
       

        
 

    

       
   

     

      
     

    
   

        
        

 
 

     

       
   

    

 

Schematische weergave aan- en afvoermogelijkheden 

Aanvoer van en afvoer naar buitenlandse bedrijven 
(import/export) kan altijd. 

Aanvoer van 1 A-, C-, E-bedrijf voor 
vrouwelijke en/of mannelijke varkens. 

Bij ontbreken toevoegstal 5 weken na 
aanvoer geen afvoer anders dan naar 

de slacht. 

A-bedrijf 

Onbeperkt afvoer naar A-, B- en D-bedrijven. 

Afvoer naar één C-bedrijf of één cluster van C-
bedrijven. 

Onbeperkt afvoer naar één E-bedrijf, waarbij 
geen varkens meer aan andere 
varkensbedrijven geleverd mogen worden, 
bovenstaande mogelijkheden vervallen! 

Onbeperkt export, mits voldaan aan de eisen 
van het gezondheidscertificaat. 

Onbeperkt afvoer naar het slachthuis. 

Overige leveringen zonder beperkingen. 

Afvoer naar max 6 D-bedrijven in 6 weken. 
Afvoer naar max 12 D-bedrijven in 16 weken. 

Aanvoer van 1 A-, C-, E-bedrijf voor 

vrouwelijke en/of mannelijke varkens 

en gespeende biggen van het F-bedrijf 
waarmee een vaste relatie bestaat. 

B-bedrijf 

Onbeperkt afvoer naar 2 F-bedrijven met vaste
relatie, waarbij geen varkens meer aan andere 
varkensbedrijven geleverd mogen worden. 
Onbeperkt afvoer naar één F-bedrijf met vaste 
relatie, waarbij B en F samen naar maximaal 6 
D-bedrijven in 6 weken en naar maximaal 12 D-
bedrijven in 16 weken mogen leveren. 

Onbeperkt afvoer naar het slachthuis. 

Onbeperkt export, mits voldaan aan de eisen 
van het gezondheidscertificaat. 

Overige leveringen zonder beperkingen. 



    

       
    

       
         

       
  

     

       
   

    

     

       
   

    

       

        
 

     

       
   

    

     
     

Onbeperkt afvoer naar A-bedrijven. 

Aanvoer van 1 A- of E-bedrijf. 

Afvoer naar max 40 B- en D-bedrijven 
gezamenlijk per 12 maanden. 

Maakt het C-bedrijf onderdeel uit van een 
cluster van 2 of 3 C-bedrijven dan in 12 
maanden afvoer naar max 30 B- en D-
bedrijven samen. 

C-bedrijf 

Onbeperkt afvoer naar het slachthuis. 

Onbeperkt export, mits voldaan aan de eisen 
van het gezondheidscertificaat. 

Overige leveringen zonder beperkingen. 

Onbeperkt afvoer naar het slachthuis. 

Onbeperkt export, mits voldaan aan de eisen 
van het gezondheidscertificaat. 

Per periode van 16 weken aanvoer 
afkomstig van max 6 A-, B-, C-, E- of 

F-bedrijven. 
D-bedrijf 

Overige leveringen zonder beperkingen. 

Onbeperkt afvoer naar A-, B- en D-bedrijven. 

Afvoer naar één C-bedrijf of één cluster van C-
bedrijven. 

Onbeperkt afvoer naar het slachthuis. 

Onbeperkt export, mits voldaan aan de eisen 
van het gezondheidscertificaat. 

Overige leveringen zonder beperkingen. 

Alleen aanvoer van 1 A-bedrijf 
waarmee een vaste relatie bestaat. 

E-bedrijf 
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Afvoer naar max 6 D-bedrijven in 6 weken en 
naar 12 D-bedrijven in 16 weken. Dit geldt samen 
voor B en F of voor de 2 F-bedrijven samen 
(afhankelijk van de situatie). 

Onbeperkt afvoer naar het slachthuis. 

Onbeperkt export, mits voldaan aan de eisen 
van het gezondheidscertificaat. 

Overige leveringen zonder beperkingen. 

Alleen aanvoer van 1 B-bedrijf 
waarmee een vaste relatie bestaat. 

F-bedrijf 

Afvoer naar het B-bedrijf waarvan de biggen 
zijn ontvangen. 

Onbeperkt afvoer naar RE-bedrijven. 

Onbeperkt afvoer naar het slachthuis. 

Onbeperkt export, mits voldaan aan de eisen 
van het gezondheidscertificaat. 

Aanvoer van max 4 varkens afkomstig 
van een A-, B-, C-, D-, E-, F- of RE-

bedrijf. 

RE-bedrijf 

Overige leveringen zonder beperkingen. 




