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Nieuwtjes deelnemers 

Update Corona-beleid Beter Leven keurmerk 

Voor iedereen zijn het bijzondere tijden en wij hopen dat u en uw naasten gezond en wel zijn. Ook wij 

doen er alles aan om het Beter Leven keurmerk zo goed mogelijk door te laten draaien. De SBLk heeft 

de certificatie instellingen (CI's) een aantal richtlijnen gegeven hoe ze met de controles om dienen gaan 

in deze uitdagende tijden. De CI's zullen op basis van deze richtlijnen de exacte invulling per bedrijf 

bepalen. 

Onze inzet is om, binnen de RIVM richtlijnen, zoveel mogelijk audits door te laten gaan, indien 

noodzakelijk remote voor het administratieve en praktische deel van de audit met een bezoek naderhand. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor de controles die wij bovenop onze jaarlijkse controles bij de slachterijen 

uitvoeren, waarbij het terugkijken van camerabeelden relevant is. 

 

Voor vragen over de certificatie van uw individuele bedrijf raden wij u aan om contact op te nemen met 

de betreffende CI. 
 

Nieuwe BLk website 

Sinds 23 april is onze nieuwe BLk website actief. Een vernieuwd ontwerp: strakker en moderner, met een 

iets andere structuur en opbouw. Alle relevante informatie is uiteraard wel gebleven, maar staat soms net 

op een andere plek. 

De oude url’s en linkjes zijn zoveel mogelijk doorverwezen naar de nieuwe site (via zogenaamde re-

directs) maar het kan zijn dat u toch niet op de verwachte plek terecht komt. In dat geval vragen we u om 

de informatie op te zoeken op de nieuwe site en die pagina aan uw favorieten toe te voegen. Mocht u de 

benodigde informatie niet terug kunnen vinden op het zakelijke deel van onze site, mailt u ons dan even 

met uw vraag naar info@sblk.nl.  
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Nieuw! Beter Leven bedrijven in VR-beeld 

De Dierenbescherming heeft in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

(LNV) een aantal Virtual Reality video’s laten maken van een vleeskuiken- en een varkenshouderij. Een 

nieuwe manier om consumenten en bedrijven kennis te laten maken met de leefomstandigheden van 

dieren die onder het Beter Leven keurmerk gehouden worden. In de video’s is het verschil tussen een 

reguliere stal en een Beter Leven stal goed te zien.  

De Dierenbescherming en de SBLk hebben de beelden dit jaar op de Grüne Woche laten zien en de 

belangstelling van politici, bedrijfsleven en het publiek was groot. Ook minister Schouten had tijd in haar 

ronde door het Holland Paviljoen voor het Beter Leven keurmerk. 

Bekijk hier de VR beelden

 

Her-activeren van afnemers, producten en samenstellingen in het BLk portaal 

Sinds kort is het mogelijk om afnemers, producten en productsamenstellingen na eerdere afmelding in 

het BLk portaal te her-activeren. Uw voordeel is dat u de betreffende gegevens dan niet opnieuw hoeft in 

te voeren mocht u een afgemeld product of samenstelling weer in gebruik gaan nemen. Wel moet dan elk 

onderliggende product en afnemer weer apart geactiveerd worden. Dit omdat de situatie sinds het 

moment van afmelden veranderd kan zijn. Dus als u bijvoorbeeld een samenstelling her-activeert dan 

moeten de aanhangende producten en afnemers elk ook apart geactiveerd worden.  

 

Samenstellingen indienen of wijzigen via een API
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Sinds 10 maart jl. is een nieuwe API functie in het BLkportaal toegevoegd. U kunt deze Application 

Program Interface (API) gebruiken om samenstellingen in te dienen of aan te passen. Een API is een 

verbinding tussen twee computerprogramma’s waardoor u rechtstreeks vanuit uw eigen ERP- of 

specificatiesysteem nieuwe samenstellingen in het BLkportaal kunt indienen of een bestaande kunt 

wijzigen. Uw voordeel: met één druk op de knop een samenstelling invoeren in het BLkportaal met de 

gegevens uit uw eigen systeem. Bij grote hoeveelheden samenstellingen of bij omvangrijke recepten kan 

dit een handige, tijdbesparende toevoeging zijn. 

Om deze optie te kunnen gebruiken moeten er wel een aantal dingen vooraf ingericht worden: 

1. Uw ICT afdeling moet specifiek voor uw bedrijf een aansluiting maken op onze API koppeling. 

Omdat er vele specificatie en ERP systemen zijn is het voor ons niet mogelijk daar één 

universele aansluiting voor te maken. Dat laatste stukje koppeling moet specifiek voor uw bedrijf 

ingericht worden. 

Op verzoek sturen we de specificatie van deze aansluiting aan u toe. Desgewenst kunt u ook de 

expertise van ons software bureau dat deze API gemaakt heeft daarbij inhuren. 

2. Om BLk-grondstoffen te kunnen onderscheiden van niet-BLk ingrediënten moet u die éénmalig 

handmatig voorzien van uw eigen kenmerk, bijv. uw interne artikelnummer. Door dat specifieke 

kenmerk kan de API uw BLk-grondstoffen herkennen en onderscheiden van niet-BLk 

ingrediënten. Voor alle niet-BLk ingrediënten hoeft geen kenmerk of registratie vooraf plaats te 

vinden. 

3. SBLk moet de API-functie voor u in het portaal activeren. In ons testsysteem kunt u dan eerst de 

koppeling aan de API helemaal inrichten voordat deze in de productie omgeving geactiveerd 

kan worden. 

Met deze koppeling kunnen dus bestaande en nieuwe samenstellingen worden bijgewerkt of ingevoerd in 

het portaal. Producten en afnemers kunnen op de gebruikelijke manier worden gekoppeld en het geheel 

kan bij SBLk worden ingediend. 

 

Deze laatste stappen blijven vooralsnog handmatig binnen het portaal. 

Mocht u hier vragen over hebben of van onze API gebruik willen gaan maken, dan graag mailen naar 

aanvraag@sblk.nl 

Mededelingen diersoort

In gesprek met Beter Leven varkenshouders 

Op 29 januari en 4 februari organiseerden de Dierenbescherming en de SBLk twee bijeenkomsten om 

met Beter Leven varkenshouders in gesprek te gaan. Tijdens deze bijeenkomsten hebben de 

varkenshouders ons een nuttig inkijkje gegeven in de onderwerpen waar zij in de praktijk tegenaan lopen 

bij het naleven van de criteria.  
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Borging/procedures 

Procedure Bezwaar en Beroep 

In deze procedure staat beschreven hoe en wanneer bezwaar of beroep kan worden gemaakt tegen een 

door of namens de SBLk genomen besluit. In de Procedure van Bezwaar wordt een besluit door de SBLk 

heroverwogen; dit is een interne procedure. 

 

Tegen een uitspraak op een bezwaarschrift kan in beroep worden gegaan. 

In de Procedure van Beroep wordt het besluit getoetst door een Commissie waarvan de leden géén 

directe binding hebben met de SBLK of de Dierenbescherming. Na onderzoek zal deze Commissie een 

bindend advies uitbrengen aan de SBLk. 

 

De Procedure is aangepast per 1 januari 2020, mede naar aanleiding van de wijzigingen in het 

Reglement op het collectief beeldmerk ‘Beter Leven’ d.d. 12 december 2019. 

 

Voor meer informatie zie de Procedure van Bezwaar en Beroep. 

Aanvullende besluiten en interpretaties
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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 Kalkoen - H1 Bezetting: het overschrijden van het max. gewicht per m2 van één ronde 

resulteert niet direct in een schorsing, maar kan administratief worden hersteld zoals aanvullend 

beschreven in het besluit.  

 BLk Vleeskuikens - KBLO05 Uitloopopeningen: Wanneer de stal breder is dan 25 meter hoeft er 

geen wand geplaatst te worden als er óf een overdekte uitloop aan beide zijden gerealiseerd is 

óf de extra m2 worden niet meegerekend voor de bezetting en de verste voerlijn tot de 

uitloopopeningen is maximaal 25 meter. 

 BLk Leghennen - V05, V05A, V05B Stro-/hooi-/luzerne balen: De balen hoeven pas vervangen 

te worden als de oude balen gelijk zijn met het vloerniveau. Maandelijks in V05 en V05A vervalt 

dus. 

 BLk Leghennen - O08 Ondoorzichtige rand tussen compartimenten: De Dierenbescherming 

heeft besloten dat er niet langer gecontroleerd hoeft te worden op deze eis. In een volgende 

herziening van de Beter Leven keurmerk criteria Leghennen zal dit criteria worden verwijderd. 

 BLk Leghennen - O09 Hoogte overdekte uitloop: O09 en H020 spreken elkaar tegen. H020 is 

hierin leidend, dezelfde uitzondering zal in het vervolg worden toegevoegd bij O09. De 

overdekte uitloop mag dus aan de rand aflopen naar 1,5m. 

 BLk Runderen - T02 Reisduur Rundvee: Er is besloten om de transportduur (aantal uren) los te 

laten en het transport alleen te controleren op basis van de transportafstand (aantal kilometers). 

Transporten moeten alleen nog voldoen aan de maximale transportafstand van 850 km op basis 

van Routenet.nl. 

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

de betreffende diersoort/bedrijfstype. 
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Gewijzigde criteria 

Start raadpleging 2 en 3 sterren Beter Leven criteria voor Melkrunderen 

De Dierenbescherming, Stichting Natuur & Milieu en Vogelbescherming Nederland hebben gezamenlijk 

criteria voor de melkveehouderij ontwikkeld. In 2019 is gestart met de raadpleging van de 1 ster criteria, 

in maart zijn ook de 2 en 3 sterren criteria openbaar gemaakt. 

Tijdens de raadplegingsronde krijgen de betreffende Beter Leven keurmerk deelnemers 6 weken de tijd 

om schriftelijk te reageren op de voorgestelde wijzigingen. De reacties worden door de 

Dierenbescherming meegenomen. Na vaststelling worden de definitieve criteria gepubliceerd op de 

website van de Stichting Beter Leven keurmerk.  

Reacties dienen vóór 10 juni 2020, schriftelijk (per email of per post) te worden verstuurd aan: 

Stichting Beter Leven keurmerk 

Postbus 85980 

2508 CJ DEN HAAG  

info@sblk.nl 

 

Tegelijk met de start van deze raadpleging is een bericht over de koppeling van biologisch 

gecertificeerde dagverse melk met het 3 sterren Beter Leven keurmerk op de website gepubliceerd. Dit 

bericht vindt u hier. 
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Bekijk hier de concept criteria melkvee 2 sterren  

Bekijk hier de concept criteria melkvee 3 sterren  

 

Vastgestelde criteria Pluimvee Slachterij 

De Dierenbescherming heeft de Beter Leven keurmerk criteria Slachterij pluimvee geëvalueerd en 

voorstellen opgesteld voor de herziening van deze criteria. Deze concept-criteria zijn bij de deelnemende 

bedrijven voorgelegd ter raadpleging zodat zij konden reageren vanuit de praktische haalbaarheid van 

wijzigingen.  

Resultaten raadpleging 

De ingediende opmerkingen zijn door de Dierenbescherming beoordeeld en waar nodig is besloten de 

criteria aan te passen. De resultaten van de raadpleging en de definitieve, gewijzigde Beter Leven 

keurmerk criteria zijn inzichtelijk via onze website.  

Nieuwe Beter Leven keurmerk criteria vanaf 06-05-2020 van kracht 

De nieuwe Beter Leven keurmerk criteria zijn op 28-01-2020 door de Dierenbescherming vastgesteld en 

zijn vanaf 06-05-2020 van kracht. Dit betekent dat de betrokken Beter Leven keurmerk deelnemers vanaf 

06-05-2020 op basis van deze nieuwe Beter Leven keurmerk criteria zullen worden gecontroleerd en 

gecertificeerd. Het besluit om de waterbad bedwelmingsmethode uit te sluiten is in deze gewijzigde 

criteria gehandhaafd. 
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Media 

Resultaten consumentenonderzoek bekendheid Beter Leven keurmerk 

Vorig jaar heeft de Dierenbescherming een onderzoek laten uitvoeren naar de bekendheid van het Beter 

Leven keurmerk. Het onderzoek is uitgevoerd door het bureau GfK, dat gespecialiseerd is in markt- en 

consumentenonderzoek. De nul-meting vond plaats in 2014 en vervolgens is het onderzoek herhaald in 

2015, 2017 en 2019. 

 

In vergelijking met de andere onderzochte keurmerken is het Beter Leven keurmerk het meest bekende 

keurmerk op dierlijke producten. Uit het onderzoek blijkt o.a. dat het percentage consumenten dat 

producten met het Beter Leven keurmerk koopt gelijk is gebleven. Echter kopen deze consumenten wel 

vaker producten met Beter Leven keurmerk. Interessant om te vermelden is bijvoorbeeld dat mannen 

vaker producten kopen met een Beter Leven keurmerk in de categorieën vleeswaren, eieren en zuivel 

dan vrouwen. 

Wilt u meer weten over de resultaten van dit consumentenonderzoek en de verschillende 

aankoopmotieven, bekijk dan hier het volledige rapport.

 

Misstanden in slachterijen, hoe deze te voorkomen?  

De misstanden in varkensslachterijen die eerder dit jaar in het nieuws kwamen zijn aanleiding voor de 

Dierenbescherming om met Beter Leven slachterijen het gesprek aan te gaan over de vraag waar de 

knelpunten liggen en wat hieraan preventief gedaan kan worden. Het gaat hierbij o.a. om de volgende 

onderwerpen:  

Cameratoezicht 

Steeds als er berichten over misstanden in slachterijen naar buiten komen klinkt de roep om 

cameratoezicht. Nu hebben de meeste slachthuizen al camera's en al is dat geen wondermiddel, het kan 

wel helpen om snel te signaleren en in te grijpen wanneer er iets mis gaat op de werkvloer. Het achteraf 

terugkijken van alle camerabeelden is veel werk, maar zou op basis van een goede steekproefmethode 

moeten. Voor de toekomst wordt al aan software gewerkt die beelden screent, die om van de normale 

gang van zaken afwijkende beelden eruit te halen, zodat heel gericht gekeken kan worden of daar iets 

mis is gegaan. Daarnaast zijn de camerabeelden nuttig om bijvoorbeeld situaties in een werkoverleg te 

bespreken of voor instructies en training te gebruiken. Per 1 januari jl. is cameratoezicht in de Beter 

Leven criteria voor varkensslachterijen al verplicht. Later wordt dit ook voor pluimvee- en 

rundveeslachterijen die aan het Beter Leven keurmerk deelnemen voorgeschreven.  

De inrichting van de slachterij voor de dieren verbeteren 

Er wordt steeds meer bekend hoe slachterijen zo in te richten dat de dieren hier op eigen beweging met 

zo min mogelijk stress doorheen lopen. Zo lopen varkens graag groepsgewijs iets omhoog naar het licht. 

Hoge, dichten zijwanden voorkomen afleiding uit de omgeving. En vloeiende bochten voorkomen dat ze 

eerst stil gaan staan om te kijken of het om de hoek wel veilig is. Minister Schouten wil het o.a. hebben 

over de vraag of de bandsnelheid in slachthuizen niet te hoog ligt om al het werk, waaronder het toezicht 

van de NVWA, goed te kunnen doen. Tal van factoren, zoals de capaciteit van de wachtstal, spelen 

daarbij een rol. 

Slachthuispersoneel werven, opleiden en vasthouden 

Meninge slachterij lijkt moeite te hebben om voldoende personeel te krijgen, de verplichte 
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dierenwelzijnstraining te laten volgen en dit personeel vast te houden. Het zoeken is dan ook naar een 

evenwicht tussen een vaste kern van personeel die goed met de dieren weet om te gaan en nieuwe 

medewerkers die onder hoede van die vaste kern zo snel mogelijk ook de dierenwelzijnstraining volgen.

De wettelijk verplichte Animal Welfare Officer hoort volgens de Beter Leven criteria ook altijd op de 

werkvloer te zijn als daar levende dieren aanwezig zijn.  

Stopknop voor de broeibak 

NVWA-medewerkers rapporteerden over 2018 en 2019 gevallen waarin varkens levend, bij bewustzijn de 

broeibak in gingen zonder dat ingegrepen werd. Om welke slachterijen het ging wordt niet bekend 

gemaakt, maar dit mag natuurlijk niet voorkomen. Er horen voorzieningen te zijn, om bij twijfel of een dier 

wel doodgebloed is, de slachtlijn stil te zetten om dit dier met een elektrische tang nogmaals te 

bedwelmen. 

Uiteraard dienen alle slachterijen aan de nu geldende criteria te voldoen. Naast de reguliere controles 

kunnen Beter Leven slachterijen ook onaangekondigde controles krijgen. Het is in ons aller belang om de 

integriteit van ons keurmerk te bewaken en de situatie in slachterijen waar nodig verder te verbeteren. 

Voor meer informatie over dit onderwerp kun je hier de blog lezen van Bert van den Berg, 

programmamanager Veehouderij. 

Agenda 

 

 De stakeholdersbijeenkomst van de 

Stichting Beter Leven keurmerk vindt plaats 

op 15 oktober 2020 
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