CONCEPT aanvullende besluiten en interpretaties
BLk criteria Verwerkende bedrijven

Aanvullend op versie 2.1, dd. 01-09-2016

Na de laatste formele vaststelling van deze criteria zijn de volgende, aanvullende concept besluiten en interpretaties afgestemd met de Dierenbescherming. Deze besluiten/interpretaties zijn nog niet formeel
vastgesteld en kunnen nog wijzigen voorafgaand aan opname in vastgestelde BLk criteria. Vooruitlopend hierop mag er wel al op basis van deze concept besluiten en interpretaties worden gecertificeerd.

Datum

22-11-2017

Norm nr. of
onderwerp

Vraag

BLKUI09c
Ingangscontrole

Bij de ingangscontrole hoeft de factuur niet te worden gecontroleerd. De BLk aanduiding
Er is beschreven dat bij de ingangscontrole moet worden gecontroleerd op de
dient het nog wel op de factuur te worden weergeven. Zie BLKUI23.
BLk waardigheid door een vermelding van Beter Leven keurmerk (incl.
diersoort én aantal sterren) op de verpakking van het product, en op de
Dit criterium wordt bij een volgende wijziging aangepast, waarbij de factuur bij de
afleverbon en op de factuur. Bij levering is de factuur vaak nog niet aanwezig,
ingangscontrole wordt verwijderd. Vooruitlopend op deze wijziging mag dit criterium als
en kan bij de ingangscontrole dus ook nog niet worden gecontroleerd.
bovenstaand worden geïnterpreteerd.

Aanvullend besluit of interpretatie

Er is een zeer gedetailleerde beschrijving voor de procedure vierkantstelling
opgenomen in dit criterium. Er zijn echter bedrijven die een andere methode
gebruiken die ruim aan de doelstelling van het criterium voldoen, maar strikt
BLKUI05
genomen niet aan de opgenomen beschrijving voldoen. Bijv. vierkantstelling
Procedure
22-11-2017
per productiestap o.a. in het kader van de Chain of Custody module van
vierkantstelling/m
Varken van Morgen. Begin voorraad en eind voorraad voor het volledige
assabalans
bedrijf is dan niet altijd meer te achterhalen. Per productiestap kan weer wel
worden achterhaald en geeft ook betere informatie over waar mogelijke
problemen zitten.

BLKUI15
Combinatie
22-11-2017
verschillend
aantal sterren

10-5-2016

Bij een combinatie van verschillende BLk productensoorten en aantal sterren
in hetzelfde BLk product, moet het logo met het laagste aantal sterren op het
product worden getoond. Mogen in de ingrediënten declaratie wel de
verschillende sterren worden weergegeven?

BLkUI17, BLKI18
Mag in niet-Beter Leven waardige producten (voldoet niet aan de BLk
BLk ingrediënt in
voorwaarden) in de ingrediëntenlijst het Beter Leven ingrediënt, bijv. als
niet BLk product
‘bereid met Beter Leven vlees’, worden gedeclareerd?
declareren

Andere vormen van opmaken van een vierkantstelling/massabalans die minimaal hetzelfde
niveau halen als de, in het criterium beschreven, procedure zijn ook akkoord. Dit is ter
beoordeling van de controleur ter plekke.
Dit criterium wordt bij een volgende wijziging aangepast, waarbij de beschreven procedure
als voorbeeld dient. Deze procedure hoeft dan niet altijd meer te worden gevolgd, er kan
ook een andere procedure worden gevolgd als deze minimaal hetzelfde niveau van borging
behaald. Vooruitlopend op deze wijziging mag dit criterium als bovenstaand worden
geïnterpreteerd.
Op de eind-/consumentenverpakking mag alleen het Beter Leven beeldmerk met het
laagste aantal sterren worden weergegeven. In de ingrediëntendeclaratie is het wel
mogelijk om bij de verschillende BLk ingrediënten, indien van toepassing, een hoger aantal
sterren te declareren.
Bijv.: een gehaktbal met BLk varkensvlees 1 ster en BLk rundvlees 2 sterren, kan in de
ingrediëntendeclaratie als volgt worden weergegeven:
Ingrediëntendeclaratie:
varkensvlees (Beter Leven keurmerk 1 ster), rundvlees (Beter Leven keurmerk 2 ster),
brood, zout, peper, etc.
Dit criterium wordt bij een volgende wijziging aangepast, waarbij de factuur bij de
ingangscontrole wordt verwijderd. Vooruitlopend op deze wijziging mag dit criterium als
bovenstaand worden geïnterpreteerd.
De voorwaarden zijn o.a. dat het % dierlijke producten, niet zijnde Beter Leven, maximaal
5,00 % mag zijn (dit wordt berekend over het totale eindproduct). Daarbij moet het
aandeel Beter Leven product ook tenminste 2x zo groot zijn als het aandeel dierlijk niet
Beter Leven product. Als er niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan, mag er geen
verwijzing naar BLk worden opgenomen, ook niet in de ingrediënten declaratie. Dit is om
verwarring bij de consument te voorkomen.
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