
EIERPAKSTATION ZONDER IKB EI CERTIFICAAT VERSIE 1.1 dd. dd-mm-2017

Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Sanctie

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

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: 

- houden van pelsdieren voor productiedoeleinden,

- houden van leghennen in verrijkte kooien (tot 2021 toegestaan in Nederland) en koloniehuisvesting 

(opvolger van de verrijkte kooi en vanaf 2021 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 ontplooit die niet passen in het 

beleid van de Dierenbescherming

Uitsluiting

UIT08 Medewerking

De deelnemer 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 

PA01 Hygiëne

Het eierpakstation is door de bevoegde autoriteit van de 

betreffende EU lidstaat erkend in het kader van de Europese 

Hygiëneverordeningen.

Het eierpakstation heeft een EG-erkenningsnummer.

In Nederland is de bevoegde autoriteit de NCAE.

Een lijst met erkende, Nederlandse eierpakstations is te vinden op de website www.ncae.nl

Controleer of het eierpakstation een EG-

erkenningsnummer heeft. Controleer of een 

Nederlands eierpakstation voorkomt in de 

lijst met erkende eierpakstations 

(www.ncae.nl). Noteer erkenningsnummer.

Schorsing

PA02 Hygiëne

Het eierpakstation is 4 keer per jaar door de bevoegde autoriteit 

gecontroleerd of het bedrijf voldoet aan de eisen voor een HACCP 

systeem of werkt volgens een Hygiënecode voor eieren.

In Nederland is de bevoegde autoriteit de NCAE.

In Nederland kunnen eierpakstations voldoen aan de Hygiënecode Eieren van de ANEVEI.

Controleer of het bedrijf in het bezit is van 

de controlerapporten m.b.t. HACCP of de 

Hygiënecode eieren over het afgelopen jaar. 

Noteer data controlerapporten afgelopen 

jaar.

Schorsing

PA03
Contract Stichting Beter Leven 

keurmerk

Het eierpakstation 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 eierpakstation zonder IKB 

EI certificaat en Stichting Beter Leven 

keurmerk) is ondertekend.

Schorsing

PA04
Goedkeuring Stichting Beter 

Leven keurmerk

Het eierpakstation is door Stichting Beter Leven keurmerk 

goedgekeurd voor de betreffende scope (BLk Ei én aantal sterren) 

van de ontvangen, verpakte en uitgeleverde Beter Leven eieren 

Er is een goedkeuringsbrief van Stichting Beter Leven keurmerk ontvangen voor de scope (BLk Ei én 

aantal sterren) van de:

1. ontvangen Beter Leven eieren en 

2. verpakte/uitgeleverde Beter Leven eieren

Controleer of er een goedkeuringsbrief is 

voor de betreffende scope (BLk Ei én aantal 

sterren) van de ontvangen Beter Leven 

eieren en verpakte/uitgeleverde Beter Leven 

eieren.

Schorsing

Uitsluitingscriteria

Algemeen

Kwaliteitshandboek

AH = administratief herstel, HI = Herstel Inspectie, Schorsing = herstel aantonen binnen 3 maanden middels een HI in tussentijd geen aflevering onder Beter Leven, Uitsluiting = uitsluiting voor min. 1 jaar van Beter Leven.
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PA05a Kwaliteitshandboek
Er wordt gewerkt volgens een kwaliteitshandboek met procedures 

en werkinstructies voor het verpakken van Beter Leven eieren.

Deze procedures beschrijven tenminste:

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

2.ingangscontrole en registratie,

3.wijze van het registeren van gesorteerde eieren per sorteermachine en per leverancier,

4. hoe om te gaan met eieren die bij de ingangscontrole niet herkenbaar voldoen aan de Beter Leven 

scope (BLk Ei én aantal sterren),

5. wijze en frequentie van opstellen vierkantstelling.

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 en of er volgens deze 

procedures wordt gewerkt. Noteer 

bevindingen en werkwijze.

AH

PA06 Registratie leveranciers

De leveranciers van BLk waardige eieren zijn door het 

eierpakstation bij de Stichting Beter Leven keurmerk 

geregistreerd.

De leverancier is de bedrijfslocatie waar de Beter Leven eieren het laatst fysiek zijn geweest voordat 

ze bij het eierpakstation aankomen. 

Controleer of de aanvoer van bij SBLk 

geregistreerde leveranciers afkomstig is. 

Noteer van minimaal 3 dagen van de 

voorgaande 12 maanden, de aanleverende 

bedrijfslocaties.

AH

PA07
BLk gecertificeerde 

leverancier

Het eierpakstation controleert regelmatig of de BLk eieren 

afkomstig zijn van leveranciers die voor de betreffende Beter 

Leven scope (BLk Ei én het aantal sterren) zijn gecertificeerd of 

zijn goedgekeurd door Stichting Beter Leven keurmerk.

Een legpluimveehouder dient altijd eerst te zijn gecertificeerd alvorens er Beter Leven eieren worden 

afgenomen.

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

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

Indien een andere soort leverancier (bijvoorbeeld eierhandelaar of een andere eierpakstation) wordt 

gebruikt en deze nog niet beschikt over een Beter Leven certificaat voor de betreffende Beter Leven 

eieren, dan dient het eierpakstation een kopie van de goedkeuringsbrief van de leverancier 

afgegeven door Stichting Beter Leven keurmerk in hun administratie opgenomen te hebben. Deze 

goedkeuringsbrief is niet ouder dan 3 maanden. Goedkeuringsbrieven worden niet afgegeven voor 

primaire/legpluimvee bedrijven.

Controleer of alle leveranciers BLk 

gecertificeerd of goedgekeurd waren ten 

tijde van levering van de Beter Leven 

grondstoffen. Controleer of het 

eierpakstation de certificeringen/ 

goedkeuringen controleert en op welke 

wijze. Controleer procedure en praktijk.

Uitsluiting

PA08 Begeleidend formulier

Het bedrijf ontvangt per pallet een begeleidend formulier met de 

bijgaande informatie. De begeleidende formulieren worden 

gesorteerd per pluimveehouder minimaal twee jaar bewaard.

De begeleidende formulieren bevatten minimaal de volgende informatie:

a) Naam, adres en KIP-nummer pluimveehouder;

b) Aantal eieren;

c) Legdatum of legperiode;

d) nummer van stal waarin eieren zijn geproduceerd 

e) Kopieën van uitslagen onderzoek dat is uitgevoerd naar de aanwezigheid van Salmonella 

Enteritidis en Typhimurium. 

f) vermelding van het aantal Beter Leven sterren, en

g) huisvestingssysteem 

De gegevens onder f (uitslagen Salmonella onderzoek) moeten per toeleverend bedrijf aanwezig zijn, 

dit hoeft niet per pallet verstrekt te worden.

Controleer van minimaal 3 leveringen van 

het voorgaande jaar of er per pallet een 

begeleidend formulier heeft gekregen, met 

de omschreven informatie.

Controleer van 5 afleveringen of de 

uitslagen van het salmonella onderzoek per 

bedrijf in de administratie aanwezig zijn. 

Noteer nummer + datum formulier van 5 

afleveringen van de onderzochte periode en 

maak notitie van evt. geconstateerde 

afwijkingen.

Waarschuwing

PA09 Stempeling
Alle Beter Leven eieren die worden aangevoerd op het 

eierpakstation moeten zijn gestempeld met de juiste codering.

Code bestaat uit.

a) code houderijsysteem (scharrel: 2, vrije uitloop: 1, biologisch: 0)

b) code land van herkomst

c) registratienummer legbedrijf

d) 2-cijferig stalnummer. 

Eieren die ongestempeld worden aangeleverd en op het eierpakstation alsnog worden gestempeld 

mogen niet onder het Beter Leven keurmerk worden afgezet en moeten worden afgewaardeerd naar 

niet-BLk.

Controleer bij de aangevoerde eieren op de 

stempels op de eieren. Controleer hiertoe 5 

pallets / containers.

Schorsing

Goedgekeurde leveranciers

Stempelplicht

AH = administratief herstel, HI = Herstel Inspectie, Schorsing = herstel aantonen binnen 3 maanden middels een HI in tussentijd geen aflevering onder Beter Leven, Uitsluiting = uitsluiting voor min. 1 jaar van Beter Leven.
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PA10 Stempel
De stempelcode is onuitwisbaar en te allen tijde goed leesbaar 

aangebracht.

Voor eieren met onleesbare stempelcodes wordt bij de controle van partijen en verpakkingen een 

tolerantie van 20% toegestaan.

Controleer met inachtneming van een 

tolerantie van 20% of de code onuitwisbaar 

en goed leesbaar op de eieren staat, 

controleer hiertoe (indien aanwezig) 5 

pallets / containers met zelf gecodeerde 

eieren. Notitie: alleen indien afwijking 

geconstateerd.

HI

PA10a Eén soort eieren

Een eierpakstation zonder IKB EI certificaat verpakt maar één 

soort eieren:

- Beter Leven eieren met 1 ster 

- Beter Leven eieren met 2 sterren OF 

- Beter Leven eieren met 3 sterren

Er worden geen eieren die niet BLk waardig zijn verpakt. 

Er worden alleen Beter Leven eieren met 1 ster, met 2 sterren OF met 3 sterren verpakt.

Controleer of er géén niet-BLk waardige 

eieren worden verpakt. 

Controleer of er alleen Beter Leven eieren 

worden verpakt. 

Controleer of deze Beter Leven eieren 

allemaal voldoen aan één en dezelfde scope 

(1 ster, 2 sterren OF 3 sterren) zoals 

vermeld op het BLk certificaat. 

Noteer bevindingen.

HI

PA11 Aanduiding BLk
Pallets met Beter Leven eieren zijn voorzien van een palletetiket 

met de Beter Leven Scope (BLk Ei én aantal sterren).

Noteer of de pallets met Beter Leven eieren 

duidelijk zijn voorzien van een pallet etiket 

met de Beter Leven scope (BLk Ei én aantal 

sterren).

HI

PA12 Ingangscontrole

Het eierpakstation controleert bij ontvangst van de eieren of:

1. de Beter Leven eieren correct zijn gestempeld, en

2. het leverende veehouderijbedrijf is gecertificeerd voor de 

bijbehorende Beter Leven scope (BLk Ei en aantal sterren). 

De systematiek voor de ingangscontrole is vastgelegd in een procedure. 

De BLk waardigheid blijkt uit de stempel en de vermelding van de Beter Leven scope (BLk Ei én 

aantal sterren), bijv. BLk Ei 1 ster, op het begeleidende formulier behorend bij de levering van Beter 

Leven eieren. Alleen 'BLk' of 'Beter Leven' is niet voldoende. 

Er wordt o.a. gecontroleerd of het leverende bedrijf is gecertificeerd voor de Beter Leven scope (BLk 

Ei én aantal sterren) van de geleverde eieren, op basis van het Register op de website van het Beter 

Leven keurmerk.

De procedure voor de ingangscontrole is vastgelegd.

Controleer of er een procedure voor de 

ingangscontrole is vastgelegd waarmee 

wordt geborgd dat de binnenkomende 

eieren voldoen aan de bijbehorende Beter 

Leven scope (BLk Ei én aantal sterren).

Controleer of er in de praktijk volgens deze 

procedure wordt gewerkt.

Uitsluiting

PA13
BLk waardigheid niet vast te 

stellen

Indien de BLk waardigheid van geleverde eieren niet vast kan 

worden gesteld, worden deze eieren afgewaardeerd tot regulier.

Controleer (middels een interview) welke 

corrigerende maatregelen het eierpakstation 

neemt bij afwijkingen.

HI

PA13a S.e./S.t. besmet legkoppel

Eieren waarvan bekend dat ze komen van een koppel leghennen 

die met Salmonella Enteritidis en/of Salmonella Typhimurium 

besmet is mogen niet worden aangevoerd op het eierpakstation.

Controleer aan de hand van de meldingen 

van een besmet koppel of de eieren 

aangevoerd zijn op het eierpakstation. 

Noteer data van aanvoer eieren besmet 

koppel.

HI

PA14a Sorteerregister per leverancier
Er is per sorteermachine een sorteerregister aanwezig waarin is 

vastgelegd hoeveel eieren per leverancier zijn gesorteerd.

Controleer of er per sorteermachine een 

sorteerregister aanwezig is. 

Controleer per sorteerregister van twee 

weken in het afgelopen kwartaal, of is 

vastgelegd hoeveel eieren er per leverancier 

gesorteerd zijn. Noteer max. 5 namen van 

leveranciers van onderzochte periode.

AH

Kanalisatie Beter Leven eieren

AH = administratief herstel, HI = Herstel Inspectie, Schorsing = herstel aantonen binnen 3 maanden middels een HI in tussentijd geen aflevering onder Beter Leven, Uitsluiting = uitsluiting voor min. 1 jaar van Beter Leven.
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PA16a03a Verpakkingen

Er zijn geen verpakkingen aanwezig met een aantal sterren dat 

niet overeenkomt met de Beter Leven scope (BLk Ei en 1, 2 OF 2 

sterren) van het certificaat of de goedkeuringsbrief van de 

Stichting Beter Leven keurmerk. 

Controleer of er geen verpakkingen op het 

eierpakstation aanwezig zijn met een aantal 

sterren dat niet overeenkomt met de Beter 

Leven scope (BLk Ei en 1, 2 OF 2 sterren) 

van het certificaat of de goedkeuringsbrief 

van de Stichting Beter Leven keurmerk. 

Controleer steekproefsgewijs bij 10 

(verschillende) Beter Leven verpakkingen of 

de eieren corresponderen met het aantal 

sterren op de verpakking.

Noteer verpakkingsdatum, UBN en/of KIP 

nummer van 5 verschillende doosjes.

Uitsluiting

PA17a06a
Aanvoer/ Aflevering Beter 

Leven eieren

Aantal afgeleverde eieren met het Beter Leven keurmerk, mag 

niet groter zijn dan het aantal aangevoerde eieren met het Beter 

Leven keurmerk. 

Controleer aan de hand van aanleverdata, 

sorteerregister en verkoopgegevens of niet 

meer Beter Leven eieren zijn afgeleverd, 

dan zijn aangeleverd. Noteer het aantal 

aangevoerde Beter Leven eieren over het 

voorgaande jaar.

Uitsluiting

PA18a5a Procedure vierkantstelling
Het eierpakstation controleert het aantal aangevoerde en 

afgevoerde Beter Leven eieren op basis van een vierkantstelling. 

De systematiek voor het opstellen van de vierkantstelling is vastgelegd in een procedure. 

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

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

sterren. 

Y = eindvoorraad BLk eieren+ verkoop BLk eieren + BLk eieren afgewaardeerd naar minder of géén 

sterren + evt. verlies BLk eieren

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

Frequentie vierkantstelling::

Bij meer dan 1 keer per maand verpakken van BLk eieren: minimaal elke maand, een vierkantstelling 

over de gehele voorgaande maand.

Bij 1 keer per maand of minder verpakken van BLk eieren:: minimaal elk kwartaal. een 

vierkantstelling over het gehele voorgaande kwartaal.

Controleer of er een procedure voor de 

vierkantstelling is vastgelegd.

Controleer of er in de praktijk volgens deze 

procedure wordt gewerkt. Controleer of het 

eierpakstation het voorgaande jaar het 

aantal aangevoerde en afgevoerde Beter 

Leven eieren via een vierkantstelling heeft 

gecontroleerd, conform de voorgeschreven 

frequentie.

HI

PA19a Etiket
Alle pallets en rolcontainers met ongesorteerde eieren zijn 

voorzien van een etiket.

Op dit etiket staan NAW, printcode, huisvestingssysteem en het bijbehorende Beter Leven keurmerk 

inclusief aantal sterren.

Controleer of pallets en rolcontainers met 

ongesorteerde eieren zijn voorzien van een 

etiket met de juiste gegevens. Controleer 

hiertoe minimaal 5 pallets of rolcontainers. 

Noteer per container of afwijkingen 

gevonden zijn.

AH

PA20c17 Scheiding klasse eieren

Alle op het bedrijf aanwezige klasse A, klasse B eieren en eieren 

niet geschikt voor menselijke consumptie zijn duidelijk gekenmerkt 

en worden gescheiden bewaard zodat vermenging wordt 

uitgesloten.

Controleer of de aanwezige verschillende 

soorten eieren duidelijk gekenmerkt en 

gescheiden worden bewaard. Controleer 

hiertoe 5 pallets / containers. Notitie: alleen 

indien afwijking geconstateerd

HI

Afnemers Beter Leven eieren

AH = administratief herstel, HI = Herstel Inspectie, Schorsing = herstel aantonen binnen 3 maanden middels een HI in tussentijd geen aflevering onder Beter Leven, Uitsluiting = uitsluiting voor min. 1 jaar van Beter Leven.
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PA2119 Registratie afnemers

De afnemers van Beter Leven eieren (conform de scope van het 

certificaat, BLk Ei en aantal sterren) zijn door het eierpakstation bij 

de Stichting Beter Leven keurmerk geregistreerd.

De afnemer is de bedrijfslocatie waar de BLk eieren door het eierpakstation fysiek naar toe wordt 

gestuurd.

Controleer of de Beter Leven eieren 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

PA2220 BLk gecertificeerde afnemer

Het eierpakstation controleert regelmatig bij leveringen of de Beter 

Leven eieren worden geleverd aan afnemers die voor de 

betreffende Beter Leven scope (BLk Ei én 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 het eierpakstation heeft een kopie van de goedkeuringsbrieven van de betreffende afnemers 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. het 

eierpakstation zal in dit geval: 

1. de eieren moeten afwaarderen naar regulier en geen vermelding maken dat de eieren voldoen aan 

het Beter Leven keurmerk op de aflever bon, 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. Het eierpakstation dient hier 

ook schriftelijk melding van te maken bij de Stichting Beter Leven keurmerk.

Controleer of alle afnemers BLk 

gecertificeerd zijn of zijn goedgekeurd door 

SBLk. Controleer of het eierpakstation de 

certificeringen/ goedkeuringen controleert. 

Noteer afwijkingen. NVT verklaring 

aanwezig.

HI

PA22a21 Verwerkingstermijn
Het bedrijf is verplicht ervoor te zorgen dat eieren binnen 10 

dagen na legdatum gesorteerd en verpakt zijn.

Het bedrijf maakt dit inzichtelijk aan de hand van ontvangen formulieren van de pluimveehouder. 

Deze voorwaarde geldt niet voor eieren die bestemd zijn voor de eiproducten industrie. Deze eieren 

worden dan als zodanig herkenbaar gekenmerkt en apart opgeslagen. NVT: eieren bestemd voor de 

eiproducten industrie.

Controleer van minimaal 5 aanwezige 

pallets / containers met gesorteerde en 

verpakte eieren de legdatum aan de hand 

van formulier E1. Controleer of deze datum 

<10 dagen geleden is. Notitie: alleen indien 

afwijking geconstateerd of onderbouwing 

waarom voorschrift NVT is.

HI

PA2322 Aanduiding BLk

De af te leveren Beter Leven eieren zijn voorzien van de 

bijbehorende Beter Leven scope (BLk Ei 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 eieren 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 de Beter Leven eieren als op de aflever bon (op 

regelniveau) en de factuur correct vermeld.

Controleer van 3 dagen van de laatste 

maand of de aanduiding zowel op de Beter 

Leven eieren als op de begeleidende 

documenten correct aanwezig is. 

HI

PA2423 Aflever bon
Levering van Beter Leven eieren gaat vergezeld van een aflever 

bon.

De aflever bon dient tenminste de volgende gegevens te bevatten: 

- Naam en adres van het eierpakstation, 

- Naam van de afnemer,

- Aantal eieren per Beter Leven scope (BLk Ei én aantal sterren),

- Datum van levering.

Controleer of leveringen vergezeld gaan van 

een volledige aflever bon. Controleer van 

minimaal 3 leveringen uit het afgelopen jaar 

de afleverbonnen.

AH

PA24a THT
Wettelijke maximale T.H.T-termijn van 28 dagen vanaf legdatum 

mag niet worden overschreden.

Klasse A Beter Leven eieren krijgen een maximale THT datum van 23 dagen, gerekend vanaf de dag 

van uitlevering.

Controleer van minimaal 5 pallets / 

containers met Beter Leven eieren de THT 

datum, controleer of deze maximaal 23 

dagen verwijderd is van de datum van 

uitlevering. Noteer indien afwijking.

AH

PA25 Wijzigingen leveranciers

Wijzigingen m.b.t. Beter Leven keurmerk gecertificeerde 

leveranciers van eieren 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 eieren worden afgenomen bij deze nieuwe leveranciers.

Controleer of wijzingen zijn doorgeven. 

Noteer afwijkingen.
AH

PA26 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 eieren worden afgezet bij deze nieuwe afnemers.

Controleer of wijzingen zijn doorgeven. 

Noteer afwijkingen.
AH

PA27
Wijzigingen communicatie-

uitingen

Nieuwe of gewijzigde communicatie-uitingen (o.a. verpakkingen) 

met een verwijzing naar het Beter Leven keurmerk worden door 

het eierpakstation 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

Afgeleverde Beter Leven eieren

Wijzigingen

AH = administratief herstel, HI = Herstel Inspectie, Schorsing = herstel aantonen binnen 3 maanden middels een HI in tussentijd geen aflevering onder Beter Leven, Uitsluiting = uitsluiting voor min. 1 jaar van Beter Leven.


