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Voorwaarden fokkerijorganisatie 

Nr. Onderwerp Voorschrift Interpretatie Controle 
door BSM 

Controle door 
VOB-online 

Voorwaarden fokkerijorganisatie 

F1.1 Algemeen Fokkerijpartner wijst één 
aanspreekpunt aan die fungeert als 
contactpersoon voor de 
ketenregisseur. 

Contactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor VOB 
en VOB-gerelateerde vragen en schuift namens de 
fokkerijpartner aan bij het ketenpartneroverleg.  
 
 

Ja Nee 

F1.2 Organisatie Fokkerijpartner neemt minimaal 4x 
per jaar deel aan het overleg van de 
ketenpartneradviesgroep.  

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 en kan input worden geleverd aan het 
bestuur met betrekking tot de optimalisatie en beleid 
voor VOB.  
 

Ja Nee 

F1.3 Algemeen Fokkerijpartner heeft duidelijk 
vastgelegd welke zeugenhouders zijn 
verbonden aan VOB-deelnemers.  
 
De fokkerijpartner heeft een 
werkende procedure waaruit blijkt dat 
deze zeugenhouders sperma 
ontvangen wat voldoet aan de VOB-
voorwaarden. 
 
 
 
 
 

De deelnemers aan VOB en de gerelateerde 
vermeerderingsbedrijven zijn bekend bij de 
fokkerijpartner en vastgelegd in het 
klantmanagementsysteem van de fokkerijorganisatie. 
De procedure sluit eventuele bestel- en leverfouten uit.  

Ja Nee 
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F1.4 Coaching Accountmanager fokkerijpartner 
neemt, indien nodig, deel aan een 
Varkens Advies Team (VAT) overleg, 
waarin het bedrijf, de technische 
resultaten, de managementscore, 
DDD, salmonella, afwijkingen van 
voermanual en de verbeterpunten 
worden besproken.  

Aanwezig moeten zijn: varkenshouder, 
bedrijfsdierenarts en voer vertegenwoordiger. 
Bezoekverslagen/notulen zijn aanwezig, hieruit blijkt 
dat deze overleggen een frequentie van 6 maanden 
hebben. 
 
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 

Voorwaarden fokkerij 

F2.1 Kwaliteit Fokkerijorganisatie streeft de 
afgesproken productspecificaties na 
bij de selectie van de VOB-beren.  

Fokkerijorganisatie heeft een werkende procedure 
waaruit blijkt dat de genoemde productspecificaties 
worden nagestreefd bij de selectie van de beren.  
 

Ja Nee 

F2.4 Algemeen Op de afleverbonnen of pakbon van 
sperma staat vermeld dat het 
geleverde eindbeersperma van de 
geselecteerde VOB beergroep 
afkomstig is. 
 

 Ja Nee 

F2.5 Kwaliteit  Al het uitgeleverde VOB-
eindbeersperma is afkomstig van een 
PRRS-vrij KI-station.  

KI-station(s) van fokkerijpartner hebben hiervoor een 
aanwezig monitoringsprogramma die aantoonbaar 
wordt opgevolgd.  
 
 

Ja Nee 



 

3 
Versie: 2.0 Ingangsdatum: 01-01-2023 

Nr. Onderwerp Voorschrift Interpretatie  Controle door 
VOB-online 

F2.6 Algemeen Per VOB-deelnemer of de 
gerelateerde vermeerderingsbedrijven 
dient per 3 maanden minimaal 90% 
van het geleverde eindbeersperma uit 
de selecte groep te komen én over alle 
deelnemers dient per maand minimaal 
95% van het geleverde 
eindbeersperma uit de selecte groep 
geleverd te zijn. 

Dit wordt weergegeven in een rapportage per 3 
maanden.  

Ja Nee 

F2.7 Algemeen Fokkerijorganisatie stelt plan van 
aanpak op voor VOB-deelnemer(s) en 
de gerelateerde 
vermeerderingsbedrijven die 
vermelde percentages niet halen en 
bespreekt dit met betreffende 
deelnemer(s) en de ketenregisseur.  

Plan van aanpak moet minimaal beschrijven hoe het 
percentage inzet sperma van geselecteerde VOB-beren 
verhoogd kan worden. Indien deelnemer zelf in 
gebreke blijft bij het bestellen van het sperma, 
waardoor vermelde percentages niet behaald kunnen 
worden, is dit een verbeterpunt bij de deelnemer en 
wordt dit ook bespreekbaar gemaakt en genoteerd in 
plan van aanpak. 

Ja Nee 

Voermanual 

F3.1 Kwaliteit Fokkerijpartner heeft een voermanual 
voor de geselecteerde berenlijn(en) en 
stelt deze beschikbaar voor VOB.  

Deze voermanual beschrijft de dagelijkse 
nutriëntenbehoeften en bevat aanbevelingen voor 
vitaminen en mineralen, voeropname curves, 
groeicurves en praktische managementadviezen voor 
de betreffende berenlijn(en). De voermanual dient 
binnen VOB als uitgangsmateriaal voor de 
voersamenstelling.   

Ja Nee 

F3.2 Kwaliteit De voermanual wordt regelmatig 
herzien zodat voeding aangesloten 
blijft op de genetische aanleg van de 
vleesvarkens.  

Input hiervoor kunnen opmerkingen zijn vanuit de 
ketenpartners en praktijksituaties.  

Ja Nee 

 


