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De handleiding betreft het inkopen akkerbouwproducten (graslandproducten, graan en 
graanproducten (incl. maïs)) bij akkerbouwers: 
Benodigde documenten: 

• OVEREENKOMST INKOOP / INNAME AKKERBOUWPRODUCTEN 

• RISICOBEOORDELING, bestaande uit de volgende onderdelen: 
o Processchema 
o Borgingstabel 
o Beoordelingstabel 

• In plaats van de RISICOBEOORDELING kan ook gebruik gemaakt worden van 
document 3.4 Leveranciersbeoordeling - Teler 

Alle documenten kunnen worden gedownload van website www.antoonvanbommel.nl. 
 
Volg de volgende stappen: 
 
Bij gebruik van de RISICOBEOORDELING: 
 
1. Zoek in het processchema het in te kopen of het in te nemen product. 
 
2. Volg de processtappen vanaf het in te kopen / in te nemen product terug tot “Start 

proces”. 
 

3. Noteer de processtappen. 
 

4. Op de borgingstabel zijn per processtap de gevaren vermeld en is aangegeven hoe deze 
gevaren geborgd (kunnen) worden (methoden 1 t/m 5). 

 
5. Vul op de beoordelingstabel de relevante gegevens in: omcirkel akkoord / niet akkoord / 

n.v.t.; n.b., afhankelijk van: 
o of en hoe het gevaar geborgd kan / dient te worden 
o of het gevaar relevant is 
o of niet bekend is (bijv. uit een analyse) of het product v.w.b. dat gevaar voldoet 

aan de normen 
 
6. Opmerking: de gevaren bij de niet van toepassing zijnde processtappen voor de 

betreffende partij kunnen worden doorgehaald. 
 

7. Indien een product voor één of meer gevaren als “niet akkoord” is beoordeeld, geef dan 
aan welke actie is ondernomen (partij geheel / gedeeltelijk afgekeurd, afwijkend product 
niet geaccepteerd o.i.d.). 

 
Bij gebruik van document 3.4 Leveranciersbeoordeling – Teler 
 
8. Vul op het document de relevante gegevens in. 
 
9. Geef  voor de op het document genoemde kenmerken aan of het product of de 

opslagomstandigheden akkoord / niet akkoord (haal door wat niet van toepassing is. 
 

10. Als het kenmerk niet van toepassing is of niet bekend is, vul dan aan “nvt” of “nb.”. 
 

Afronding 
 
11. Bij deelname aan Secure Feed: vul de LPC aan op het platform van Secure Feed. 
 
12. Voeg de beoordelingstabel bij de door de leverancier ondertekende inkoopovereenkomst 
 


