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1 Toepassingsgebied 
Deze definities zijn van toepassing op BLk documenten en SBLk documenten. 

 

2 Definities 
 

Aangewezen toezichthouder Persoon die in opdracht van SBLk een onderzoek uitvoert. 
 

Audit Een onderzoek waarbij het managementsysteem van een 
Secundaire Deelnemer door een auditor wordt getoetst in het 
kader van de BLk criteria, inclusief aanvullende besluiten, en 
waarbij wordt vastgesteld in hoeverre een Deelnemer voldoet 
aan de BLk criteria voor het bedrijfstype (bijvoorbeeld 
slachterij, Verwerker/bewerker of retail) en Beter Leven scope. 

 

Auditor Een daartoe opgeleid en gekwalificeerd persoon, in 
(loon)dienst van CI, die de Audit uitvoert bij een Secundaire 
Deelnemer of Ketenregisseur. 

 

Bedrijfstype Indeling van Secundaire Deelnemers zoals beschreven in 
Bijlage 2 van de SBLk Acceptatievoorwaarden voor Certificatie 
Instellingen 

 

Beslisser De persoon die het certificatiebesluit neemt (beslissing). Zie de 
SBLk Acceptatievoorwaarden voor Certificatie Instellingen voor 
de volledige functieomschrijving van de Beslisser. 

  

Beter Leven keurmerk (BLk) Het keurmerk waarmee de Dierenbescherming stimuleert dat 
dieren die worden gehouden voor productiedoeleinden een 
beter leven wordt gegeven. 
Het Beter Leven keurmerk bestaat uit het logo van de 
Dierenbescherming met de vermelding ‘Beter Leven’ en 1, 2 of 
3 sterren. 

 

Beter Leven scope   Omschrijving van de diersoort/product en aantal sterren. 
 

Bevoegde autoriteit   De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) of een 
ander openbaar orgaan met wettelijke taken. 

 

BLk-certificatieschema Het door het Bestuur van de Dierenbescherming (DB) 
vastgestelde pakket van eisen in het kader waarvan het 
kwaliteitssysteem, het product of proces wordt getoetst. 
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Certificatie Instelling (CI)  Een rechtspersoon die voldoet aan de SBLk 
acceptatievoorwaarden voor Certificatie Instellingen en 
daartoe een overeenkomst heeft met de SBLk. 

 

Certificaat Een schriftelijk bewijsstuk dat de betreffende Deelnemer 
voldoet aan de geldende Beter Leven criteria. Het Certificaat 
wordt afgegeven door een Certificatie Instelling. 

 

Certificatiebesluit Besluit van de Beslisser om een Certificaat wel of niet toe te 
kennen aan een Deelnemer. Een Deelnemer die voldoet aan de 
BLk criteria ontvangt een Certificaat. Een Deelnemer die niet 
voldoet ontvangt geen Certificaat. 

 

Certificatiedienst De zelfstandige dienstverlening door de CI aan een Deelnemer 
in het kader BLk.  

 

Certificatieovereenkomst De overeenkomst tussen een Deelnemer en de CI waarin 
wederzijdse de rechten en plichten van de CI en de Deelnemer 
worden vastgelegd. 

 

Controle  Een onderzoek waarbij de bedrijfsvoering van een Primaire 
Deelnemer door een controleur wordt getoetst op de naleving 
van het Reglement op het certificeringsmerk “Beter Leven”, de 
BLk criteria, met inbegrip van aanvullende besluiten, en 
waarbij wordt vastgesteld in hoeverre een Deelnemer voldoet 
aan de eisen voor de diersoort (varkenshouderij, 
pluimveehouderij, ketenregisseur etc.) en Beter Leven scope 
(aantal sterren). 

 

Controleur Een daartoe opgeleid en gekwalificeerd persoon, in 
(loon)dienst van CI, die de controle uitvoert bij een Primaire 
Deelnemer. 

 

Deelnemer  Een natuurlijk en/of rechtspersoon met een 
deelnameovereenkomst met SBLk en mogelijk een Certificaat 
van een geaccepteerde CI. 

 

Dierenbescherming (DB)  De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren. 
De Dierenbescherming is de Eigenaar van het Beter Leven 
keurmerk (regeling houder) en stelt de criteria vast waaraan 
Deelnemers moeten voldoen. 

 

Geboortedatum Certificaat Datum van (eerste) afgifte van een Certificaat volgend op een 
Certificatiebesluit na een Ingangscontrole of Ingangsaudit. 
Deze initiële certificatie datum dient als referentie datum voor 
de geldigheidsperiode van alle volgende Certificaten van de 
Deelnemer. 
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Goedkeuring  Stichting Beter Leven keurmerk (SBLk) sluit na een positieve 
administratieve beoordeling van een aanvraag van een 
beoogde Deelnemer (aspirant-deelnemer) een 
deelnameovereenkomst af met de beoogde Deelnemer. 

 

Her-certificeringsaudit Periodiek onderzoek waarbij het bedrijfsmanagement systeem 
van een gecertificeerde Secundaire Deelnemer of 
Ketenregisseur door een auditor in het kader van de BLk 
criteria wordt getoetst en waarbij wordt vastgesteld in 
hoeverre een Deelnemer blijvend voldoet aan de BLk criteria 
voor het bedrijfstype (bijvoorbeeld slachterij, 
Verwerker/bewerker of retail), Ketenregisseur en Beter Leven 
scope. 

 

Her-certificeringscontrole Periodiek onderzoek waarbij de bedrijfsvoering van een 
Primaire Deelnemer door een controleur in het kader van de 
BLk criteria wordt getoetst en waarbij wordt vastgesteld in 
hoeverre een Deelnemer blijvend voldoet aan de BLk criteria 
voor de diersoort en Beter Leven scope. 

 

Ingangscontrole Een onderdeel van de certificeringscontrole waarbij door 
middel van een onderzoek de bedrijfsvoering van een Primaire 
Deelnemer door een controleur in het kader van de BLk criteria 
wordt getoetst en waarbij wordt vastgesteld in hoeverre een 
Deelnemer voldoet aan de BLk criteria voor de diersoort en 
Beter Leven scope. 
Volgend op dit onderzoek kan na een Certificatiebesluit een 
Certificaat aan de Primaire Deelnemer worden toegekend. 

 

Ingangsaudit Een onderdeel van certificeringsaudit waarbij door middel van 
een onderzoek de bedrijfsvoering van een Secundaire 
Deelnemer of Ketenregisseur door een Auditor in het kader 
van de BLk criteria wordt getoetst en waarbij wordt vastgesteld 
in hoeverre een Deelnemer voldoet aan de BLk criteria voor de 
diersoort en Beter Leven scope. 
Volgend op dit onderzoek kan na een Certificatiebesluit een 
Certificaat aan de Secundaire Deelnemer of Ketenregisseur 
worden toegekend. 

 

Integriteitsprogramma Integriteitsprogramma van de Stichting BLk dat tot doel heeft 
de integriteit van het BLk te bewaken. Het programma is 
beschreven in de SBLk Acceptatievoorwaarden voor Certificatie 
Instellingen. 

 

Ketenregisseur    Een rechtspersoon die de veehouderijbedrijven (Primaire 
Deelnemers) aanmeldt bij de SBLk. 
Een Ketenregisseur kan bijvoorbeeld een slachterij, pakstation, 
Verwerker/bewerker, eierpakstation of intermediaire 
(bemiddelde, tussen-) organisatie zijn. 
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De Ketenregisseurs zijn een aparte groep Deelnemers naast de 
Primaire en Secundaire Deelnemers. 

 

Multi-site Organisatie   Een Secundaire Deelnemer waarvan de organisatie bestaat uit 
een hoofdkantoor en een netwerk van sub-locaties/filialen. 
Alle activiteiten van een multi-site organisatie worden door het 
hoofdkantoor gepland en aangestuurd.  

 

Primaire Deelnemer   Een deelnemend veehouderijbedrijf. Een veehouderijbedrijf is 
een locatie waar vee (pluimvee, rundvee, varkens, kalveren, 
konijnen, etc.) wordt gefokt en/of gehouden voor de productie 
van vlees, melk of eieren. 

 

Recidive Een Tekortkoming bij een Deelnemer binnen een termijn van 
één jaar nadat bij dezelfde Deelnemer een Tekortkoming op 
hetzelfde criterium of op een soortgelijk criterium is 
vastgesteld. 

 

Remote Audit Een Audit op afstand waarbij een Auditor een Audit uitvoert 
zonder fysiek aanwezig te zijn op de locatie van de Deelnemer 
die wordt geaudit. Er wordt gebruik gemaakt van online tools 
om bewijs te delen en te verkrijgen, rekening houdend met de 
eisen en voorschriften die van toepassing zijn op de Audit. 

 

Remote Controle Een Controle op afstand waarbij een Controleur een Controle 
uitvoert zonder fysiek aanwezig te zijn op de locatie van de 
Deelnemer die wordt gecontroleerd.  Er wordt gebruik 
gemaakt van online tools om bewijs te delen en te verkrijgen, 
rekening houdend met de eisen en voorschriften die van 
toepassing zijn op de Controle. 

 

Reviewer De persoon die het rapport beoordeelt (Review). Deze persoon 
is onderdeel van de CI die de Certificeringsovereenkomst met 
de Deelnemer heeft. De SBLk Acceptatievoorwaarden voor 
Certificatie Instellingen bevatten de volledige 
functieomschrijving van de Reviewer. 

 

Sanctie   Het te bepalen gevolg voor een Tekortkoming.  
 

Secundaire Deelnemer  Een deelnemend bedrijf, niet zijnde een veehouderijbedrijf, 
zoals o.a. ketenregisseur, slachterij, pakstation, verwerker, 
logistiek dienstverlener 2b en 2c, Retail, Retail met verwerker, 
foodservice en slager 
 
Een Secundaire Deelnemer kan ook optreden als 
Ketenregisseur voor een groep Primaire Deelnemers. De 
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betreffende Deelnemer heeft dan een deelname 
overeenkomst als Ketenregisseur en een deelname 
overeenkomst als Secundaire Deelnemer. 

 

Stichting Beter Leven keurmerk (SBLk) Stichting Beter Leven keurmerk (SBLk) is de private 
keurmerkorganisatie die verantwoordelijk is voor de correcte 
borging van het Beter Leven keurmerk (BLk) en de 
communicatie met CI’s en Deelnemers. De SBLk behandelt en 
beoordeelt de aanvragen van Deelnemers en verleent 
goedkeuring. Ook houdt de SBLk toezicht op de geaccepteerde 
CI’s. 

 

Tekortkoming(en) Een bevinding van de controleur of auditor tijdens een 
Controle of Audit waarbij wordt vastgesteld dat niet wordt 
voldaan aan één of meerdere criteria van het Beter Leven 
keurmerk. De bevinding wordt geclassificeerd als een 
Tekortkoming. De zwaarte van de Tekortkoming wordt 
vastgesteld aan de hand van de BLk-Criteria. 

 

Verwerker/bewerker Locaties die een be-/verwerking op een Beter Leven product 
uitvoeren. Onder be-/verwerking valt ook het etiketteren en 
verpakken van het product met uitzondering van her-
portioneren waarbij er minimaal één originele verpakking om 
het product blijft. 

 

3 Slotbepaling 
1. Dit BLk definities document is te vinden op https://beterleven.dierenbescherming.nl. 
 

2. De Nederlandse tekst is steeds bepalend voor de uitleg van deze definities. 
 

3. De SBLk heeft het recht tussentijds wijzigingen in de definities aan te brengen. 

 

4. De CI’s die een overeenkomst hebben met de SBLk zullen bij wijziging van definities door de SBLk 

worden geconsulteerd over de voorgenomen wijzigingen. De CI’s zullen in de gelegenheid 

worden gesteld om hun standpunt inzake de voorgenomen wijzigingen kenbaar te maken aan de 

SBLk. Waar mogelijk zal de SBLk, rekening houden met de inbreng van de CI’s. 

 

5. De SBLk zal de Deelnemers en de CI’s over de wijzigingen en de ingangstermijn informeren. 

Deelnemers worden via de Beter Leven website en de BLk nieuwsbrief op de hoogte gebracht 

van wijzigingen. CI’s krijgen dit naast de nieuwsbrief ook via mails/telefonische contact te horen 

of via vaste overlegvormen met de SBLk. 

 

6. Dit document wordt aangehaald als: BLk Definities.  
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4 Ingangsdatum 
Dit document is laatstelijk vastgesteld door het bestuur op 1 december 2022 en is gepubliceerd op 1 
maart 2023.  
 

Dit document treedt in werking vanaf 1 september 2023 en is op de Beter Leven website 

gepubliceerd en publiekelijk toegankelijk.  

 


