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Voorwaarden handel en transport 

Nr. Onderwerp Voorschrift Interpretatie Controle 
door BSM 

Controle door 
VOB-online 

Voorwaarden handelaar 

H1.1 Algemeen Handelaar 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 
handelaar aan bij overleg met de ketenregisseur.  
 

Ja Nee 

H1.2 Algemeen Handelaar heeft duidelijk vastgelegd 
welke varkenshouders zijn 
aangesloten bij VOB.  

De deelnemers aan VOB zijn bekend bij de handelaar 
en vastgelegd in het klantmanagementsysteem.  

Ja Nee 

H1.3 Algemeen De handelaar zorgt ervoor dat de VOB-
deelnemer biggen oplegt die minimaal 
aan IKB, BLk 1-ster, VvM en de 
gestelde genetica-eis van VOB 
voldoen.  
 

 Ja Nee 

H1.4 Coaching Buitendienstmedewerker handelaar 
neemt, op uitnodiging, 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 en/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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Nr. Onderwerp Voorschrift Interpretatie Controle 
door BSM 

Controle door 
VOB-online 

Transport 

H2.1 Kwaliteit De transporteur beschikt over een 
‘’noodplan veetransport’’ en dit 
noodplan is aanwezig in iedere 
veewagen.  

Een noodplan wordt gebruikt wanneer zich tijdens het 
vervoer van levende dieren onverwachte 
gebeurtenissen voordoen. In deze richtlijn zijn 
procedures, maatregelen e.d. vastgelegd die gebruikt 
kunnen worden bij incidentele noodgevallen tijdens 
het vervoer van dieren. 
 
Een noodplan moet minimaal de contactgegevens van 
relevante partijen en de handelwijze van chauffeur 
beschrijven. Een dergelijk noodplan is aanwezig in 
iedere veewagen. Meer informatie over het noodplan 
kan gevonden worden op: https://www.vee-
logistiek.nl/themas/welzijn/noodplan  

Ja Nee 

H2.2 Kwaliteit De transporteur gebruikt enkel 
schone, nette veewagens met een 
ordelijke cabine en een duidelijk R&O 
protocol. 

 Ja Nee 

H2.3 Kwaliteit Er wordt gestreefd naar transport van 
slachtvarkens met gesloten, 
klimaatgestuurde veewagens.  

Transport methode (gesloten, klimaatgestuurde 
veewagen) blijkt uit transportdocumentatie. Deze 
documentatie moet minstens 1 jaar bewaard blijven.  

Ja Nee 
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