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Het bestuur van de Stichting Keten-innovatiefonds heeft, 
 
Overwegende haar statutaire doelstellingen, 
 
Overwegende, dat het, gelet op de ontwikkelingen in de varkenssector, wenselijk is een unanieme 
standaard te hanteren voor de basis kwaliteitssystemen voor varkenshouderijen en slachterijen, 
 
Overwegende, dat te dien einde uniforme basisvoorwaarden dienen te worden vastgesteld 
waaronder kan worden overgegaan tot certificatie in het kader van het Normenkader Holland 
Varken, 
 
Op 17-11-2017 vastgesteld de navolgende 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN  
 
INLEIDENDE BEPALINGEN 
Artikel 1 
Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden en haar bijlagen wordt verstaan onder: 
1. Afstemmingsoverleg een door de systeemeigenaar en/of systeembeheerder 

georganiseerd overleg met vertegenwoordigers van alle 
erkende basis kwaliteitssystemen om de kwaliteit, 
onafhankelijkheid, onpartijdigheid en uniformiteit te kunnen 
waarborgen; 

2. Aangewezen databank (ADB) 
antibioticaregistratie varkens 

het door de Minister van Economische zaken krachtens artikel 
1.27, eerste lid, van het Besluit houders van dieren of een 
daarvoor in de plaats komende regeling, aangewezen register 
voor de registratie van antibioticagebruik bij varkens; 

3. Adviesraad een door het bestuur van de Stichting Keten-innovatiefonds 
ingestelde werkgroep, welke verantwoordelijk is voor het 
bieden van inhoudelijke ondersteuning aan de systeem-
eigenaar en hiertoe gevraagd en niet-gevraagd advies geeft 
aan de systeemeigenaar; 

4. AV Normenkader Holland 
Varken 

Algemene Voorwaarden Normenkader Holland Varken; 

5. Basis kwaliteitssysteem  het geheel van organisatiestructuur, procedures, processen en 
middelen die nodig zijn voor het implementeren van kwaliteit 
ten behoeve van het instandhouden van een basis 
kwaliteitsniveau bij de productie, be- en verhandeling van 
varkens(vlees); 

6. Bedrijf varkenshouderij of slachterij; 
7. Certificerende Instantie (CI) rechtsperso(o)n(en) die is (zijn) geaccrediteerd volgens de 

norm NEN-EN-17065 met in de scope het basis 
kwaliteitssysteem en die middels een daartoe gesloten 
overeenkomst met de regelinghouder van het basis 
kwaliteitssysteem in het kader van de uitvoering van het basis 
kwaliteitssysteem is (zijn) belast met de certificatie van 
bedrijven die deelnemen aan het basis kwaliteitssysteem; 

8. COV Centrale Organisatie voor de Vleessector; 
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9. Deelnemer bedrijf dat een overeenkomst met een erkend basis 
kwaliteitssysteem heeft gesloten, welke overeenkomst niet is 
beëindigd; 

10. Erkend basis 
kwaliteitssysteem 

basis kwaliteitssysteem dat door de systeemeigenaar is erkend 
voor het Normenkader Holland Varken, op voordracht van de 
systeembeheerder; 

11. Erkende deelnemer bedrijf dat is gecertificeerd voor een erkend basis kwaliteits-
systeem; 

12. Erkenning Normenkader 
Holland Varken 

verklaring afgegeven door de systeemeigenaar ter zake van de 
erkenning dat het basis kwaliteitssysteem voldoet aan het 
bepaalde bij of krachtens het Normenkader Holland Varken; 

13. Erkenningsprocedure de procedure waarmee een basis kwaliteitssysteem erkend kan 
worden in het kader van het Normenkader Holland Varken 
(Bijlage 6 bij de AV Normenkader Holland Varken); 

14. Geschillencommissie commissie belast met de beslechting van geschillen tussen 
enerzijds een erkend basis kwaliteitssysteem en anderzijds de 
systeemeigenaar en/of systeembeheerder; 

15. Klachtencommissie commissie belast met klachten van basis kwaliteitssystemen 
over de werkwijze, interpretatie en besluiten dan wel het 
uitblijven van besluiten van de systeemeigenaar en/of 
systeembeheerder aangaande het Normenkader Holland 
Varken; 

16. Module zelfcontrole varkens het geheel van organisatiestructuur, procedures, processen en 
middelen die nodig zijn voor het implementeren van kwaliteit 
ten behoeve van de verplichte zelfcontrole en de monitoring 
op het gebruik van verboden stoffen bij varkens (Bijlage 5 bij 
de AV Normenkader Holland Varken); 

17. Normenkader (Holland 
Varken) 

de Algemene Voorwaarden Normenkader Holland Varken en 
haar Bijlagen 1 t/m 6 zoals deze thans luiden of in de toekomst 
zullen luiden alsmede het bij of krachtens deze bepaalde: 

- Bijlage 1: Voorschriften Normenkader Holland Varken; 
- Bijlage 2: Reglement Adviesraad; 
- Bijlage 3: Geschillenreglement Normenkader Holland 

Varken; 
- Bijlage 4: Overeenkomst Normenkader Holland 

Varken; 
- Bijlage 5: Module zelfcontrole varkens; 
- Bijlage 6: Erkenningsprocedure Normenkader Holland 

Varken; 
18. Overeenkomst Normenkader 

Holland Varken  
schriftelijke overeenkomst, welke gesloten is tussen de 
systeemeigenaar en de regelinghouder van een (erkend) basis 
kwaliteitssysteem, waarin alle van toepassing zijnde 
voorschriften als gesteld in het Normenkader Holland Varken 
van toepassing zijn verklaard; 

19. Positieve lijst lijst waarop alle antibiotica vermeld zijn die door deelnemers 
(zijnde varkenshouderijen) toegepast mogen worden; 

20. POV  Producenten Organisatie Varkenshouderij; 
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21. Regelinghouder de natuurlijke- of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor 
het beheer van en het toezicht op het basis kwaliteitssysteem 
dat erkenning wenst in het kader van het Normenkader 
Holland Varken en gerechtigd/bevoegd is om inzake de 
erkenning van dit basis kwaliteitssysteem in het kader van het 
Normenkader Holland Varken, de overeenkomst Normenkader 
Holland Varken af te sluiten met de systeemeigenaar; 

22. Slachterij  samenhangend geheel van productie-eenheden - bestaande uit 
één of meer gebouwen of gedeelten daarvan - op één locatie, 
waar (vlees)varkens worden geslacht en al dan niet 
varkensvlees wordt uitgesneden. Hieronder wordt tevens 
verstaan de slachterij die (vlees)varkens doet slachten; 

23. Systeembeheerder 
(Normenkader Holland 
Varken) 

rechtspersoon bij wie middels een daartoe met de Stichting 
Keten-innovatiefonds gesloten overeenkomst, het beheer en 
het toezicht op de naleving van het Normenkader Holland 
Varken is belegd; 

24. Systeemeigenaar 
(Normenkader Holland 
Varken) 

Stichting Keten-innovatiefonds, welke verantwoordelijk is voor 
de inhoud van het Normenkader Holland Varken; 

25. Varkensbedrijf varkenshouderij; 
26. Varkenshouder de natuurlijke of rechtspersoon die (bedrijfsmatig) varkens 

houdt ten behoeve van de productie van biggen en/of 
(vlees)varkens;  

27. Varkenshouderij samenhangend geheel van productie-eenheden - bestaande uit 
één of meer gebouwen of gedeelten daarvan - op één locatie, 
waar (vlees)varkens worden gehouden; 

28. Verboden stoffen niet-toegestane stoffen of producten als bedoeld in Richtlijn 
96/23 (EG) van de Raad van 29 april 1996, inzake 
controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en 
residuen daarvan in levende dieren en in producten daarvan, 
en alle andere middelen die verboden zijn voor gebruik in de 
varkens- en/of veehouderij. 
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EIGENDOM, BEHEER EN TOEZICHT 
Artikel 2 
1. De systeemeigenaar is verantwoordelijk voor de inhoud van het Normenkader Holland Varken. 
2. De systeembeheerder is belast met het beheer en toezicht op de naleving van het Normenkader 

Holland Varken. 
 
ADVIESRAAD 
Artikel 3 
1. Er is een Adviesraad. 
2. De Adviesraad is belast met het bieden van inhoudelijke ondersteuning aan de systeemeigenaar 

en geeft hiertoe gevraagd en niet-gevraagd advies aan de systeemeigenaar. 
3. De systeemeigenaar stelt in het Reglement Adviesraad nadere regels met betrekking tot de 

samenstelling, taken en het functioneren van de Adviesraad. 
 
AANMELDING 
Artikel 4 
1. Het basis kwaliteitssysteem - na een eventuele periode van uitsluiting - dat wenst deel te nemen 

aan het Normenkader Holland Varken, wordt hiertoe door de regelinghouder, overeenkomstig de 
erkenningsprocedure (Bijlage 6 bij de AV Normenkader Holland Varken) aangemeld bij de 
systeemeigenaar. 

2. Na aanmelding als bedoeld in het eerste lid, wordt de overeenkomst Normenkader Holland 
Varken gesloten (Bijlage 4 bij de AV Normenkader Holland Varken) waarna een ingangsaudit 
wordt uitgevoerd door de systeembeheerder, overeenkomstig de erkenningsprocedure (Bijlage 6 
bij de AV Normenkader Holland Varken). 

3. De kosten ter zake van de in de in het tweede lid bedoelde ingangsaudit komen voor rekening van 
de regelinghouder, als bedoeld in het eerste lid.  

4. Op de overeenkomst Normenkader Holland Varken is Nederlands recht van toepassing. 
 

BUITENLANDSE BEDRIJVEN 
Artikel 5 
1. Deelname aan het Normenkader Holland Varken staat tevens open voor buitenlandse bedrijven 

die voldoen aan het bepaalde bij of krachtens het Normenkader Holland Varken of die voldoen 
aan minimaal gelijkwaardige garanties. 

2. De systeemeigenaar beoordeelt op grond van hiertoe door hem vastgestelde criteria en op 
schriftelijk verzoek van het betreffende buitenlandse bedrijf, of de garanties waaraan het 
buitenlandse bedrijf meent te voldoen minimaal gelijkwaardig zijn aan de garanties die het 
Normenkader Holland Varken biedt.  

3. De systeembeheerder beoordeelt of een buitenlands bedrijf voldoet aan het bepaalde in het 
eerste lid. De beoordeling ter zake van het al dan niet voldoen aan garanties, als bedoeld in het 
eerste lid, vindt niet eerder plaats dan nadat de systeemeigenaar overeenkomstig het tweede lid 
tot een oordeel is gekomen over de gelijkwaardigheid. 

4. De kosten ter zake van de in het tweede en derde lid bedoelde beoordeling(en), komen voor 
rekening van de natuurlijke- of rechtspersoon die het betreffende buitenlandse bedrijf voor 
deelname heeft aangemeld. 
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GELIJKWAARDIGE BASIS KWALITEITSSYSTEMEN 
Artikel 6 
1. De systeemeigenaar kan een basis kwaliteitssysteem uit Nederland of uit het buitenland op 

kosten van de natuurlijke of rechtspersoon die hiertoe een schriftelijke aanvraag indient, 
erkennen als zijnde een basis kwaliteitssysteem dat garanties biedt die minimaal gelijkwaardig zijn 
aan de garanties die het Normenkader Holland Varken biedt. 

 
CERTIFICATIE 
Artikel 7 
1. Indien naar het oordeel van de systeembeheerder uit de erkenningsprocedure (Bijlage 6 bij de AV 

Normenkader Holland Varken) blijkt dat het basis kwaliteitssysteem voldoet aan het bepaalde bij 
of krachtens het Normenkader Holland Varken of dat niet blijkt van bezwaren tegen deelname, 
wordt het betreffende basis kwaliteitssysteem erkend door de systeemeigenaar.  

2. De kosten ter zake van deelname aan het Normenkader Holland Varken komen voor rekening van 
het basis kwaliteitssysteem. 

 
OPENBAAR REGISTER 
Artikel 8 
1. De systeemeigenaar beheert een openbaar register waarin de basis kwaliteitssystemen worden 

vermeld, die erkend zijn in het kader van het Normenkader Holland Varken. 
2. Het erkende basis kwaliteitssysteem zorgt ervoor dat in het register, als bedoeld in het eerste lid, 

van elke deelnemer de status van diens certificaat vermeld wordt. 
3. Het register, als bedoeld in het eerste lid, bevat tenminste van elke deelnemer diens UBN en de 

status van diens certificaat voor het erkende basis kwaliteitssysteem. 
 
NALEVING 
Artikel 9 
1. Elk erkend basis kwaliteitssysteem is verplicht het bepaalde bij of krachtens het Normenkader 

Holland Varken en de overeenkomst Normenkader Holland Varken, als bedoeld in artikel 4, 
tweede lid, strikt na te leven. 

 
WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN 
Artikel 10 
1. Elk erkend basis kwaliteitssysteem is verplicht het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk 

voorschrift dat van toepassing is in het land waarin het is gevestigd, voor zover relevant voor het 
basis kwaliteitssysteem, na te leven. 

 
MELDINGSPLICHT WIJZIGINGEN 
Artikel 11 
1. Elk erkend basis kwaliteitssysteem is verplicht om iedere wijziging in haar kwaliteitssysteem één 

maand voorafgaand aan het moment van inwerkingtreding schriftelijk te melden aan de 
systeemeigenaar. 

2. Als de systeemeigenaar van mening is dat een wijziging in conflict is met het Normenkader 
Holland Varken, wordt de inwerkingtreding van deze wijziging opgeschort tot de systeemeigenaar 
en het basis kwaliteitssysteem overeenstemming hebben bereikt over het aanpassen van de 
wijziging, waardoor deze niet langer conflicteert met het Normenkader Holland Varken. Het basis 
kwaliteitssysteem neemt het initiatief voor het organiseren van dit overleg.  
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TOEZICHT 
Artikel 12 
1. In het kader van het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens het Normenkader 

Holland Varken of de overeenkomst Normenkader Holland Varken, als bedoeld in artikel 4, 
tweede lid, worden door of namens de systeemeigenaar rapportage-eisen gesteld ten aanzien van 
erkende basis kwaliteitssystemen en kunnen audits plaatsvinden bij het basis kwaliteitssysteem, 
de Certificerende Instantie(s) en/of de deelnemers van het betreffende basis kwaliteitssysteem.  

2. Ten aanzien van de rapportage-eisen als bedoeld in het eerste lid is het bepaalde bij of krachtens 
de  voorschriften Normenkader Holland Varken van toepassing (Bijlage 1 bij de AV Normenkader 
Holland Varken). 

 
TOEPASSEN VAN MAATREGELEN 
Artikel 13 
1. Indien de systeemeigenaar op enigerlei wijze vaststelt dat een erkend basis kwaliteitssysteem het 

bepaalde bij of krachtens het Normenkader Holland Varken of de overeenkomst Normenkader 
Holland Varken, als bedoeld in artikel 4, tweede lid, niet of niet behoorlijk nakomt, wordt, met 
inachtneming van het bepaalde bij of krachtens het Normenkader Holland Varken, tegen het 
betreffende basis kwaliteitssysteem door de systeemeigenaar een maatregel toegepast. 

 
MAATREGELEN 
Artikel 14 
1. De maatregelen bij niet, of niet behoorlijke, nakoming van het bepaalde bij of krachtens het 

Normenkader Holland Varken of de overeenkomst Normenkader Holland Varken, als bedoeld in 
artikel 4, tweede lid, kunnen bestaan uit: 
a. een schriftelijke waarschuwing; 
b. een schorsing; 
c. een boete; 
d. het opleggen van het verplicht opstellen van een verbeterplan; 
e. uitsluiting: indien een erkend basis kwaliteitssysteem op enig moment niet voldoet aan het 

bepaalde in het Normenkader Holland Varken of de overeenkomst Normenkader Holland 
Varken, als bedoeld in artikel 4, tweede lid, kan de systeemeigenaar de erkenning voor het 
Normenkader Holland Varken met onmiddellijke ingang intrekken. De overeenkomst tussen de 
Stichting Keten-innovatiefonds en het basis kwaliteitssysteem, als bedoeld in artikel 4, tweede 
lid, wordt in een dergelijk geval met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst 
beëindigd. 

 
KLACHTENCOMMISSIE/GESCHILLENCOMMISSIE 
Artikel 15 
1. Er is een klachtencommissie Normenkader Holland Varken. De systeemeigenaar stelt regels met 

betrekking tot de samenstelling, de taken, de bevoegdheden en het functioneren van de 
klachtencommissie. 

2. Er is een geschillencommissie Normenkader Holland Varken. De systeemeigenaar stelt regels met 
betrekking tot de samenstelling, de taken, de bevoegdheden en het functioneren van de 
geschillencommissie. 

3. Geschillen, welke mochten ontstaan tussen een erkend basis kwaliteitssysteem enerzijds en de 
systeemeigenaar en/of systeembeheerder anderzijds, omtrent de bepalingen van het 
Normenkader Holland Varken of de daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten, zullen 
uitsluitend worden beslecht door de geschillencommissie Normenkader Holland Varken, bij wege 
van bindend advies. 
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4. Bij de behandeling van klachten en geschillen, waarbij de systeemeigenaar en/of 
systeembeheerder partij is, is het ‘Geschillenreglement Normenkader Holland Varken’ van 
toepassing (Bijlage 3 bij de AV Normenkader Holland Varken). 
 

OPZEGGING 
Artikel 16 
1. De overeenkomst Normenkader Holland Varken, als bedoeld in artikel 4, tweede lid,  wordt 

aangegaan voor onbepaalde tijd. 
2. Beëindiging van de overeenkomst Normenkader Holland Varken, als bedoeld in artikel 4, tweede 

lid, anders dan door middel van toepassing van een maatregel als genoemd in artikel 13, dient 
schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden. 

3. Bij het verstrijken van de opzegtermijn, als bedoeld in het tweede lid, worden de betreffende 
gegevens in het register, als bedoeld in artikel 8, verwijderd.  

 
WIJZIGINGEN NORMENKADER HOLLAND VARKEN EN OVEREENKOMST NORMENKADER HOLLAND 
VARKEN 
Artikel 17 
1. De systeemeigenaar is gerechtigd om, indien de systeemeigenaar daar aanleiding toe ziet, te 

besluiten om wijzigingen aan te brengen in het bepaalde bij of krachtens het Normenkader 
Holland Varken. Wijzigingen in het Normenkader Holland Varken, die door de systeemeigenaar 
zijn vastgesteld, worden geacht in de overeenkomst Normenkader Holland Varken, als bedoeld in 
artikel 4, tweede lid, door te werken. De erkende basis kwaliteitssystemen zijn verplicht deze 
wijzigingen strikt na te leven en/of te doen naleven. 

2. Wijzigingen in het Normenkader Holland Varken, als genoemd in het eerste lid, worden door of 
namens de systeemeigenaar bekend gemaakt aan de erkende basis kwaliteitssystemen. De 
systeemeigenaar draagt zorg voor een tijdige (minimaal zes maanden voorafgaand aan 
inwerkingtreding) en volledige bekendmaking van de wijziging(en), zodat de basis 
kwaliteitssystemen deze voor inwerkingtreding van de wijzigingen door kunnen voeren in het 
basis kwaliteitssysteem. Bij zwaarwegende gronden kan van deze termijn gemotiveerd afgeweken 
worden. 

3. Een exemplaar van het Normenkader Holland Varken kan worden opgevraagd bij de 
systeemeigenaar of worden ingezien op diens website. 

  
KOSTEN 
Artikel 18 
1. Het erkende basis kwaliteitssysteem betaalt de systeemeigenaar een deelnemersbijdrage voor 

het Normenkader Holland Varken. Deze bijdrage wordt jaarlijks door de systeemeigenaar 
vastgesteld. 

2. Bij een opgelegde maatregel en/of bij beëindiging van de overeenkomst Normenkader Holland 
Varken, als bedoeld in artikel 4, tweede lid, zal geen teruggave plaatsvinden over de reeds door 
het basis kwaliteitssysteem betaalde deelnemersbijdrage, als bedoeld in het eerste lid. 

 
UITVOERING 
Artikel 19 
1. De systeemeigenaar kan in uitzonderlijke situaties of in geval van calamiteiten omtrent de in het 

Normenkader Holland Varken geregelde onderwerpen bij uitvoeringsbesluit tijdelijke, 
kortdurende nadere voorschriften stellen. Dergelijke besluiten worden zo spoedig mogelijk ter 
kennisgeving aan de Adviesraad voorgelegd. 

2. Het erkende basis kwaliteitssysteem is verplicht de tijdelijke nadere voorschriften na te leven 
en/of te doen naleven. 
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3. Bij bevindingen waarin het Normenkader Holland Varken niet voorziet en/of in ernstige mate 
afbreuk wordt gedaan aan de met het Normenkader Holland Varken na te streven doelen, 
kwaliteitseisen en/of het imago van het Normenkader Holland Varken dan wel de varkenssector, 
zoals: 
a. het in gevaar brengen van de gezondheid van dieren; 
b. het in gevaar brengen van de voedselveiligheid; 
c. het in gevaar brengen van de volksgezondheid; 
d. het schaden van het dierenwelzijn; 
e. het in gevaar brengen van (het imago van) de varkenssector en/of andere dierlijke sectoren; 
f. het in gevaar brengen van het vertrouwen in/het imago van het Normenkader Holland Varken;  
kan de systeemeigenaar de Certificerende Instantie van de betreffende deelnemer opdracht 
geven tot het opleggen van een door de systeemeigenaar te bepalen maatregel aan de 
deelnemer, zoals omschreven in het betreffende basis kwaliteitssysteem. De systeemeigenaar kan 
deze opdracht niet eerder geven, dan nadat de Certificerende Instantie van de betreffende 
deelnemer in de gelegenheid is gesteld om een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
afdoende maatregel te treffen tegen de betreffende deelnemer. 

 
SLOTBEPALINGEN 
Artikel 20 
1. Deze regeling wordt aangehaald als ‘Algemene Voorwaarden Normenkader Holland Varken’. 
2. Deze regeling treedt in werking op 17-11-2017. 
 
Voor de Stichting Keten-innovatiefonds, 
 
 
 
    
Mevr. C.C.E. Jansen   Dhr. J. Goebbels 
Voorzitter POV    Voorzitter COV   
 
 
 
 
Dhr. E. Douma 
Vice-voorzitter POV   


