaarderen van producten en grondstoffen
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Bij Stichting Beter Leven keurmerk komen er de laatste maanden veel vragen binnen over het 

afwaarderen van producten. Wanneer moet dit nu wel en wanneer niet aan SBLk worden gemeld. Over 

het afwaarderen van producten en grondstoffen naar een lager aantal sterren zegt criteriapunt BLKUI11 

het volgende: ‘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.’ 

Dit betekent dat het afwaarderen van een product of grondstof alleen bij SBLk gemeld hoeft te worden, 

als deze wordt afgewaardeerd naar een lager aantal sterren en dit structureel is. Wanneer de grondstof 

of het product wordt afgewaardeerd naar regulier, dan hoeft dit niet bij SBLk te worden doorgegeven 

maar moet het wel worden opgenomen in de massabalans. 

Met het invoeren van het nieuwe portaal ruim een jaar geleden is de mogelijkheid voor het structureel 

afwaarderen als optie meegenomen. In de samenstelling kunnen de gebruikte grondstoffen worden 

geselecteerd. Bij het aanmaken van producten kunnen deze worden afgewaardeerd. Bij het juist invoeren 

van het portaal heeft u een melding gemaakt naar SBLk en bent u niet meer afhankelijk van losse mails.

Mededelingen diersoort

Klankbordgroep Beter Leven Varkenshouders 

Tijdens de Beter Leven bijeenkomsten voor varkenshouders begin dit jaar is het oprichten van een 

klankbordgroep voor Beter Leven varkenshouders aangekondigd. Voor deze klankbordgroep zijn 

inmiddels genoeg aanmeldingen binnen gekomen om een diverse groep van varkenshouders te 

selecteren. De eerste bijeenkomst van deze groep zal dit jaar nog plaats vinden.
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Aanvullende besluiten en interpretaties

De Dierenbescherming heeft een aantal aanvullende besluiten en interpretaties in concept vastgesteld. 

Deze zijn nog niet formeel en kunnen wijzigen voorafgaand aan opname in vastgestelde BLk criteria. 

Vooroplopend hierop mag er wel al op basis van deze conceptbesluiten en interpretaties worden 

gecertificeerd. De volledige aanvullende besluiten en interpretaties zijn te vinden op onze website onder 

de betreffende diersoort/bedrijfstype. 

 

Er zijn aanvullende besluiten en interpretaties genomen op de volgende criteria: 

 BLk Kalveren G11b Bloedijzergehalte: HB-waarde mag gemeten worden vanaf 10 tot 13 weken.

 BLk Kalveren BLKT04 Transport: Dit criterium is een ‘advies’ en hoeft daarom nog niet 

gecontroleerd te worden. 

 BLk Leghennen O16 Afstand tot andere gebouwen: Om bestaande leghennenbedrijven in 

aanmerking te laten komen voor het Beter Leven keurmerk, heeft de Dierenbescherming 

besloten dat, net als bij BLk Vleeskuikens 1 ster, een overdekte uitloop tussen twee bestaande 

gebouwen is toegestaan onder bepaalde voorwaarde. Op dit reeds bestaande aanvullend 

besluit hebben enkele wijzigingen plaatsgevonden. 

 BLk Runderen A03 Kopieën runderpaspoorten: De herkomst van runderen mag ook digitaal 

opgevraagd worden. 

 BLk Konijnen A03 Ketenkwaliteitssysteem: Certificaten die als gelijkwaardig zijn beoordeeld aan 

IKB-konijn, door Stichting Belangenbehartiging Konijnenhouderij, voldoen ook voor het Beter 

Leven keurmerk. 

 BLk Konijnen V02 Waterverstrekking: Er dient gemiddeld 1 drinknippel per 9 vleeskonijnen te 

zijn. 

 BLk Konijnen V03 Voerverstrekking: In de meetmethode staat dat er ab lib toegang tot 

krachtvoer moet zijn. Dit komt niet overeen met de interpretatie van het criterium, en hoeft niet 

als zodanig beoordeeld te worden. 

 BLk Konijnen V03 Voerverstrekking: Krachtvoer hoeft niet automatisch te worden verstrekt als 

de konijnenhouder kan aantonen dat voldoende krachtvoer wordt verstrekt. 

 BLk Konijnen M06 BLk en niet-BLk: Het twee jaar termijn zal met nog eens twee jaar verlengt 

worden. Gedurende de eerste vier jaar van deelname mogen er onder bepaalde voorwaarde 

niet-BLk dieren op het gecertificeerde konijnenbedrijf aanwezig zijn. 

 BLk Konijnen M07 Brandveiligheid: Het type herkeuring dat door de verzekeraar wordt gevraagd 

is eveneens toegestaan. 

 BLk Konijnen H05 Knaaghout: Er dient 0,13 blokje knaaghout per vleeskonijn te zijn. 

 BLk Konijnen H05 Knaaghout: Er zijn een aantal voorwaarde opgesteld waaraan een blokje 

knaaghout dient te voldoen. Daarnaast mogen schuilwandjes/schotjes die ook aan deze 

voorwaarde voldoen worden meegerekend als knaaghout. 

 BLk Konijnen GH01b Niet drachtige en agressieve voedsters: Niet drachtige voedsters die 

individueel worden gehuisvest, hoeven niet te worden meegerekend onder dit criterium. 
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 BLk Slachterij Pluimvee SP013 Dierenwelzijns-opleiding: De Dierenbescherming heeft besloten 

een wijziging aan te brengen in het criterium over de opleiding voor personeel dat werkt met 

levende dieren. 

 BLk Slachterij Pluimvee SP018 Cameratoezicht: Dit criterium gaat in twee jaar na in werking 

treding van de criteria Slachterij Pluimvee. De criteria Slachterij Pluimvee versie 2.1 zijn in 

werking getreden op 6 mei 2020. Uiterlijk 6 mei 2022 dient er cameratoezicht aanwezig te zijn in 

de slachterij. 

 BLk Slachterij Pluimvee SP019a Slimme camera's: Dit criterium is een aanbeveling en wordt 

pas van kracht op het moment dat de slimme camera systematiek praktijkrijp is en de 

Dierenbescherming de nodige randvoorwaarden heeft vastgesteld. Tot die tijd hoeft het 

criterium niet gecontroleerd te worden. 

Daarnaast is er een aanvullend besluit teruggetrokken m.b.t. de BLk criteria Runderen. Eind februari is 

een email rondgestuurd over een aanvullend besluit m.b.t. het criterium T02 Reisduur van de BLk criteria 

Runderen. Achteraf blijkt dat een aanvullend besluit m.b.t. V01B Krachtvoer samen met het aanvullend 

besluit over reisduur online is gekomen. Het besluit betreft een verzwaring op het bijbehorende criterium 

V01B Krachtvoer en is daarom teruggetrokken. 

Voor meer informatie zie aanvullende Concept Besluiten en Interpretaties op de Beter Leven website bij 

de betreffende diersoort/bedrijfstype. 

Media 

Aanhoudende groei in duurzamer voedsel in de supermarkt in 2019
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Terwijl de totale omzet in voeding in Supermarkten met 4,2% groeide in 2019, groeide de omzet in 

voedselproducten met een onafhankelijk keurmerk met 26%. Dit blijkt uit de laatste cijfers van de Monitor 

Keurmerken Retail van onderzoeksbureau IRI. Deze groei is niet alleen fors maar ook aanhoudend. In 

2018 en 2017 was de groei namelijk respectievelijk 16% en 30%. Het aandeel van duurzamere 

keurmerken in de supermarktverkopen is inmiddels 19,2%. 

Gekeken naar de afzonderlijke keurmerken, groeide het Beter Leven Keurmerk met 25% en blijft 

daarmee met afstand het grootste keurmerk in de supermarkt. Biologisch toont een iets lagere groei 

(+5%). MSC en ASC groeien beide door met dubbele groeicijfers, op weg naar een aandeel van 100% 

duurzamere gevangen of gekweekte vissoorten. On the way to PlanetProof heeft de omzet ruim 

vertienvoudigd, met name door de groei in de groep zuivel. 

Op categorie-niveau zijn eieren en vis de groepen met het hoogste aandeel in keurmerken (82% en 74%) 

en heeft de groep Brood & Banket het laagste aandeel (1%). In absolute euro’s zijn de categorieën vlees 

en vleeswaren het grootst (resp. €860M en €762M). De categorie zuivel is de productgroep die de 

hoogste groei laat zien (+125%). 

Wilt u meer weten over de resultaten van dit onderzoek, bekijk dan hier het persbericht op de site van IRI 

en het keurmerkrapport.  

 

Beter Leven keurmerk campagne op televisie 

Voor het achtste jaar op rij organiseert de Dierenbescherming de Beter Leven week. Hiervoor ontwikkelt 

de Dierenbescherming momenteel in samenwerking met een reclamebureau een nieuw 

campagneconcept. 

In deze campagne blijven we dichtbij de belevingswereld van de consument en leggen we de focus op 

drie dagelijkse eetmomenten. Zo laten we zien dat de consument op die eetmomenten altijd de keuze 

heeft om diervriendelijker te kiezen.  

Het campagneconcept leent zich goed voor televisie en online en wordt onder meer uitgezonden op 

STER en TALPA-zenders alsook op YouTube en online kanalen zoals 24Kitchen. Het bereik is enorm om 

onze brede campagnedoelgroep 25-54 jaar te bereiken. Ook kijken we hoe we qua PR kunnen 

aansluiten. 

 

Toolkit  

Het campagnemateriaal is op dit moment nog in de conceptfase. De verwachting is dat er in september 

een toolkit beschikbaar is (met o.a. stills van de video’s), om te gebruiken voor de online kanalen en door 

te linken naar de campagnepagina van de Dierenbescherming. Op deze manier kunnen we er samen 

voor zorgen dat de consument ook daadwerkelijk bereikt gaat worden. 

 

Interesse in deelname? 

Er is momenteel contact met diverse stakeholders, zoals supermarkten, producenten en andere 

aanbieders om te kijken hoe zij kunnen aansluiten. Mocht je interesse hebben, dan kun je contact 

opnemen met Liselotte de Rooij via: liselotte.derooij@dierenbescherming.nl, of: 06 – 261 468 57.  

 

Is Dierenwelzijn onderdeel van jouw boodschappenlijstje?
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Sinds februari 2020 is het Beter Leven keurmerk op diverse momenten in het jaar zichtbaar op de online 

kanalen van NPO, YouTube en 24Kitchen met een video-advertentie (ofwel pre-roll). De campagnes 

staan gepland in periodes in het jaar, waarop bovengemiddeld meer dierlijke producten worden 

genuttigd. Denk aan het Paas-of zondagse ontbijt met een eitje of de zomerse barbecue. Met de video’s 

die worden geprogrammeerd rondom programma’s over ‘eten’, maken we de consument bewust dat 

naast aspecten als prijs ook dierenwelzijn zou moeten meewegen bij de aankoopkeuze. Met het Beter 

Leven keurmerk weet je hoe goed er voor het varken achter het hamlapje is gezorgd. 

 

Bekijk de huidige campagne op de website.

Wie zijn wij 

 

Nina Vergoossen 

Vanuit mijn achtergrond heb ik het idee dat, van de 

verschillende dieren die in Nederland worden 

gehouden, vooral wordt gevraagd zich aan te 

passen aan de wensen van mensen. Zelf hoop ik 

dat de maatschappij meer en meer rekening zal 

gaan houden met de intrinsieke waarde en 

behoeftes van onder andere de dieren die gehouden 

worden voor de productie van voedsel voor de 

mens. 

Daarom vind ik het belangrijk dat de 

Dierenbescherming het Beter Leven keurmerk heeft 

ingericht en daarmee het diervriendelijker maken 
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In 2009 ben ik gestart met de opleiding 

Dierwetenschappen in Wageningen. Na mijn studie 

kon ik bij Wageningen University & Research op 

verschillende plekken aan de slag als verbinder 

tussen de wetenschap en de samenleving. Sinds  

1 juli ben ik aan het werk als Sr. Beleidsmedewerker 

Beter Leven keurmerk bij de Dierenbescherming.
 

 

van de hele keten, van boer tot consument, 

stimuleert. In de rol van Sr. Beleidsmedewerker wil 

ik hieraan bijdragen en zo het verschil gaan maken 

voor veel dieren, in mijn geval specifiek de 

diercategorieën Pluimvee en Konijnen. Een 

uitdaging waar ik heel erg veel zin in heb!  

 

 

 

Hindri Kuipers 

Sinds half mei ben ik werkzaam als teamleider 

kwaliteitsborging veehouderij bij de SBLk waar ik 

verantwoordelijk ben voor de primaire, veehouderij 

bedrijven, als ook eierpakstations en het ‘voortraject’ 

van slachthuizen. 

Getuige mijn leeftijd is het niet mijn eerste klus.  

Ik heb met name veel in het buitenland gewerkt, met 

als basis Nederland, voor Nederlandse, Zweedse, 

Duitse en Australische opdrachtgevers. In die 

hoedanigheid was ik verantwoordelijk voor een 

breed scala aan veehouderij activiteiten als expert of 

manager / team leider, vooral gericht op de keten, 

voedselveiligheid, klimaat en milieu impact en 

kwaliteitsborging. 

 

 

Ten aanzien van dit laatste was ik verantwoordelijk 

voor veehouderij activiteiten in Egypte (grootschalig 

melkvee), Abu Dhabi (vleeskuikens, schapen en 

geiten), en een reeks Centraal en Oost Europese 

landen (leghennen, varkens), met nadruk op 

GlobalGAP, IFC standaarden, SEUROP 

classificatie. 

Veel van dit werk verrichtte ik als consultant voor 

verschillende werkgevers en opdrachtgevers en 

tussen door werkte ik nog twee jaar als docent aan 

Van Hall Larenstein. 

De functie bij SBLk biedt mij de mogelijkheid om 

samen te werken met een breed scala aan 

stakeholders; actief te zijn in met name de primaire 

sector – breed; en bij te dragen aan aspecten die 

belangrijk zijn voor de duurzame ontwikkeling van 

de veehouderij keten, met een focus op 

dierenwelzijn.

 

Overlijden bestuurslid Harry Kamphuis 

Met grote verslagenheid en verdriet hebben wij kennisgenomen van het plotseling overlijden van onze 

zeer gewaardeerde vicevoorzitter Harry Kamphuis. 

 

Harry had een zeer waardevolle inbreng vanuit zijn grote kennis en ervaring in de sector en heeft met zijn 

inzichten bijgedragen aan een verdere professionalisering van de Stichting Beter Leven keurmerk. 
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Bij Harry was het hoofd en het hart goed vertegenwoordigd. Hij handelde vanuit sterke betrokkenheid en 

wens tot daadwerkelijke verbetering van het welzijn van de dieren. Rechtvaardigheid stond hoog bij hem 

in het vaandel en hij was een gedreven bestuurslid, die ook met een kwinkslag zaken aan de orde kon 

stellen. 

 

Hij was een bekwaam en wijs bestuurder én een heel fijn mens. Zo zullen wij hem herinneren. We zullen 

hem missen. 

 

Bestuur en medewerkers Stichting Beter Leven keurmerk

Agenda 

 

Stakeholdersbijeenkomst BLk 

Op donderdag 15 oktober 2020 vindt de jaarlijkse 

stakeholdersbijeenkomst BLk plaats, zowel het 

delen van kennis als het onderling netwerken is het 

belangrijkste onderdeel van de dag. Door de huidige 

corona-maatregelen kunnen we de middag niet op 

de gebruikelijke manier organiseren en weten we 

nog niet zeker hoe en wanneer we veilig de middag 

met elkaar kunnen doorbrengen. Medio eind 

augustus zullen we ons opnieuw beraden en u 

daarvan separaat per mail op de hoogte stellen.
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