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Algemeen
Omzet duurzamere voeding met keurmerk verdubbeld in vier jaar
De aanhoudende groei van duurzamere producten met een keurmerk in de supermarkt heeft
geleid tot een verdubbeling van de omzet in vier jaar tijd. In 2014 werd nog iets minder dan
1,9 miljard euro besteed aan duurzamere voeding met een keurmerk, in 2018 is dit al ruim 4,1
miljard euro. Dit blijkt uit de laatste cijfers van de Monitor Keurmerken Retail van
onderzoeksbureau IRI.

In 2018 grootste groei voor Beter Leven Keurmerk 
Het grootste keurmerk, met inmiddels ruim 1,8 miljard euro omzet, is het Beter Leven
Keurmerk. Dit keurmerk realiseerde de grootste groei (+25% en +364 miljoen euro) in 2018,
met name in eieren. Inmiddels wordt 2 op 3 scharreleieren met een Beter Leven Keurmerk
verkocht en verdwijnt het reguliere scharrelei uit de schappen.
De aandelen van producten met een keurmerk zijn het grootst binnen vis, eieren en
vleeswaren waarin respectievelijk 70%, 67% en 41% wordt verkocht aan producten met één
van de gemeten keurmerken. Bij vis gaat het over de keurmerken MSC en ASC, bij eieren,
vlees en vleeswaren over biologisch en het Beter Leven keurmerk.

Groei in keurmerken zal doorzetten 
De verwachting is dat de bestedingen van consumenten aan producten met een duurzamer
keurmerk zal doorzetten in de supermarkt. In steeds meer productgroepen worden
keurmerken de standaard en wordt ‘keurmerkloos’ de uitzondering. In AGF en zuivel doen
keurmerken naast biologisch hun intrede. Denk aan de introductie van het keurmerk On the
way to PlanetProof (AGF en zuivel) en de introductie van het Beter Leven Keurmerk voor
zuivel.

Download hier het volledige persbericht. 
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Op 29 april heeft de Stichting Beter Leven keurmerk haar vernieuwde deelnemersportaal in
gebruik genomen. In de eerste drie dagen zagen we dat al veel gebruikers (ca. 75 %) hun
nieuwe account hebben geactiveerd en hun portaal hebben bezocht.
 
De eerste reacties die we hebben ontvangen zijn voornamelijk positief. Het werken met het
vernieuwde portaal is voor zowel de gebruikers als onszelf natuurlijk nog wat wennen. Om u
te kunnen voorzien van antwoorden op de meest gestelde vragen hebben we een lijst met
FAQ’s gemaakt die u hier op de website kunt vinden.
Deze zal regelmatig bijgewerkt worden.
 
De gegevens uit het oude portaal zijn overgezet naar het vernieuwde portaal en deze zijn
zoveel mogelijk aan elkaar gerelateerd. Bijvoorbeeld: als u vier keer hetzelfde product heeft
geregistreerd voor vier afnemers zijn deze samengevoegd indien bepaalde kenmerken
volledig overeenkomen. Als de gegevens echter niet volledig overeenkomen kon die relatie
niet gelegd worden en staan er ook in het vernieuwde portaal vier producten. Alle relevante
gegevens en documenten die van belang zijn in het nieuwe portaal zijn zoveel mogelijk
overgenomen. Het is van belang dat u de gegevens die we hebben overgezet controleert op
volledigheid en juistheid. 
De komende tijd zullen we zeker nog de nodige verbeteringen en aanpassing gaan
doorvoeren. Zodra we daar nieuws over hebben zullen we de gebruikers en contactpersonen
daarover informeren.

We willen u graag er nogmaals op attenderen dat geïmporteerde samenstellingen leeg zijn en
uiteindelijk moeten alle lege samenstellingen gevuld worden met de juiste grondstoffen en
ingrediënten. Niet langer gebruikte samenstellingen en/of producten kunt u eenvoudig
verwijderen door ze af te melden.
U heeft tot het einde van 2019 de gelegenheid uw geïmporteerde samenstellingen bij te
werken of te verwijderen.
 
Mocht u vragen hebben over het vernieuwde portaal laat ons dat dan weten. U kunt ons
bereiken op ons centrale nummer 088-811 3560 of mailen naar info@sblk.nl
 

Stakeholdersbijeenkomst 17 oktober 2019
Graag nodigen we onze secundaire deelnemers weer van harte uit voor onze jaarlijkse
stakeholdersbijeenkomst op donderdagmiddag 17 oktober 2019.

Samen met u willen we terugblikken op het afgelopen jaar en ingaan op onze ambities  voor
komend jaar. We zijn benieuwd naar uw behoeftes voor een goede invulling van deze
bijeenkomst en horen graag uw beeld via info@sblk.nl
 
Een officiële uitnodiging volgt separaat per mail.
 
Infographics
Om het proces rondom afhandeling van het Beter Leven keurmerk goed over te brengen
hebben we een aantal infographics opgesteld. Op onze website zijn deze illustraties te
vinden, ze betreffen:  

Controle Beter Leven keurmerk in de keten
Hoe ontvangt mijn bedrijf het Beter Leven keurmerk?

https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/deelnemers/blk-portaal
mailto:info@sblk.nl
mailto:info@sblk.nl
https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/over-ons/borging-en-toezicht
https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/aanmelden


 
Beter Leven keurmerk op melk en yoghurt
Het Beter Leven keurmerk is er nu ook voor de melkveehouderij! Sinds april is er melk en
yoghurt met 1 ster Beter Leven keurmerk te vinden bij alle Jumbo-filialen.
Deze zuivelproducten zijn afkomstig van zes 1-ster melkveebedrijven uit de pilot. Met het
keurmerk voor de melkveehouderij is de Dierenbescherming een samenwerking aangegaan
met Stichting Natuur & Milieu en Vogelbescherming Nederland. Met deze partners is gewerkt
aan een verbreding van het keurmerk, door naast criteria voor dierenwelzijn criteria voor
natuur, milieu en biodiversiteit op te stellen.

De nieuwe dierenwelzijnscriteria verbeteren de leefomstandigheden voor melkvee, jongvee,
kalveren en de stier in de stal. Zo zijn er voorwaarden gesteld aan het aantal lig- en
eetplaatsen, zodat deze kuddedieren bijvoorbeeld tegelijk kunnen liggen. Ook is de
ondergrond van de ligboxen comfortabel ingericht met een ingestrooid koematras of diep
strooisel. Ook zijn er voldoende drinkpunten aanwezig en is er betere zorg voor de kalfjes.
Naast aandacht voor de dieren binnen, stellen we met het keurmerk ook voorwaarden aan
een betere zorg voor de natuur op en rond de boerderij. Zo dient er in de weilanden meer
ruimte te komen voor bloemen, insecten en boerelandvogels. Aanvullend stappen de
veehouders over op groene energie, bouwen zij hun mestoverschotten af en beperken zij het
gebruik van vervuilende bestrijdingsmiddelen.
 
Op dit moment zijn de Beter Leven criteria in raadpleging en na raadpleging zullen de criteria
worden vastgesteld. Meer weten over de criteria? Klik hier.
Als u interesse heeft om ook in uw keten aan de slag te gaan met Beter Leven keurmerk voor
zuivel, neem dan contact op met info@sblk.nl
 
Lees meer:
https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/nieuws/beter-leven-keurmerk-nu-ook-voor-
zuivelproducten
 
Filmpje: Wat wil de melkkoe?
https://www.youtube.com/watch?v=7uXh7bSsIs4
 
Vooraankondiging: Beter leven week
Ook dit jaar organiseert de Dierenbescherming weer een Beter Leven week, en wel van 21
tot en met 27 oktober (week 43). Vorig jaar is de campagne met de slogan ‘Beter Leven?
Check ’t label even’ in een nieuw jasje gestoken. Deze zal dit jaar herhaald gaan worden,
immers, de kracht van de boodschap zit in de herhaling.
 
Met de campagne beoogt de Dierenbescherming de consument te activeren om de
verpakking van vlees, eieren en zuivel te controleren op het Beter Leven keurmerk en zo
diervriendelijker te kiezen in het supermarktschap. We nodigen alle supermarkten en
producenten weer uit om in de campagneweek zoveel mogelijk zichtbaarheid te creëren voor
het Beter Leven keurmerk. Om in de winkel aandacht te geven aan het keurmerk stellen we
binnenkort een toolkit beschikbaar met beeldmateriaal, teksten en logo’s. Houd voor meer
informatie over de Beter Leven week de Beter Leven website in de gaten.
 
Accountantscontrole bij slachterijen en pakstations

https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/deelnemers/criteria-en-info/zuivel
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Slachterijen en pakstations betalen jaarlijks een variabele bijdrage, gebaseerd op het aantal
ingekochte BLk dieren of eieren. Wij factureren deze bijdrage in kwartalen, waarbij we uitgaan
van een jaarlijkse schatting van de deelnemer. Afrekening vindt plaats op basis van een
jaarlijkse directieverklaring. Het opvragen van een verklaring door een accountant is hiervoor
de meest valide weg. Sommige producenten zijn echter zodanig klein van omvang dat het
vragen van een verklaring door een accountant (economisch) niet haalbaar is.
 
Toch willen wij voldoende grip hebben cq houden op de validiteit van de directieopgave,
vooral omdat mogelijke incidenten afbreuk kunnen doen aan de kracht van ons keurmerk.
Daarom hebben wij accountantskantoor Mazars gevraagd een alternatieve wijze van controle
cq beoordeling voor ons te ontwikkelen. Om deze alternatieve wijze adequaat te kunnen
ontwikkelen zullen zij een aantal pakstations en slachterijen bezoeken om daar de
totstandkoming van de directieopgave te beoordelen.
 
De slachterijen en pakstations die bezocht zullen worden ontvangen de komende periode een
individueel bericht van Mazars. Vervolgens zal er een afspraak gepland worden. Er zullen
verslagen van deze bezoeken worden opgesteld. Deze verslagen zullen eerst met de
betreffende slachterijen en pakstations worden afgestemd alvorens deze met de SBLk
worden gedeeld. Op grond van de waarnemingen bij de pakstations en slachterijen zal er een
alternatieve controlewijze worden voorgesteld.
 
Volledigheidshalve merken wij op dat het bezoek van Mazars geen aanvullende kosten voor
de betreffende pakstations en slachterijen met zich meebrengt, buiten de tijd die het kost om
de adviseurs van Mazars te ontvangen. Wij danken u voor uw medewerking.

Vleeskalveren, kalkoenen, melkvee, slachterij kalf,
slachterij kalkoen, slagers
 
Raadpleging: huidige ronde concept en nieuwe criteria
De Dierenbescherming heeft voor een deel van de Beter Leven keurmerk criteria de
bestaande criteria aangepast en een aantal nieuwe criteria opgesteld.
Het gaat om:
 
Concept GEWIJZIGDE criteria voor:

1. Beter Leven keurmerk kalf 1 ster
2. Beter Leven keurmerk kalf 2 sterren
3. Beter Leven keurmerk slachterij kalf
4. Beter Leven keurmerk slachterij kalkoen

 
En concept NIEUWE criteria voor:

1. Beter Leven keurmerk kalkoen 3 sterren
2. Beter Leven keurmerk kalf 3 sterren
3. Beter Leven keurmerk melkrund 1 ster
4. Beter Leven keurmerk slager (grondstofcertificering)

 
Tijdens de raadplegingsronde krijgen de betreffende Beter Leven keurmerk deelnemers 6
weken de tijd om schriftelijk te reageren op de voorgestelde wijzigingen vanuit hun
praktijkkennis en –ervaring. Reacties kunnen vóór 30 juni 2019, (per email) worden verstuurd
aan: info@sblk.nl
Voor meer informatie zie de Beter Leven website.
 
 
Aanvullende besluiten en interpretaties  
Er zijn door de Dierenbescherming in de afgelopen periode een aantal aanvullende besluiten
en interpretaties in concept vastgesteld. Deze zijn nog niet formeel en kunnen wijzigen
voorafgaand aan opname in vastgestelde BLk criteria. Vooruitlopend hierop mag er op basis
van deze conceptbesluiten en interpretaties wel al worden gecertificeerd. Het gaat o.a. om:
 

BLk LEGHENNEN 1, 2 en 3 sterren – Criterium O14 Drinktorens in de overdekte
uitloop

Drinknippels voldoen voor watervoorziening aan de leghennen net zo goed als drinktorens.
Omdat drinknippels een kleinere capaciteit hebben dan drinktorens wordt gesteld dat 1

https://beterleven.dierenbescherming.nl/fileupload/zakelijk/raadpleging/20190516_Criteria_kalf_1_ster_versie_2.0.pdf
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https://beterleven.dierenbescherming.nl/fileupload/zakelijk/raadpleging/Slachterij_kalf_versie_2.0_dd._16.05.2019.pdf
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https://beterleven.dierenbescherming.nl/fileupload/zakelijk/raadpleging/CONCEPT_Criteria_Melkrund_1_ster_versie_1.0_dd._17.04.2019.pdf
https://beterleven.dierenbescherming.nl/fileupload/zakelijk/raadpleging/BLk_Slagers_grondstofcertificering_1.0_dd_16-05-2019.pdf
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https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/deelnemers/raadpleging/raadpleging-16-april-tot-30-juni-2019


drinktoren gelijk staat aan 10 drinkpunten of -nippels. Voor max. 6000 hennen geldt een eis
van minimaal 2 drinktorens of dus minimaal 20 drinkpunten of -nippels.
 

BLk LEGHENNEN 1, 2 en 3 sterren – Criterium O15 Zicht vanuit de overdekte
uitloop

De kippen moeten naar buiten kunnen kijken vanuit de overdekte uitloop. Dit moeten ze zowel
zittend als liggend kunnen.
 
Geperforeerd damwandprofiel is door De Dierenbescherming beoordeeld als onvoldoende
open/helder om de dieren onbeperkt zicht naar buiten te geven. Daarom mag geperforeerd
damwand materiaal niet als zichtstrook worden gebruikt. Indien de geperforeerde damwand
maximaal 80% schaduwwerkend en windbrekend is (20% licht en lucht doorlatend) kan het
wel gebruikt worden als alternatief voor windbreekgaas (conform criterium O07a). 
 
Wanneer de ondoorzichtige, opstaande rand hoger is dan 25 cm wordt het zicht belemmerd
en niet voldaan aan deze eis.
Wanneer niet (direct) mogelijk is deze rand te verlagen tot maximaal 25 cm mag dit worden
opgelost door een plateau of plank (geen zitstok) te plaatsen tegen de wand waardoor de
kippen alsnog naar buiten kunnen kijken. Dit plateau/plank moet voldoen aan de volgende
specificaties:
- het betreft een permanente constructie en is niet demontabel
- lengte: over de gehele lengte van de stal
- hoogte: maximaal 25 cm onder de ondoorzichtige rand en max. 25 cm boven de grond
(exclusief strooisel)
- breedte: minimaal 30 cm
- het plateau/plank telt niet mee als grondoppervlak voor de berekening van de
bezettingsdichtheid
 
Voor meer informatie zie aanvullende Concept Besluiten en Interpretaties op de Beter Leven
website bij de betreffende diersoort/bedrijfstype.
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