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Terugblik Beter Leven stakeholdersmiddag 
De Stichting Beter Leven keurmerk kijkt terug op een geslaagde stakeholdersbijeenkomst op de
sfeervolle landelijke locatie Vrij in Culemborg te Culemborg. Zo’n honderd deelnemers werden
tijdens de Beter Leven week geïnformeerd over de stand van zaken van het keurmerk voor wat
betreft aantallen en omzet. Daarnaast blikten we terug op het afgelopen jaar en bespraken we de
ambities van zowel de Dierenbescherming als de Stichting Beter Leven keurmerk voor 2020 om
(de borging van) het Beter Leven keurmerk verder te ontwikkelen en te verbeteren. Dit keer is er
ook extra aandacht besteed aan de mooie prestaties van de voorlopers op het terrein van zuivel
met het Beter Leven keurmerk 1 ster.
 
Na de presentaties was het tijd voor een gezellige Beter Leven borrel.
Heeft u de bijeenkomst niet bij kunnen wonen of wilt u terugblikken op deze enerverende
middag? Klik dan op deze link om de twee presentaties te bekijken.

https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/over-ons/beter-leven-stakeholderbijeenkomst


Bedankt dat u er was en graag tot ziens
op onze volgende stakeholdersbijeen-
komst donderdagmiddag 15 oktober
2020, Noteer deze datum alvast in uw
agenda.
 

Heeft u de lege samenstellingen al
aangepast?
Tijdens de overgang naar het vernieuwde portaal in april dit jaar zijn er producten met lege
samenstellingen in het portaal opgenomen. Deze zijn voor u geïmporteerd uit het oude portaal.
De lege samenstellingen moeten nog wel gevuld of geïnactiveerd worden. Voor het borgen van
het keurmerk is dit van groot belang. Zoals al eerder aangegeven heeft u nog tot 1 januari 2020
om uw lege samenstellingen te vullen of inactief te maken. Als u al uw geïmporteerde lege
samenstellingen inactief wilt maken kunnen wij u wellicht helpen met een geautomatiseerd
proces. Neem in dat geval zo spoedig mogelijk contact met ons op.
 
Automatische koppeling met uw specificatiesysteem
In de loop van januari 2020 komt een hulpmiddel beschikbaar om het BLkportaal te kunnen
koppelen met uw specificatiesysteem. Dat gaat ook een extra mogelijkheid bieden om lege
samenstellingen via de koppeling te vullen. Deze koppeling werkt alleen als er vanuit de kant van
het specificatiesysteem een aansluiting wordt gemaakt die aansluit op de specificaties van het
portaal. Mocht dit voor u een optie zijn neemt u ook dan zo spoedig mogelijk contact met ons op
via 088-811 3560 of info@sblk.nl.  
 

Nieuwe functionaliteit in het BLkportaal
Filteren
Recent is een nieuwe versie van het BLkportaal uitgerold met daarin enkele nieuwe functies.
Iets wat door veel gebruikers als wens was geuit is dat er naast zoeken nu ook gefilterd kan

mailto:info@sblk.nl?subject=Koppeling%20specificatiesysteem


worden in de verschillende overzichten van het portaal. Daar waar van toepassing vind u het
bekende trechtertje en kunt u kiezen waarop u wilt filteren.
 
Eigen kenmerk aan grondstof toekennen
Als u grondstoffen van uw toeleveranciers ontvangt kunt u daar vanaf nu uw eigen kenmerken
aan geven. U kunt een eigen productnaam of –nummer opgeven en ook later op deze waardes
zoeken. Diverse deelnemers ontvangen producten van verschillende afnemers met dezelfde
naam (bijvoorbeeld rookworst). Met deze nieuwe functie kan er per leverancier onderscheid
gemaakt worden.
 
Communicatie uiting koppelen aan een product
De mogelijkheid om communicatie uitingen aan te maken en te koppelen aan producten is er al
langer. Je maakt dan eerst een product of zoekt dit op, gaat vervolgens uit het product en naar
de communicatie uiting, maakt deze aan en koppelt. Het vanaf nu mogelijk om direct vanaf de
productpagina een communicatie-uiting aan te maken. Het product is dan meteen al ingevuld en
de koppeling wordt gemaakt met een druk op de knop.
 
Mailinstelling aanpassen
En als laatste, het portaal genereert nogal wat mail. Over elke status aanpassing of andere
relevante wijziging wordt een mailbericht gestuurd. Niet iedereen hoeft elk van deze berichten te
ontvangen. Het is nu mogelijk per mailadres in te stellen voor welke mails u ontvanger wilt zijn.

We blijven bezig met doorontwikkeling van het portaal waarbij we ook de wensen van onze
gebruikers zoveel mogelijk proberen mee te nemen. Mocht u vragen over het portaal hebben,
neemt u dan contact met ons op via 088-811 3560 of info@sblk.nl.  
 

Facturen Stichting Beter Leven keurmerk
We zijn ons administratie proces aan het stroomlijnen maar daar hebben we ook zeker uw hulp
bij nodig. Belangrijkste is dat alle facturen voor richting Stichting Beter Leven naar het volgende
mailadres gaan: facturenblk@dierenbescherming.nl
 

Kostendoorberekening SBLk 2020
In 2020 is een aanpassing van de BLk-tarieven doorgevoerd om de tarievenstructuur te
herstructureren, te vereenvoudigen en te uniformeren. U vindt de nieuwe kostendoorberekening
en een toelichting op alle wijzigingen en aanvullingen via onze website.  
 

Directieverklaringen en schattingen
In onze nieuwsbrief van juni 2019 hebben wij aangegeven dat accountantskantoor Mazars N.V.
een aantal pakstations en slachterijen vanuit het ledenbestand van BLk producenten zou
bezoeken om de totstandkoming van de directieopgaves te beoordelen. Inmiddels zijn deze
bezoeken afgerond.
 
Mede namens Mazars N.V. (Michiel van Duuren en Gert-Jan Gerrits) willen wij graag alle
bezochte pakstations en slachterijen bedanken voor de hartelijke en open ontvangst. Tijdens de
bezoeken is de achterliggende brondocumentatie behorende bij de directieopgaves opgevraagd
en vergeleken met de daadwerkelijk opgegeven aantallen in de directieopgave.

mailto:info@sblk.nl?subject=Vragen%20over%20BLkportaal
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Bij de beoordeling van de juistheid van de directieopgaves zijn in ongeveer de helft van de
gevallen verschillen geconstateerd. De aard van deze verschillen is als volgt samen te vatten:

Optelfouten.
Overschrijffouten.
Correcties met terugwerkende kracht waardoor de gerealiseerde aantallen anders zijn dan
op het moment van indienen van de directieopgave.

 
De financiële omvang van de verschillen is echter gering. Evenwel tonen de geconstateerde
verschillen wel de noodzaak van controle aan. Mazars N.V. heeft ons een aantal adviezen
gegeven. Deze hebben wij omgezet in de volgende concrete acties:

Het moment van aanleveren van de directieopgave zal vervroegd worden naar februari
van het jaar volgend op het verantwoordingsjaar.
De gegevens (de systeemlijst of excelsheet) waarop de directieopgave is gebaseerd dient
via de portal van Beter Leven meegezonden te worden. Hierbij merken wij op dat het goed
is om in de uiteindelijke onderbouwing bij de directieopgave zo min mogelijk handmatige
aanpassingen of optellingen te laten plaatsvinden (bijvoorbeeld meerdere overzichten die
bij elkaar geteld moeten worden. Het verdient voorkeur om zoveel mogelijk vanuit één
overzicht te werken. Hiermee worden de tijdens de bezoeken geconstateerde optel- en
overschrijffouten zoveel mogelijk voorkomen.
De gegevens waarop de directieopgave is gebaseerd dienen ten minste drie jaren
bewaard te worden door de producent. Bij het merendeel van de bezochte producenten
wordt dit nog niet gedaan. Daarnaast dient de producent gebruik te maken van een
applicatie die zodanig ingericht is, dat historische gegevens ten alle tijden teruggehaald en
gereproduceerd kunnen worden. Hiervoor kan het noodzakelijk zijn, om (in overleg met
uw softwareleverancier) aanpassingen in uw applicatie door te voeren.
De producent dient zelf de directieopgave te beoordelen op juistheid en volledigheid
alvorens deze in te dienen. Controles die u hierbij kunt uitvoeren zijn:

(Nogmaals) narekenen van de totalen in de directieopgave door bijvoorbeeld
manager bedrijfsvoering, hoofdadministratie of kwaliteitsfunctionaris.
Controleren of de invoer op het formulier overeenstemt met de achterliggende
brondocumentatie uit de applicatie met detailgegevens.
Alert zijn op eventuele mutaties met terugwerkende kracht.

 
Voor 2019 zullen wij de steekproef opnieuw uitvoeren. De betreffende producenten zullen
hierover individueel geïnformeerd worden.
 

Nieuw certificatiereglement
Per 1 december 2019 is het nieuwe certificatiereglement in werking getreden, met in achtneming
van een overgangstermijn van een 1/2 jaar. Het nieuwe certificatiereglement is geactualiseerd,
mede op basis van gewijzigde werkwijzen bij SBLk en zijn de laatste inzichten uit de praktijk
verwerkt. Daarnaast zijn ook een aantal wijzigingen doorgevoerd. Klik hier voor een korte
samenvatting van de belangrijkste wijzigingen.
Mocht u vragen over dit onderwerp hebben, dan kunt u contact opnemen via 088-811 3560
of info@sblk.nl.  
 

Nieuw reglement

https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/deelnemers/reglement
mailto:info@sblk.nl?subject=Nieuw%20certificatiereglement


 
Per 4 oktober 2019 stellen wij graag Niel
Pepers aan u voor als nieuw bestuurslid
van de Stichting Beter Leven keurmerk.
 

Per 20 december a.s. treedt het nieuwe gebruiksreglement behorend bij het Beter Leven
keurmerk in werking. Het nieuwe Reglement is geactualiseerd, mede met oog op nieuwe wet- en
regelgeving. Tevens zijn de laatste inzichten uit de uitvoeringspraktijk verwerkt. Uiteraard beoogt
het nieuwe Reglement om hiermee het Beter Leven keurmerk nog weer beter en helemaal up-to-
date te laten functioneren. Via onze website treft u een toelichting met informatie over de
belangrijkste wijzigingen en het nieuwe Reglement met daarin de belangrijkste wijzigingen
gearceerd en het opgeschoonde Reglement zoals dat per 20 december 2019 zal gelden.
Mocht u vragen over dit onderwerp hebben, dan kunt u contact opnemen via 088-811 3560
of info@sblk.nl.  
 

Nieuw SBLk bestuurslid

“Ik wil me graag inzetten voor een beter leven voor dieren. Een humane behandeling van dieren
betekent voor mij niet dat wij dieren als mensen behandelen, maar dat wij als mensen
verantwoordelijkheid voelen en nemen voor de kwaliteit van leven van dieren. Een beter leven.
Na mijn opleiding Industrieel Ontwerpen aan de TU in Delft ben ik begonnen in een merk- en
verpakkingsontwerp-bureau waar we werkten voor producenten en retailers in o.a. de foodsector.
Merken en verpakkingen worden ontwikkeld om consumentengedrag positief te beïnvloeden en
voorkeur te creëren. Ik heb daar 15 jaar gewerkt, waarvan 7 jaar als directeur en mede-
eigenaar. Inmiddels ben ik al meer dan 12 jaar actief als consultant op het gebied van merk,
strategie, innovatie en medewerker-betrokkenheid. Met mijn creatieve en ondernemende
achtergrond denk ik van toegevoegde waarde zijn voor het bestuur.
Onlangs heb ik de opleiding ‘Toezichthouder nieuwe stijl’ afgerond om mij voor te bereiden op
toezichthoudende rollen bij organisaties met een maatschappelijke relevantie. Bij de Stichting
Beter Leven keurmerk kan ik mijn betrokkenheid bij dierenwelzijn combineren met mijn
bedrijfsmatige ervaring met het bouwen aan merken in food en retail.
Ik heb er veel zin in’.”

Afscheid SBLk bestuursleden
Conform het rooster van aftreden nemen wij helaas afscheid van bestuursleden Charles den
Hoed en Inge Luyten.  Hun inzet wordt ontzettend gewaardeerd en wij danken hen dan ook
enorm voor alle tijd en energie. Wij wensen Charles en Inge heel veel succes! 
 

BLk in de media
Italiaans TV Food programma in Nederland voor Beter Leven keurmerk

https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/deelnemers/reglement
mailto:info@sblk.nl?subject=Nieuw%20reglement


Een Italiaanse TV ploeg is de boer op geweest in de Achterhoek. Het programma van journaliste Sabrina
Giannini toonde warme belangstelling voor boeren, supermarkten en de Dierenbescherming die
samenwerken aan meer dierenwelzijn. Men was verbaasd over de inzet op dierenwelzijn in Nederland en
de resultaten ervan in de markt, waar het Beter Leven keurmerk in 10 jaar tijd uitgroeide tot het grootste
keurmerk en in elke supermarkt te vinden is op vlees, vleeswaren, eieren en zuivel. In Italië is de situatie
in de veehouderij nog heel anders. De legkippen zijn nog grotendeels (meer dan 50%) gehouden in
kooihuisvesting. Melkkoeien voor de befaamde Parmezaanse kaas hebben nauwelijks weidegang.
Het gaat om het televisieprogramma 'Indovina chi viene a cena' (Raad eens wie er komt eten) van de
Italiaanse publieke omroep RAI 3. De filmploeg van journaliste Sabrina Giannini bezocht het legkippen
bedrijf van Roy Tomesen met vrije uitloopkippen en 2 sterren van het Beter Leven keurmerk en Suzanne
Ruesink, één van de eerste melkveehouders met Beter Leven keurmerk. Men sprak de dag ervoor met
de Dierenbescherming en bezocht een supermarkt van Jumbo.
 

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
vastgesteld 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 Runderen 1, 2 en 3 sterren                         V04C1 Analyse drinkwaterkwaliteit van
eigen bronwaterinstallatie: niet van toepassing bij oppervlakte (bijv. sloot) water
BLk Runderen 1, 2 en 3 sterren                         AM03 Brandveiligheid: keuring
voorgeschreven door verzekeraar voldoet ook
BLk Varkens 1, 2 en 3 sterren                            A01a Alle aanwezige varkens zijn BLk
waardig: BLk stoppersregeling vleesvarkens
BLk Varkens 1, 2 en 3 sterren                            B02a.1 Vloerverwarming speenbiggen:
warmtelamp voldoet ook
BLk Varkens 1, 2 en 3 sterren                            B06 Verbod op castratie: geldt ook voor
immunocastratie
BLk Varkens 1, 2 en 3 sterren                            T05A Geconditioneerd transport: alleen bij
speenbiggen.
BLk Vleeskuikens 1, 2 en 3 sterren                   KBLV06B Voersamenstelling: 70% granen
komt te vervallen

 

https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/deelnemers/criteria-en-info


Wij wensen u hele fijne feestdagen en een goed nieuw jaar! 

Voor meer informatie zie aanvullende Concept Besluiten en Interpretaties op de Beter Leven
website bij de betreffende diersoort/bedrijfstype.
 

https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/deelnemers/criteria-en-info

