
 
 
 
Voorbeeld handleiding “Aanvoer van voer” 
 
 
Doelgroep: 

 Verantwoordelijke varkensbedrijf 
 Chauffeur 

 
Doel: 

 Voorkomen van introductie van ziekten via de aanvoer van voer.  
 
Benodigde materialen: 

 Bezoekersregister 
 Brievenbus 
 Bedrijfseigen slangen en koppelingen 
 Eventueel een bedrijfseigen palletdrager  
 Bedrijfseigen of wegwerpstofzak 
 Reinigings- en ontsmettingsmaterialen 
 Eventueel propshot/siloshot 
 Grote aanvoersluis 
 Gesloten systeem  

 
Uitvoering: 

 De chauffeur maakt zijn/haar komst kenbaar door zich te melden bij de 
receptie, via de telefoon of via de intercom bij het toegangshek van het 
bedrijf. 

 De chauffeur registreert zich (inclusief de registratie in het 
bezoekersregister). 

 De chauffeur laat de afleverbon achter in de daarvoor bestemde 
brievenbus. De chauffeur vermeld op deze bon de voersoort, zijn/haar 
naam, kentekengegevens vrachtauto en tijdstip van lossen.  

 Bewaar leveringsbewijzen van voedermiddelen (met labelvoorschriften, 
gehaltes en categorieën grondstoffen) minimaal 2 jaar. 

 Informeer de chauffeur in welke silo het voer moet worden gelost en de 
rijroute indien deze niet bekend is. 

 Zorg dat de chauffeur en vrachtauto alleen op het ‘vuile’ weggedeelte van 
het bedrijf komen. 

 Zorg dat alle vulpunten van de silo’s zich op het ‘vuile’ weggedeelte van 
het bedrijf bevinden en niet dichtbij luchtinlaatopeningen. 

 Zorg dat bij de vulpunten bedrijfseigen slangen en koppelingen aanwezig 
zijn.  

 Zorg dat de vulpunten duidelijk genummerd zijn. 
 Zorg dat een bedrijfseigen (of wegwerp) stofzak klaarligt bij de silo. 
 De chauffeur gebruikt een bedrijfseigen of wegwerp stofzak voor de 

ontluchtingspijp. 
 Gebruik voer op het bedrijf, dus ook teelt van voerdermiddelen voor eigen 

teelt en/of buurmansteelt dat voldoet aan de eisen van GMP+-code of 
GMP-code Eigenteelt of voldoet aan een systeem dat hieraan 
aantoonbaar minmaal gelijkwaardig is.  

 Zorg bij transport van voer in eigen beheer dat de transportmiddelen 
vooraf gereinigd zijn volgens de GMP-code transport van voeders of een 
hieraan gelijkwaardig systeem.  



 Voorkom besmetting met uitwerpselen van bijvoorbeeld vogels tijdens 
eigen transport door de lading af te dekken. 

 Laat het voer/ de voerbestanddelen controleren op aanwezigheid van 
Salmonella etc. 

 Het is verboden om compost te voederen aan varkens; 
champignoncompost als afleidingsmateriaal is ook niet toegestaan. 

 Reinig jaarlijks de voersilo’s  en voeg, indien nodig, een propshot/siloshot 
toe.  

 Zorg dat zakgoed wordt afgeleverd op nieuwe, ontsmette of bedrijfseigen 
pallets.  

 De chauffeur brengt het zakgoed tot de grens van het ‘vuile’ en ‘schone’ 
weggedeelte. 

 Breng het zakgoed met een bedrijfseigen palletdrager naar de grote 
aanvoersluis. Het zakgoed verblijft hier minimaal 48 uur in. 

 Sla voer op volgens de voor het product geschikte methode en bij 
voorkeur in gesloten systemen.  

 Indien een gesloten systeem niet wenselijk is voor het voerproduct, dan 
alleen maar afdekken (bijvoorbeeld snijvlak CCM-kuil). 

 
 

 
 

 


