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Wat is een ketenregisseur? 
Een BLk ketenregisseur is de partij die veehouderijbedrijven aan-en afmeldt voor certificering bij de 

Stichting Beter Leven keurmerk en toezicht houdt op de, bij zijn keten aangesloten, 

veehouderijbedrijven. Daarnaast koppelt de ketenregisseur de verschillende schakels binnen de 

keten aan elkaar, van primair bedrijf tot verwerker / verkoper en alle schakels die daar tussenin 

kunnen zitten. De ketenregisseur neemt de dieren of eieren af en wordt hier ook eigenaar van (een 

loonslachter is dus geen ketenregisseur). Dit kan bijvoorbeeld de slachterij of eierpakstation zijn, 

maar ook een verwerker intermediaire (bemiddelde, tussen-) organisatie. 

Wat is een intermediair ketenregisseur? 
De meeste ketenregisseurs zijn zelf deel van de fysieke keten. Een intermediair ketenregisseur is een 

ketenregisseur die zelf geen deel is van de keten, maar wel de veehouderijen aan-en afmeld bij de 

Stichting Beter Leven keurmerk. Dit bedrijf is een bemiddelde /tussenorganisatie die vraag en 

aanbod voor zijn keten in beeld heeft en de verschillende schakels met elkaar verbind . 

Wat doet een ketenregisseur? 
Een ketenregisseur meld primaire bedrijven op tijd aan en af voor het Beter Leven keurmerk als de 

bedrijven worden toegevoegd aan of verwijderd uit  zijn keten. Een veehouderij bedrijf moet eerst 

aangemeld worden, voordat het bedrijf gecertificeerd kan worden. Pas nadat een veehouderijbedrijf 

is gecertificeerd kan deze BLk waardige dieren/eieren leveren aan de betreffende BLk keten.  

Verder communiceert de ketenregisseur relevante wijzigingen in het BLk reglement (criteria) naar  

zijn veehouders en voert de ketenregisseur bedrijfsbezoeken uit bij de veehouderijbedrijven die 

deelnemen aan zijn keten. Een nieuw veehouderijbedrijf wordt altijd eerst  door de ketenregisseur 

bezocht voordat het veehouderijbedrijf wordt aangemeld bij de Stichting Beter Leven keurmerk en 

kan worden gecontroleerd dor de Certificatie Instelling.  Daarnaast bezoekt de ketenregisseur 

jaarlijks minimaal 25% van de bij zijn keten aangesloten veehouderijbedrijven. Zie voor alle taken van 

de ketenregisseur de volledige criteria op onze website. 

Hoe meld ik bedrijven aan- en af? 
Aanmelden 

Aanmelden doet u in het portaal via de knop ‘Nieuwe veehouderij. Na invullen van dit formulier komt 

deze ter controle bij SBLk. Binnen 2 werkdagen krijgt u reactie van SBLk en wordt het bedrijf door 

gegeven aan de betreffende certificerende instantie.  

Afmelden 

Een afmelding kunt u doorgeven bij de betreffende veehoduerij door te klikken op ‘Afmelden’. Geef 

hier de datum en reden van afmelding op. De afmelding wordt doorgegeven aan de certificerende 

instantie.  

Ben ik alleen ketenregisseur van de bedrijven waar ik rechtstreeks van af neem? 
Dit ligt aan de sector waar u ketenregisseur over bent.  

https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/deelnemen/bedrijfstypen/ketenregisseurs/
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Varkens  

Naast de vleesvarkeneindbedrijven die rechtstreeks aan uw keten leveren, bent u ook ketenregisseur 

van de voorliggende vermeerderingsbedrijven, speenbiggenbedrijven. Dus alle varkenshouderij 

bedrijven in uw keten.  

Vleeskuikens 

U bent alleen ketenregisseur van de vleeskuikeneindbedrijven die rechtstreeks aan uw keten leveren. 

Leghennen 

U bent alleen ketenregisseur van de leghenneneindbedrijven die rechtstreeks aan uw keten leveren. 

De Dierenbescherming heeft wel plannen om de opfokbedrijven binnen het Beter Leven keurmerk te 

gaan betrekken, op termijn zal u dus ook hier ketenregisseur van worden.  

Runderen 

Naast de rundvee-eindbedrijven die rechtstreeks aan uw keten leveren, ben u ook ketenregisseur 

van voorliggende quarantaine bedrijven.  

Kalveren 

Naast de kalvereindbedrijven die rechtstreeks aan uw keten leveren, bent u ook ketenregisseur van 

eventuele voorliggende opstartbedrijven (rosé kalveren).  

Kalkoenen 

U bent alleen ketenregisseur van de kalkoeneindbedrijven die rechtstreeks aan uw keten leveren. 

Konijnen 

U bent alleen ketenregisseur van de konijneneindbedrijven die rechtstreeks aan uw keten leveren. 

Wat gebeurt er met de veehouderijen als ik mijn ketenregisseur certificaat verlies? 
De veehouder krijgt 3 maanden om een nieuwe ketenregisseur te zoeken. Het bedrijf kan pas weer 

leveren onder BLk en opnieuw worden gecertificeerd als hij door een nieuwe ketenregisseur is 

aangemeld bij SBLk.  

Heeft het voor mij als ketenregisseur gevolgen als de veehouderij zijn certificaat 

verliest? 
Het heeft geen gevolgen voor u als ketenregisseur als een van uw veehouderijen zijn BLk certificaat 

verliest. U als ketenregisseur moet wel minimaal 1 veehouderij in uw keten hebben zitten. Als dit niet 

het geval is, kunt u bij de jaarlijkse controle niet opnieuw gecertificeerd worden. U krijgt tot het 

einde van het lopende certificaat om een nieuwe veehouderij te vinden.  

Kan iedereen ketenregisseur worden? 
Een ketenregisseur moet inzicht hebben in de markt, ervaring hebben binnen de betreffende sector 

en moet de gehele keten overzien, om deze reden kunnen bijvoorbeeld veehandelaren geen 

ketenregisseur worden.  
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Wat zijn de voordelen van werken met een ketenregisseur? 
Werken met een ketenregisseur stimuleert het werken in vaste ketens. Dit zorgt voor kwalitatief 

betere bedrijven en ondernemers die betrokken zijn bij het welzijn van de dieren, het keurmerk en 

de keten. De ketenregisseur krijgt de taak om de bedrijven te bezoeken, dit bevorderd de relatie en 

zorgt dat problemen bij veehouderijen tijd kunnen worden gesignaleerd. Ook is de ketenregisseur de 

schakel tussen het enerzijds bedrijfsleven en anderzijds de Stichting Beter Leven keurmerk en de 

Dierenbescherming. De ketenregisseur kan veelvoorkomende problemen of struikelblokken voor 

bedrijven om deel te nemen aan het Beter Leven keurmerk identificeren en hierover in gesprek gaan 

met de Stichting Beter Leven keurmerk, om zo tot een werkbare oplossing te komen. 

 


