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Voorwaarden varkenshouder 

Nr. Onderwerp Voorschrift Interpretatie Controle 
door CI 

Controle door 
VOB-online 

Voorwaarden varkenshouder 

V1.1 Algemeen De VOB-deelnemer heeft per UBN een 
geldig certificaat van: 
- IKB-Varken of IKB-Nederland 
- 1-ster Beter Leven 
- Varken van Morgen 
- Qualität und Sicherheit (QS) 
- Holland Varken 

 Ja Nee 

V1.2 Algemeen De VOB-deelnemer heeft een 
ondertekende VOB-overeenkomst met 
de ketenregisseur waaruit duidelijk 
wordt dat het betreffende UBN 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 
• Het aantal dierplaatsen volgens BLK 
• Paraaf en handtekening van varkenshouder, 
ketenregisseur en eventueel betrokken handelaar. 
 

Ja Nee 

V1.3 Organisatie De varkenshouder organiseert als 
voorzitter minstens 2x per jaar een 
Varkens Advies Team (VAT) overleg. 

Aanwezig moeten zijn: varkenshouder, 
bedrijfsdierenarts en voeradviseur.  
 
De varkenshouder is de voorzitter van het VAT-overleg 
en het VAT wordt door de bedrijfsdierenarts of 
voeradviseur schriftelijk vastgelegd. 
 
 

Ja Nee 
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V1.4 Monitoring Op het bedrijf zijn de ingevulde 
periodieke VOB-online checklist 
beschikbaar van de Live Stock 
coördinator (1x per jaar), voeradviseur 
(1x per kwartaal) en bedrijfsdierenarts 
(1x per maand). 

Na het invullen van de antwoorden in VOB-online 
worden de ingevulde antwoorden verstuurd naar de 
VOB-online database en direct gerapporteerd door 
middel van een PDF aan de varkenshouder. 

Ja Nee 

V1.5 Algemeen Varkenshouder verleent medewerking 
ten behoeve van de controle en/of 
beoordeling van de controle voor VOB. 

Onder medewerking verlening valt: 
• Het verlenen van toegang tot het terrein en 
bedrijfsruimten. 
• Het toestaan dat monsters genomen worden door de 
controle en het delen van analyseresultaten voor VOB. 
• Inzage geven in administratieve documenten.  
 
Indien de controleurs toegang tot het bedrijf wordt 
geweigerd of er wordt geen medewerking verleend 
wordt het bedrijf uitgesloten van deelname, tenzij het 
bedrijf een beroep kan doen op overmacht. Van 
overmacht is o.a. sprake bij bijvoorbeeld een uitbraak 
van een besmettelijke dierziekte waarbij de overheid 
een bezoekersverbod instelt of bij een sterfgeval in de 
familie. 
 

Ja Nee 

V1.6 Algemeen Indien varkenshouder een ontheffing 
heeft gekregen van VOB is er een 
bewijs van ontheffing afkomstig van 
VOB aanwezig tijdens de controle. 

 Ja Nee 

Leveranciersselectie 

V2.1 Algemeen Het gebruikte eindbeersperma is van 
een geselecteerde VOB-beer. 

Zeugenlijnsperma mag afwijken van VOB-voorwaarden. 
 
 

Ja Nee 
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V2.2 Algemeen Indien er biggen aangekocht worden 
van een vermeerderaar of 
biggenopfokbedrijf, dan voldoen deze 
biggen minimaal aan IKB, BLk 1-ster, 
Varken van Morgen, QS, Holland 
Varken en de gestelde genetica-eis van 
VOB. 

 Ja Nee 

V2.3 Algemeen De bedrijfsdierenarts (die een 
overeenkomst met het UBN aangaat 
als één op één relatie) is werkzaam bij 
een dierenartsenpraktijk die 
aangesloten is als DAP-partner bij de 
VOB keten. 

 Ja Nee 

V2.4 Algemeen De mengvoerleverancier (volledig 
droogvoer / aanvullend diervoeder) 
van het vleesvarkensvoer is 
aangesloten als voerpartner bij de VOB 
keten. 

 Ja Nee 

Dierhouderij en hygiëne 

V3.1 Monitoring Het bedrijf heeft een geldige 
managementscore ingevuld door de 
bedrijfsdierenarts en de voeradviseur. 

 Ja Nee 

V3.2 Kwaliteit Indien een (doorloop)douche aanwezig 
is in de hygiënesluis wordt er verplicht 
gebruik gemaakt van deze douche voor 
het betreden van het schone 
bedrijfsgedeelte. 

 Nee Ja 

V3.3 Kwaliteit Bedrijfsmaterialen (bezems, 
drijfschotten etc.) worden regelmatig 
gereinigd en gedesinfecteerd. 

Drijfschotten zijn gemakkelijk reinigbaar en worden 
regelmatig (t.t.z. na elk gebruik of ten minste na elke 
productieronde) gereinigd en ontsmet. 
 

Nee Ja 
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V3.4 Kwaliteit De centrale gang wordt na het 
verplaatsen of laden van varkens 
gereinigd en gedesinfecteerd. 

 Nee Ja 

Genetica 

V4.1 Algemeen Indien gesloten bedrijf, staat op de 
afleverbonnen of pakbon van sperma 
vermeld dat het geleverde 
eindbeersperma van de geselecteerde 
VOB beergroep afkomstig is. 

Zeugenlijnsperma mag afwijken van VOB-voorwaarden. Ja Nee 

Diergezondheid 

V5.1 Kwaliteit Het bedrijf (UBN) is in bezit van een 
door de varkenshouder ingevulde AVP-
preventiescan varkens. 

De AVP-scan dient per UBN ingevuld te worden  
Er dient gebruik gemaakt te worden van de Afrikaanse 
Varkenspest-preventiescan (AVP-scan) zoals te vinden 
op www.vitalevarkenshouderij.nl.  

Nee Ja 

V5.2 Kwaliteit Bij afvoer voor de slacht worden de 
geldende wachttermijnen van 
eventueel gebruikte 
diergeneesmiddelen in acht genomen. 

De varkenshouder is verantwoordelijk dat er in het 
slachtvarken geen verboden concentraties aangetroffen 
worden van diergeneesmiddelen zoals antibiotica, 
pijnstillers, tranquillizers en ontwormingsmiddelen.  
 
De wachttermijnen van de diergeneesmiddelen staan 
vermeld op de positieve lijst diergeneesmiddelen voor 
IKB-Varkensbedrijven. 

Ja Nee 

V5.3 Kwaliteit DierDagDosering van de vleesvarkens 
is onder de 4.  

 Nee Ja 

V5.4 Kwaliteit Salmonella wordt 3x per jaar (1 maal 
per trimester) besproken met de 
bedrijfsdierenarts. Indien salmonella 
score 3 in een trimester, wordt er een 
plan van aanpak opgesteld door de 
bedrijfsdierenarts. 

Plan van aanpak heeft als doel de salmonella 
besmettingen op het bedrijf te verlagen. Dit kan 
bijvoorbeeld bestaan uit het bemonsteren van dieren op 
het bedrijf (via mest of bloed) of het toepassen van de 
slofjes methode om te identificeren waar en wanneer 
een besmetting plaatsvindt. 

Ja Nee 

V5.5 Kwaliteit Salmonella categorie is 1 of 2.   Nee Ja 

http://www.vitalevarkenshouderij.nl/
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V5.6 Kwaliteit Het gemiddelde % gezonde dieren bij 
slacht is boven de gestelde norm van 
80%. 

Het gemiddelde % gezonde dieren staat vermeld in 
slachtinfo. Indien % gezonde dieren <80% wordt er een 
plan van aanpak opgesteld door de bedrijfsdierenarts. 
 

Ja Nee 

V5.7 Kwaliteit  De cijfers m.b.t. euthanasie per 
diercategorie worden minimaal 2x per 
jaar door de bedrijfsdierenarts met de 
varkenshouder geëvalueerd. 

 Nee Ja 

V5.8 Kwaliteit  Op het bedrijf is een degelijke 
vangstrop aanwezig voor het onder 
bedwang houden van een varken. 

 Nee Ja 

V5.9 Kwaliteit  De varkenshouder gebruikt de 
beslisondersteuner ‘’zorgbehoevende 
varkens’’ om in overleg met 
bedrijfsdierenarts tot een 
bedrijfsspecifieke invulling te komen 
voor het euthanaseren van ernstig 
gewonde of zieke dieren.  
Deze beslisondersteuner helpt de 
varkenshouder om een gefundeerde 
beslissing te maken over het wel of 
niet euthanaseren een varken.  

De beslisondersteuner voor varkens ouder dan 2 
maanden is te downloaden op onderstaande website: 
https://www.uu.nl/CenSAS/beslisondersteuners  
 

Ja Nee 

V5.10 Kwaliteit De varkenshouder heeft een 
goedgekeurde cursus euthanasie 
gevolgd zodat het doden van varkens 
op een humane en doeltreffende 
manier wordt uitgevoerd (Uiterlijk met 
ingang van 01-01-2024) 
 

De cursus behandeld minimaal de volgende 
onderwerpen: 
• Wet- en regelgeving 
• Euthanasie methoden (fysisch, elektrisch, gas, nieuwe 
methoden) 
• Verzorging van het zieke dier   
• Beslismoment euthanasie en beslisondersteuner 
• Vaardigheden fixatie, bedwelming en doden 
• Controle en evaluatie euthanasie 

Ja Nee 

https://www.uu.nl/CenSAS/beslisondersteuners
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V5.11 Kwaliteit  Indien er biggen aangekocht worden 
van een vermeerderaar of 
biggenopfokbedrijf dan is er is een 
(digitale) biggenpaspoort aanwezig om 
gezondheidsinformatie van biggen te 
communiceren met de ontvanger van 
de biggen. 

 
 

Ja Nee 

Duurzaamheid 

V6.1 Duurzaamheid Er is een CO2 footprint berekening van 
het bedrijf uitgevoerd door de 
ketenregisseur.  
(Uiterlijk met ingang van 01-01-2024) 

 Nee Ja 

Diervoeding 

V7.1 Coaching Het bedrijf wordt minimaal 1x per 
kwartaal bezocht door de 
voeradviseur. Van ieder bedrijfsbezoek 
is een bezoekverslag aanwezig. 

Uit de bezoekverslagen blijkt een frequentie van 
minimaal 1 x per kwartaal. 
 
In het bezoekverslag wordt o.a. aandacht besteed aan: 
• prestaties in relatie tot de voercurve; 
• diergezondheid; 
• dierenwelzijn; 
• bevindingen vergelijking realiteit t.o.v. voercurve 
• overige aandachtspunten. 
Ook zijn hierin de eventuele actiepunten opgenomen, 
de status van deze actiepunten (afgehandeld, open, 
nieuw) inclusief de verantwoordelijke per actie en de 
tijdslimiet. 

Ja Nee 

V7.2 Coaching Indien gebruik gemaakt wordt van een 
eigen onafhankelijke nutritionist, is de 
varkenshouder verantwoordelijk voor 
de opvolging van de actuele VOB-
voorwaarden in relatie tot voer. 

De externe onafhankelijke nutritionist is aantoonbaar op 
de hoogte van de meest recente VOB-voorwaarden in 
relatie tot voer.  
Voercurves conform het format van VOB zijn aanwezig. 
Bezoekverslagen en managementscores zijn aanwezig.   

Nee Ja 
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V7.3 Algemeen Alle diervoeders zijn afkomstig van een 
GMP+ Feed Safety Assurance (FSA) 
gecertificeerde leverancier of een 
gelijkwaardig kwaliteitssysteem. 

Diervoeder = mengvoer, grondstoffen, bijproducten, 
aanvullende diervoeders incl. toevoegingen via het 
drinkwater, fourage of eetbaar verrijkingsmateriaal.  
 
N.B. denk bij leveranciers aan mengvoerleveranciers, 
grondstofleveranciers, leveranciers van natte 
bijproducten, leveranciers van toevoegingen aan 
drinkwater of voer in vaten of zakgoed zoals 
dierenartsen of leveranciers van dierbenodigdheden. 

Ja Nee 

V7.4 Algemeen Alle diervoeders worden geleverd door 
een SecureFeed deelnemer. 

Gelijkwaardig aan SecureFeed: 
Duitsland: AFS – zie https://www.afs-eg.de/mitglieder/  
België: Ovocom heeft geen SecureFeed gelijkwaardig 
certificaat voor vleesvarkens. 

Ja Nee 

V7.5 Duurzaamheid Alle diervoeders voor VOB afnemers, 
die bestaan uit sojaproducten of deze 
bevatten, voldoen aan MI102 / MI5.2 
en zijn als zodanig geëtiketteerd 
Verantwoord varkens- en 
pluimveevoeder 

Op alle afleverbonnen van het (aanvullende) 
mengvoeders of sojaproducten staat vermeld dat het 
diervoeder voldoet aan GMP+ MI102/MI5.02 
Verantwoord varkens- en pluimveevoeder (Scope 
Book&Claim / Area Mass Balance / Mass Balance / 
Segregatie)  
 
NB. Sojahullen zijn uitgesloten van deze scope. 

Ja Nee 

V7.6 Duurzaamheid Alle diervoeders voor VOB-
deelnemers, die bestaan uit 
palm(olie)producten of deze bevatten, 
voldoen aan RSPO. 

 Nee Ja 

V7.7 Duurzaamheid Op alle afleverbonnen van het 
(aanvullende) mengvoeders, staan de 
volgende kenmerken vermeld: 
- % circulair 
- % Europese/lokale grondstoffen 
- kg CO2 

 Ja Nee 

https://www.afs-eg.de/mitglieder/
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V7.8 Kwaliteit De voeradviseur van de voerpartner, 
heeft de voermanual van de 
betreffende berenlijn vertaald naar 
een bedrijfsspecifieke voercurve 
conform de door VOB voorgeschreven 
format. 
 

De voercurve bestaat uit minimaal de volgende 
onderdelen: Voergift, EW en vlysine, vP en P-waarden 
per leeftijd. En laat het verschil t.o.v. voermanual zien. 

Ja Nee 

V7.9 Kwaliteit De afwijkingen van de realiteit ten 
opzichte van de voercurve en de 
voermanual worden besproken in het 
VAT-overleg. 

De bevindingen en de eventuele bijsturing zijn 
vastgelegd in het verslag van het VAT-overleg. 

Nee Ja 

V7.10 Kwaliteit De voercurve van de voerleverancier 
wordt aantoonbaar nauwkeurig 
opgevolgd. 

Voerschema’s komen overeen met de voercurve van de 
voerleverancier 

Nee Ja 

V7.11 Kwaliteit Eventuele aanvullingen via het 
drinkwater worden geregistreerd. Ook 
de reden/aanleiding van de 
betreffende aanvulling wordt 
vastgelegd. 
 

In de koppel registratie is opgenomen: productnaam, 
dosering, periode van dosering en reden. 

Ja Nee 

V7.12 Data Voederconversie is vastgelegd (kg 
voer/kg groei en EW/kg groei) 

 Nee Ja 

V7.13 Duurzaamheid De fosfaat efficiëntie is minimaal 41 % 
voor vleesvarkens. 

Nemen de varkens het fosfaat uit het voer efficiënt op 
(fosfaatefficiëntie = kg groei x 0,0121)? Nemen 
vleesvarkens tenminste 41% van het fosfaat uit het voer 
op? 

Ja Nee 

V7.14 Kwaliteit  Voor het opslaan van grondstoffen 
heeft tenminste een sensorische 
controle plaatsgevonden. Van natte 
bijproducten wordt het ds% gemeten. 

Bewijzen van innamecontrole zijn aanwezig. Sensorische 
controle: fris en gezond. 

Nee Ja 
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V7.15 Kwaliteit Er zijn monsters van elke levering 
grondstof (incl. aanvullend diervoeder) 
genomen en aanwezig, zowel indien 
deze gekocht of zelf geproduceerd zijn. 
De monsters worden tenminste 6 
maanden bewaard. 

Monstername is niet nodig van mengvoeders geleverd 
door voerpartners. Zij hebben monsters beschikbaar. 

Nee Ja 

V7.16 Kwaliteit Het is gewaarborgd dat de 
grondstoffen op het bedrijf conform de 
product eisen oordeelkundig worden 
opgeslagen en een negatieve 
beïnvloeding en contaminatie van de 
componenten tijdens de opslag is 
uitgesloten. 

 Nee Ja 

V7.17 Monitoring Er is een onderzoeksresultaat van het 
compleet diervoeder aanwezig van een 
analyse die tenminste jaarlijks wordt 
uitgevoerd en die tenminste de in de 
handleiding opgelijste parameters 
omvat. 

De volgende parameters moeten worden gecontroleerd: 
Brijvoeders: pH, gisten, schimmels, entero's, Na, K, P, 
Ruw Eiwit, Ruw vet, Ruwe celstof, Ruw As, Droge stof + 
Zetmeel, mycotoxinen (DON, Zea), Salmonella 
Droogvoer:  Ruw Eiwit, Ruw vet, Ruwe celstof, Ruw As, 
Droge stof + Zetmeel, P, mycotoxinen (DON, Zea), 
Salmonella 

Ja Nee 

V7.18 Monitoring Voerpartner neemt 1x per kwartaal 
een eindproduct monster om deze te 
analyseren op microbiële parameters 
(pH, Entero’s, gisten en schimmels, 
Weende + P) 

De analyseresultaten zijn aanwezig. De 
analyseresultaten zijn besproken tijdens het 
bedrijfsbezoek en het VAT. De bevindingen zijn 
vastgelegd in het bezoekrapport. 
Bij afwijkingen wordt er actie ondernomen. 

Ja Nee 

V7.19 Monitoring  Er wordt minimaal 1x per jaar een 
hygiëne check gedaan door de 
voeradviseur op het gehele brijvoer 
proces (van opslag tot voeren). 

Er wordt afhankelijk van de microbiële parameters 
uitslagen een brijvoerkeuken inspectie uitgevoerd door 
de voeradviseur. Hierbij worden de kritische punten van 
het proces beoordeeld op o.a. gisten en schimmels. De 
bevindingen en verbeterpunten worden vastgelegd in 
een rapport en wordt besproken in het VAT-overleg. 

Ja Nee 
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V7.20 Kwaliteit De brijvoer leidingen worden minimaal 
4 x per jaar op verontreinigingen 
gecontroleerd. 

 Nee Ja 

V7.21 Duurzaamheid Indien losse grondstoffen of 
bijproducten worden ingezet, wordt 
per half jaar per product, per 
leverancier een lijst met de 
productnaam, de leverdata, de 
herkomst, de geleverde kilogrammen, 
droge stof gehalte gedeeld met 
voerleverancier. Indien bekend, wordt 
ook de CO2 waarde, het %Europees en 
% circulair vermeld. 
 

De varkenshouder deelt binnen 2 weken na afronding 
van het half jaar de gevraagde gegevens. 

Ja Nee 

Transport 

V8.1 Kwaliteit  Varkenshouder zorgt ervoor dat het 
aanvoerdocument leesbaar, volledig 
en correct ingevuld wordt en wordt 
ondertekend door de varkenshouder 
en chauffeur voor akkoord. 

Dit om misverstanden te voorkomen over aantallen 
dieren, sekse en ingezette medicatie. Het 
aanvoerdocument bevat informatie over de 
gezondheidsstatus van de veehouderij en op welke 
bedrijf het bedrijf is geweest voor het naar de slachterij 
kwam. Verder bevat de aanvoerdocument informatie 
over het diergeneesmiddelengebruik en andere 
analysegegevens rondom de voedselveiligheid en 
volksgezondheid.  
 
Afwijkende aanvoerdocumenten worden niet 
geaccepteerd door de slachterij. Indien dit toch gebeurd 
is, wordt er bij de portier van de slachterij een nieuw 
aanvoerdocument ingevuld. 
 

Nee Ja 
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Communicatie 

V9.1 Communicatie Aanwezige communicatie uitingen 
voor het VOB zijn goedgekeurd en/of 
verstrekt door de ketenregisseur. 

Communicatie-uitingen zijn o.a. 
boerderij/stal/informatieborden.  
Communicatie-uitingen met verwijzingen naar andere 
concepten zijn niet toegestaan. 
 

Nee Ja 

Data-uitwisseling 

V10.1 Data Varkenshouder machtigt 
ketenregisseur voor inzage 
DierDagDosering. 

 Ja Nee 

V10.2 Data Varkenshouder machtigt 
ketenregisseur voor inzage Salmonella. 

 Ja Nee 

V10.3 Data Varkenshouder machtigt 
ketenregisseur voor inzage 
documenten deelnames. 

 Ja Nee 

V10.4 Data Varkenshouder deelt vooraf aan het 
VAT-overleg schriftelijk de technische 
kengetallen van het bedrijf die relevant 
zijn voor VOB.   

 Nee Ja 

V10.5 Data Varkenshouder deelt binnen 4 weken 
na afloop van het kalenderjaar de 
technische kengetallen van het bedrijf 
die relevant zijn voor VOB met de 
ketenregisseur.  

 Nee Ja 

 


