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Omstreeks deze tijd worden de eerste rapporten rondgestuurd naar de deelnemers aan het Demonstratieproject “Technische 
Benchmarking Vleesvarkens”. Via individuele Technisch Leveringsrapporten krijgen varkenshouders een beter inzicht in de 
manier waarop ze hun varkens afleveren en de kwaliteit van die varkens. Daarnaast ontvangen zij ook een benchmark-rapport 
waarin hun vrachten worden vergeleken met die van de andere deelnemers (uiteraard volledig anoniem). De komende maanden 
zal het Demonstratieproject stilaan op kruissnelheid komen. Tot op heden zijn er reeds 380 klopnummers die zich aangemeld 
hebben om deel te nemen.

VPOV-ledenwerking Als producentenorganisatie poogt VPOV de werking van de markt bloot 
te leggen en te duiden. Ben je varkenshouder en wil je meer weten over de werking van VPOV? 
Zend dan een mail naar info@vpov.be met vermelding van je naam en telefoonnummer. 
Dan nemen we contact met je op. Voor meer informatie: www.vpov.be
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Onmiddellijke feedback over de geleverde varkens

Digitale versnelling
De voorbije maanden hebben we achter de schermen gewerkt aan het automatiseren van de 
technische rapportering. Van zodra je voor een klopnummer toestemming hebt verleend om 
de gegevens door te sturen naar VPOV ontvangt iedere deelnemer automatisch een rappor-
tering binnen de 48 uur, waarbij de pas geleverde levering technisch wordt geanalyseerd.

Tekst en cijfers: Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders

Inhoud
In de rapportering wordt dieper 
ingegaan op een aantal meetbare 
parameters:
- gewichten en spreiding;
- vleespercentage;
- percentage mager buikvlees; 
- vet- en spierdikte;
- gewichtsaandeel deelstukken;
- AutoFOM-Index (of MBI);
- slachtrendement.

Benchmarking
Ieder kwartaal wordt vervolgens 
een Technisch Benchmark-rapport 
verstuurd naar de deelnemers, waar 
al deze technische parameters ver-
geleken worden met de andere deel-
nemende varkenshouders. Uiteraard 
anoniem.

Hoe deelnemen?
Hebt u al een inlogcode voor de IVB-website?
Zo neen: 
• ga naar: https://www.ivb-interprof.be
• Klik op Gebruikerscode/wachtwoord aanvragen – Lees meer
• In de keuzebalk, klik op “Producent-veehouder”
• Vul de gevraagde gegevens in
• U krijgt uw inlogcodes enkele dagen later toegestuurd

Zo ja:
• log in op de IVB website
• klik op “toestemmingen”
• klik op keuzebalken bij “Nieuwe toestemming toevoegen”
• en selecteer “VPOV (varkens) cvba”
• stuur vervolgens een mailtje naar info@vpov.be met vermelding van uw naam, uw klopnummer 

en eventueel GSM-nummer

Voor meer info:
• info@vpov.be
• 0471 35 77 59




