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Beter Leven Keurmerk Verwerker
Op 9 december 2020 is uw bedrijf gecontroleerd door Kiwa VERIN op
naleving van de criteria van het Beter Leven keurmerk Verwerker. Naar
aanleiding van deze controle heeft Kiwa VERIN op 30 december 2020
vastgesteld dat onderstaand bedrijf heeft voldaan aan de criteria voor de
regeling Beter Leven keurmerk:

Eiprodukten Wulro BV
Seelenstraat 7
WEERT
Reg. Nr.: 8881147
NL6461EPEG
Ei 3 sterren & Ei 2 sterren

Indien uit tussentijdse controles blijkt dat uw bedrijf niet langer voldoet
aan de gestelde criteria kan dit certificaat tussentijds ingetrokken worden.

Certificaat geldig vanaf 30 december 2020 tot 09 maart 2022
Dit certificaat is alleen geldig in combinatie met een positieve vermelding op het register van het Beter Leven keurmerk.

Nieuwegein, 30 december 2020
Namens Kiwa VERIN
Kiwa VERIN
Nevelgaarde 20d
Postbus 2703
3430 GC Nieuwegein
Tel.:
088 998 43 10
Fax:
088 998 43 01
info@verin.nl
www.kiwaverin.nl

Roosmarijn Malestein-Overweg

Eiprodukten Wulro BV
Seelenstraat 7
6004 RL WEERT

Nieuwegein, 30 december 2020
Betreft

: Uitslag beoordeling Beter Leven keurmerk Verwerker

Uw kenmerk

: 8881147

Geachte heer, mevrouw,

Op 9 december 2020 is uw bedrijf door Kiwa VERIN bezocht voor een controle in het kader van Beter Leven
keurmerk Verwerker. Kiwa VERIN heeft de controlebevindingen in goede orde ontvangen en beoordeeld.
De beoordeling wijst uit dat uw bedrijf volledig voldoet aan de criteria voor Beter Leven keurmerk Verwerker en
bijbehorende voorschriften. Het BLK-certificaat is aan uw bedrijf toegekend en bijgesloten bij deze brief. Het
certificaat is geldig tot de datum vermeld op het certificaat. U dient ervoor te zorgen dat enkele weken voor
deze datum een nieuwe controle voor BLK is uitgevoerd. Kiwa VERIN zal u daarvoor benaderen. Hierdoor wordt
ervoor gezorgd dat uw BLK-erkenning zonder onderbreking doorloopt.
Het behalen van het certificaat wordt aan de Stichting Beter Leven keumerk doorgegeven.
Mocht deze beoordeling tot vragen leiden, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende
(certificatie@kiwaverin.nl of 088-9984310).

Met vriendelijke groet,

Roosmarijn Malestein-Overweg
Kiwa VERIN

Bijlage:

Certificaat BLK
Overzicht opmerkingen (indien van toepassing)

Aanvullende opmerkingen BLK beoordelaar
Norm

Omschrijving

Weging

BLKUI01a

De verwerker heeft gedurende het gehele productieproces een strikte scheiding tussen
BLk producten en niet- BLk producten.
Tijdens de audit is geconstateerd dat de organisatiestructuur voor het opslaan en
wegzetten van ontvangen eieren niet in orde is. Voor BLk is er geen specifieke ruimte /
plaats aangeduid waar de eieren met het BLk keurmerk neergezet moeten worden.
Tevens is geconstateerd dat de eieren waarvoor wel een specifieke ruimte / plaats is
aangewezen door middel van de borden, ook niet op de juiste plek staan. Dit geeft aan
dat er geen duidelijke scheiding is tussen de verschillende producten. Daarnaast zijn er
ook geen procedures en/of werkinstructies aanwezig m.b.t. tot het wegzetten van de
pallets met BLk eieren. U wordt om deze reden geschorst voor het Beter Leven keurmerk.

Schorsing

BLKUI03

BLKUI09a

Inmiddels heeft Kiwa VERIN schriftelijk bewijs ontvangen waaruit blijkt dat dit proces in
de procedures is opgenomen. Daarnaast heeft Kiwa VERIN foto's ontvangen hoe dit in de
praktijk gerealiseerd is. Hiermee is voor nu deze tekortkoming opgelost. Kiwa VERIN komt
dit nog wel in de praktijk controleren met een hercontrole.
De verwerker heeft gedurende het gehele bedrijfsproces (tijdens opslag en verwerking)
een zichtbare, strikte scheiding tussen BLk producten en niet- BLk producten. Beter
Leven vlees worden aantoonbaar gescheiden verwerkt en opgeslagen.
Zie BLKUI01a
Er wordt gewerkt volgens een kwaliteitshandboek met procedures en werkinstructies
voor de productie van Beter Leven producten.
Tijdens de audit kon niet worden aangetoond dat er wordt gewerkt conform procedures
of werkinstructies omdat deze soms ontbreken of onvolledig zijn.
In de procedure MAG-S-03 Normen bij ingangscontrole dd. 20/11/’20. ontbreekt de
informatie m.b.t. BLk. Ook bij de procedure MAG-W-01 in-en uitgangscontrole dd.
20/11/’20 ontbreekt de informatie m.b.t. BLk.
Daar naast wordt bij het afvullen van het gereed product gebruik gemaakt van gekleurde
ronde stickers op de verpakkingen met gereed product. Maar er is geen aanduiding of
kleur voor BLk en de verschillende hoeveelheid sterren.
Inmiddels heeft Kiwa VERIN aangepaste procedures ontvangen. Hiermee is deze
tekortkoming opgelost.

Schorsing

Middel

