
 

Delen van communicatie-uitingen in het BLkportaal 
 

Vanaf begin mei 2021 krijgen gebruikers van het BLkportaal de mogelijkheid om communicatie-

uitingen te delen met hun leverancier of afnemer(s).  

Volgens de Beter Leven criteria dient de verwerker die de eindverpakking om een product doet de 

eindverpakking goedgekeurd in zijn portaal te hebben staan. Echter, in de praktijk komt het 

regelmatig voor dat het bedrijf dat het product verpakt niet degene is die verantwoordelijk is voor 

het ontwerp van de verpakking.  

 

Om die reden is het voor u als deelnemer nu mogelijk om uw communicatie-uitingen te delen met 

uw leverancier  of afnemer(s) zodat  in beide portalen zichtbaar is dat de betreffende communicatie-

uiting is ingediend ter goedkeuring.  

 

Het delen van communicatie-uitingen is enkel mogelijk bij de volgende soorten communicatie-

uitingen:  

 

 Bovenetiket 

 Onderetiket 

 Verpakking 

Hieronder kunt u een uitgebreidere uitleg vinden over de mogelijkheden voor het delen van 

communicatie-uitingen met uw leverancier of afnemer(s). 

 

Delen met afnemers 
 

Wanneer er een koppeling tussen communicatie-uiting en product is gemaakt, kan er worden 

aangegeven dat de communicatie-uiting met de afnemer(s) van het product mag worden gedeeld. 

 

Het delen van communicatie-uitingen met afnemers van een product is mogelijk voor leveranciers 
met de volgende bedrijfstypes:  

 Eierpakstation met IKB 

 Eierpakstation zonder IKB 

 Verwerker 

 Verkoop consumenten retail met verwerker 

Om een communicatie uiting te delen met uw afnemer(s) moet deze voldoen aan het volgende: 

 De communicatie-uiting moet status IN AANVRAAG of GOEDGEKEURD hebben om getoond 
te worden bij de afnemer van het product 

 Er moet een actieve product relatie zijn tussen leverancier en afnemer. Het product moet als 
grondstof door de afnemer zijn geaccepteerd in het BLk portaal. Daarna kan de afnemer de 
gedeelde communicatie uiting in zijn/haar portaal zien staan. 
Als het product/grondstof wordt afgemeld, wordt ook de gekoppelde communicatie-uiting 
niet meer getoond bij de afnemer 



 

 
Om de communicatie-uiting te delen: scrol tot onderaan de pagina van de betreffende 
communicatie-uiting en klik de gewenste actie aan.  
 

 
 

Als wordt voldaan aan de voorwaarden hierboven kan de afnemer de communicatie-uiting nu bij het 

product (grondstof in het portaal van de afnemer) en in de overzichtslijst met communicatie-uitingen 

van derden zien. 

Delen met leverancier 
 
Bij een koppeling tussen grondstof en communicatie-uiting kan worden aangegeven dat de 
communicatie-uiting met de leverancier van de grondstof wordt gedeeld. 
 
Het delen van een communicatie-uiting met de leverancier via grondstoffen is alleen mogelijk voor 
de volgende bedrijfstypes:  

 Groothandel logistiek dienstverlener 2b 

 Groothandel logistiek dienstverlener 2c 

 Verkoop consumenten retail 

 Verkoop consumenten foodservice 

 Slagerij 

 
U kunt een communicatie-uiting aan een grondstof koppelen via de overzichtspagina van een aan u 
geleverd product. Om op deze overzichtspagina te komen gaat u naar uw grondstoffenlijst en klikt u 
vervolgens de betreffende grondstof aan.  

 De communicatie-uiting moet status IN AANVRAAG of GOEDGEKEURD hebben om getoond 
te worden bij de leverancier van het product 

 Er moet een actieve product relatie zijn tussen leverancier en afnemer. De geleverde 
grondstof moet door de afnemer zijn geaccepteerd in het BLk portaal. Anders kan deze geen 
communicatie uiting aan de grondstof koppelen.  
Als de grondstof wordt afgemeld wordt de communicatie-uiting niet meer getoond bij de 
leverancier  

Om de communicatie-uiting te delen: scrol tot onderaan de pagina van de betreffende 
communicatie-uiting en klik de gewenste actie aan. 
 

 
  

Als wordt voldaan aan alle voorwaarden hierboven kan de leverancier de gedeelde communicatie-
uiting nu bij het geleverde product en in de overzichtslijst met communicatie uitingen van derden 
zien.  



 

 
Indien u vragen heeft over het delen van communicatie-uitingen neem dan gerust contact op met de 

SBLk. 
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