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Voorwaarden ketenregisseur 

K1.1 Algemeen Best Star Meat wijst een 
verantwoordelijke aan voor de 
ketenregie en die fungeert als 
contactpersoon voor VOB. 

Deze persoon is er verantwoordelijk voor dat de 
taken worden uitgevoerd. De ketenregisseur hoeft 
deze taken niet zelf uit te voeren, maar mag deze 
uitbesteden aan bijvoorbeeld de Live Stock 
coördinator. De contactpersoon is het eerste 
aanspreekpunt voor VOB. 

Ja Nee 

K1.2 Monitoring De ketenregisseur stelt de webapplicatie 
VOB-online beschikbaar voor 
ketenpartners en VOB-deelnemers voor 
de checklists zoals intake analyse en 
managementscores.  

Dierenartsen, voeradviseurs, live stock coördinatoren 
en varkenshouders ontvangen inloggegevens voor 
het gebruik van deze webapplicatie. 
 
Enkel de aan de bedrijfslocatie gekoppelde 
dierenartsenpraktijk en voerleverancier kunnen de 
formulieren voor de VOB-deelnemers invullen en 
inzien.  

Ja Nee 

K1.3 Coaching Live Stock coördinator neemt minstens 
1x per jaar deel aan een Varkens Advies 
Team (VAT) overleg, waarin het bedrijf, 
de technische resultaten, de 
managementscore, DDD en de 
verbeterpunten worden besproken.  

Aanwezig moeten zijn: varkenshouder, 
bedrijfsdierenarts, voervertegenwoordiger en Live 
Stock coördinator. Bezoekverslagen zijn aanwezig, 
hieruit blijkt dat de Live Stock coördinator 1x heeft 
deelgenomen.  
Het VAT valt zoveel mogelijk samen met het vaste 
overleg van de dierenarts. De varkenshouder is de 
voorzitter van het VAT-overleg en het VAT wordt 
door de bedrijfsdierenarts of voeradviseur schriftelijk 
vastgelegd. Indien de notulen van het VAT onderdeel 
is van een bezoekverslag van de bedrijfsdierenarts of 
voeradviseur staat er duidelijk vermeld dat de 
bijeenkomst een VAT-overleg was en de namen van 
de aanwezigen.  

Ja Nee 
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K1.4 Monitoring Minimaal 1x per jaar vult een Live Stock 
coördinator een periodieke VOB-online 
checklist in per UBN.  

De periodieke VOB-online checklist is beschikbaar in 
de webapplicatie VOB-online en kan bestaan uit 
wisselende vragen.  
 
Na afloop worden de ingevulde antwoorden 
verstuurd naar de VOB-online database en direct als 
pdf gerapporteerd aan de varkenshouder en de Live 
Stock coördinator.  
 

Nee Ja 

K1.5 Duurzaamheid Van iedere VOB-deelnemer wordt 
jaarlijks de CO2 footprint berekend 
(Uiterlijk met ingang van 01-01-2024 en 
eerder indien rekentool beschikbaar). 
 

De analyse bevat minimaal de volgende onderdelen: 
• UBN 
• Bedrijfsnaam 
• Datum 
• Resultaat 

Nee Ja 

Ketenpartners 

K2.1 Algemeen Ketenregisseur heeft duidelijk 
vastgelegd welke ketenpartners zijn 
aangesloten bij VOB. 

De deelnemende ketenpartners staan vermeld in op 
www.beststarmeat.nl  
 

Ja Nee 

K2.2 Algemeen De ketenregisseur sluit met 
ketenpartners een overeenkomst af 
waaruit duidelijk wordt dat het 
betreffende bedrijf ketenpartner is 
binnen de VOB-keten.  

In deze overeenkomst staan wederzijdse taken en 
verantwoordelijkheden beschreven.  
De overeenkomst bevat daarnaast minimaal de 
volgende aspecten:  
• NAW-gegevens van ketenpartner en BSM 
• Ingangsdatum en evt. geldigheidstermijn  
• Paraaf en handtekening van ketenpartner en 
ketenregisseur 
 
De ketenregisseur verstrekt de ketenpartner alle 
benodigde informatie voor deelname aan VOB, zoals 
het kwaliteitshandboek van VOB.  

Ja Nee 

http://www.beststarmeat.nl/
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VOB-deelnemers 

K3.1 Algemeen De ketenregisseur houdt een compleet 
en up-to-date overzicht bij van 
deelnemende veehouderijbedrijven aan 
de VOB-keten. 

Per deelnemend veehouderijbedrijf worden ten 
minste de volgende gegevens geregistreerd: 
• UBN 
• Bedrijfsnaam en contactgegevens  
• Bedrijfstype 
• Dierenarts, voerleverancier en gebruikte berenlijn 
• Dieraantallen per diercategorie 
• Ingangsdatum VOB-overeenkomst  
• Einddatum BLK-, VvM- en VOB-certificaat 

Ja Nee 

K3.2 Algemeen Iedere nieuwe VOB-deelnemer wordt 
door/namens de ketenregisseur 
bezocht, waarbij de ketenregisseur 
beoordeelt of het bedrijf aan de VOB-
voorwaarden kan voldoen, voordat de 
ketenregisseur het bedrijf opneemt in de 
VOB-keten. 

Deze bedrijfsbezoeken worden uitgevoerd door één 
van de Live Stock coördinatoren van Best Star Meat. 
De ketenregisseur beoordeelt vervolgens of het 
bedrijf voldoet aan de VOB-voorwaarden en 
opgenomen wordt in de VOB-keten.  
  
 

Ja Nee 

K3.3 Algemeen De ketenregisseur sluit met VOB-
deelnemer een overeenkomst af waaruit 
duidelijk wordt dat het betreffende 
varkensbedrijf deel uitmaakt van de 
VOB-keten.  

In deze overeenkomst staan wederzijdse taken en 
verantwoordelijkheden beschreven. De 
overeenkomst bevat daarnaast minimaal de volgende 
aspecten:  
• UBN 
• NAW-gegevens van VOB-deelnemer en 
ketenregisseur 
• Ingangsdatum en evt. geldigheidstermijn 
• Aantal dierplaatsen 
• Paraaf en handtekening van varkenshouder, 
ketenregisseur en eventueel betrokken handelaar.  
De ketenregisseur verstrekt de VOB-deelnemer alle 
benodigde informatie voor deelname aan VOB, zoals 
het kwaliteitshandboek van VOB. 

Ja Nee 
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K3.4 Algemeen Indien een VOB-deelnemer een 
ontheffing heeft gekregen van VOB 
bewaakt de ketenregisseur dat alle 
deelnemende VOB-bedrijven die onder 
de ontheffing vallen aan de 
bijbehorende voorwaarden blijven 
voldoen tot de ontheffing afloopt.  

Bij een ontheffing dient het VOB-bedrijf tijdens de 
VOB-controle een bewijs van ontheffing afkomstig 
van VOB aan de controleur te kunnen overleggen.  
 
Een ontheffing kan bijvoorbeeld gegeven worden 
voor een deelname aan een pilot.  
 
 

Ja Nee 

K3.5 Algemeen De ketenregisseur ontvangt de 
controlerapporten van de VOB-
deelnemers van de CI en neemt kennis 
van de eventueel geconstateerde 
tekortkomingen.  

Op basis van eventueel geconstateerde 
tekortkomingen worden vervolgstappen uitgezet.  

Ja Nee 

Kwaliteitshandboek 

K4.1 Kwaliteit  De ketenregisseur ontwikkelt, beheert 
en werkt volgens een 
kwaliteitshandboek met voorwaarden, 
procedures en werkinstructies ten 
behoeve van VOB.  

Het kwaliteitshandboek beschrijft minimaal: 
• toelichting op de voorwaarden voor VOB-
deelnemers 
• toelichting op de voorwaarden voor ketenpartners 
• toelichting op de voorwaarden voor ketenschakels 
• frequentie van controles 
 
De actuele versie van het kwaliteitshandboek van 
VOB kan opgevraagd worden bij de ketenregisseur. 
 
 

Ja Nee 

K4.2 Kwaliteit De ketenregisseur heeft een procedure 
voor 
klachten/calamiteitenbeheersing/recalls.  

Deze procedure is gericht op het waarborgen van 
productintegriteit, voedselveiligheid en stabiliteit van 
VOB.  
 
 

Ja Nee 
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Communicatie 

K5.1 Communicatie De ketenregisseur verstrekt de VOB-
deelnemers en ketenpartners alle 
actuele informatie die zij nodig hebben 
voor deelname aan VOB.  

Dit is in ieder geval de laatste versie van het 
kwaliteitshandboek VOB met daarin minimaal: 
• toelichting op de voorwaarden voor VOB-
deelnemers, 
• toelichting op de voorwaarden voor ketenpartners, 
• toelichting op het certificatieproces, 
• frequentie van controles door de CI 
 
De actuele versie van het kwaliteitshandboek van 
VOB kan opgevraagd worden bij de ketenregisseur. 

Ja Nee 

K5.2 Communicatie De ketenregisseur stuurt minstens 3x 
per jaar een nieuwsbrief (Ketenkracht) 
over ontwikkelingen in de keten en 
andere zaken die voor de VOB-
deelnemer van belang zijn. 

De nieuwsbrief wordt verzonden naar het e-
mailadres van de VOB-deelnemer bekend bij de 
ketenregisseur. 
 
 
 

Ja Nee 

K5.3 Communicatie De ketenregisseur stelt communicatie-
uitingen beschikbaar voor VOB-
deelnemers en registreert deze per VOB-
deelnemer.  

Voorbeelden van communicatie-uitingen met een 
verwijzing naar VOB zijn: stalbordje, VOB-bord, 
poster, vlaggen. 
 

Ja Nee 

Organisatie 

K6.1 Organisatie De ketenregisseur organiseert 2x per 
jaar een bijeenkomst voor het bestuur. 

De ketenregisseur is de voorzitter van het bestuur. In 
de rol van voorzitter neemt de ketenregisseur de 
leiding bij vergaderingen, coördineert hij de 
verschillende bestuurstaken en treedt hij op als 
gezicht van VOB voor de buitenwereld. 
 
Notulen van dit overleg zijn aanwezig bij BSM, hieruit 
blijkt dat het bestuur 2x per jaar bijeen gekomen is.  

Ja Nee 
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K6.2 Organisatie De ketenregisseur organiseert minimaal 
4x per jaar een bijeenkomst voor de 
ketenpartneradviesgroep. 

De voorzitter van de ketenpartneradviesgroep 
overleg is de Live Stock coördinator (Best Star Meat). 
De ketenpartneradviesgroep bespreekt de dagelijkse 
gang van zaken rondom VOB. In deze groep worden 
de voorwaarden voor VOB afgestemd met de 
ketenpartners en een afvaardiging van boeren uit de 
klankbordgroep en kan input worden geleverd aan 
het bestuur met betrekking tot de optimalisatie en 
beleid voor VOB.  
 
Notulen van dit overleg zijn aanwezig bij de 
ketenregisseur, hieruit blijkt dat de 
ketenpartneradviesgroep minimaal 4x per jaar bijeen 
gekomen is.  

Ja Nee 

K6.3 Organisatie De ketenregisseur roept de 
klankbordgroep minimaal 1x per jaar bij 
elkaar. 

De klankbordgroep bestaat uit 12-15 varkenshouders 
met verschillende achtergronden/expertises.  
 
Notulen van dit overleg zijn aanwezig bij de 
ketenregisseur, hieruit blijkt dat het klankbordgroep 
minimaal 1x per jaar bijeen gekomen is. 

Ja Nee 

 


