
  

 

 

 

   

   
    

   
   

   
  

   

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
  

 
 

 

  

 
  

 
 

 

  

 

Overzicht bedrijfsstatus 

Onderstaand overzichtje kan u wellicht helpen om de juiste bedrijfsstatus te bepalen. Ongeacht welke bedrijfsstatus u heeft, mag 
u altijd afvoeren naar de slacht of exporteren (voor slacht/levend).Overzicht bedrijfsstatus 

Dit overzicht helpt u misschien om de juiste bedrijfsstatus te bepalen. U mag altijd afvoeren naar de slacht of exporteren (voor slacht/levend). Het maakt niet uit welke 
bedrijfsstatus u heeft. Aanvoeren vanuit het buitenland (import) mag ook altijd. 

Ik heb alleen 
vleesvarkens. 

Een D-status 
volstaat. 

Hiermee mag u per 
periode van 16 

weken aanvoeren 
afkomstig van max 6 
A-, B-, C-, E- of F-

bedrijven. 

Ik heb een bedrijf met 
zeugen en vleesvarkens 

(gesloten). 

Wilt u ondanks dat u een 
gesloten bedrijf heeft de 

mogelijkheid behouden om 
in Nederland biggen te 

leveren aan andere 
bedrijven? 

Nee Ja 

Een D-status 
volstaat. 

Hiermee mag u 
per periode van 

16 weken 
aanvoeren 

afkomstig van 
max 6 A-, B-, 
C-, E- of F-
bedrijven. 

U kunt kiezen uit een 
A- of B-status.

Bij een B-status mag 
u afvoeren naar max 6

u meer afvoermogelijk-
heden maar moet aan

strengere eisen voldaan
worden. 

D-bedrijven in 6 weken
en naar max 12 D-

bedrijven in 16 weken. 
Of u mag afvoeren naar 
maximaal 2 F-bedrijven 
waarmee u een vaste 

relatie heeft. 

Bij een A-status heeft 

Ik heb zeugen 
(en vleesvarkens). 

U kunt kiezen uit een 
A- of B-status.

Bij een B-status mag 
u afvoeren naar max 6
D-bedrijven in 6 weken

en naar max 12 D-
bedrijven in 16 weken.

Of u mag afvoeren
naar maximaal 2 F-

bedrijven waarmee u
een vaste relatie heeft.

Bij een A-status heeft
u meer afvoermogelijk-
heden maar moet aan
strengere eisen voldaan

worden. 

Ik heb een bedrijf met 
opfokdieren van een 

fokbedrijf 
(en vleesvarkens). 

Een C-status volstaat. 

Hiermee mag u 
opfokdieren aanvoeren 
van één A- of E-bedrijf.  

U mag naar maximaal 30 
of 40 B- en D-bedrijven 

afvoeren, afhankelijk van 
het aantal C-bedrijven in 

het cluster. 

Ik heb een bedrijf met 
speenbiggen  

(en vleesvarkens). 

U kunt kiezen uit een 
E- of F-status.

Bij een E-status mag u 
aanvoeren van één A-

bedrijf, waarmee een vaste 
relatie is aangegaan. Het 

E-bedrijf neemt de
afvoercontacten over van 

het A-bedrijf. 

Bij een F-status mag u 
aanvoeren van één B-

bedrijf, waarmee een vaste 
relatie is aangegaan. Het 
B-bedrijf en het F-bedrijf
mogen samen afvoeren

naar max 6 D-bedrijven in 
6 weken en naar max 12 
D-bedrijven in 16 weken.
Bij een cluster van 2 F-

bedrijven geldt dit voor de 
F-bedrijven. U mag ook
terugleveren naar het B-
bedrijf waarvan u dieren

heeft aangevoerd. 
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