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25 juni 2004

Verordening EG 853/2004 houdende vaststelling van 
specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong.

• Vlees van vrij wild
• De te kennen stof
• Voorzien in een degelijke opleiding
• Jagers staan borg voor de voedselveiligheid
• Eerste linie controle van vrij wild
• Jager stelt vast, is niet gelijk aan keuren
• Van toepassing op 01/01/2006



29 november 2005

Netpost van Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid   
R. Demotte naar zijn collega Minister van Openbare Werken, 
Energie, Leefmilieu en Natuur K. Peeters

Van federaal naar regionaal naar FAVV



KB 22/12/2005

Europese Verordening omgezet in Belgische wetgeving

Eindverbruiker : beperkingen in afstaan aantal stuks wild. Waarom!
Koeling
Vervoer van panklaar wild?



11 januari 2006

Netpost van de Afdeling Bos en Groen naar het 
'Instituut voor de Jachtopleiding vzw’

Deze materie maakt geen deel uit van de examenstof in het 
Vlaamse gewest
Hoe gaat het I.J.O. vzw invulling geven  aan de bepalingen uit 
de Verordening ten genoegen van het FAVV



1 februari 2006

Netpost van de Afdeling Bos en Groen naar het FAVV

I.J.O. vzw partner bij uitstek om de opleiding GP te 
organiseren.



11 mei 2006 en 30 mei 2006

Stappen ondernomen door de jagersverenigingen

De Waalse vleugel van de RSHCB eerst
Vervolgens RSCB – HVV – I.J.O. – FAVV



Wie doet wat!

• Samen voorzien in een opleiding, dezelfde in beide gewesten
• FAVV bepaalt het niveau van de opleiding – het Naslagwerk
• Naslagwerk opgemaakt door de Waalse dierenartsen
• Test na de lessen: voldoet aan de eisen van het FAVV
• FAVV realiseert examenformulier

begeleidt bij de correctie
registreert de geslaagden

• HVV verantwoordelijk voor de verkoop van de Verklaring

Om de opleiding op punt te stellen zullen de GP tussenkomsten en de 
Verklaring pas van toepassing zijn vanaf het jachtseizoen 2007 – 2008



• Bespreking van de inhoud, taal (drie) van de Verklaring. 
Jager niet in verlegenheid brengen.

• Verzekering!
• Wat doen de andere EU lidstaten?
• Lessen gegeven door dierenartsen jagers?
• Wilde dierenziekten gegeven tijdens de jachtopleiding



De opleiding GP

Alle jagers moeten deelnemen

16 en 17 juni 2007     1.450 kandidaten   Gent   
14 en 15 juni 2008     1.130 kandidaten
Jaarlijks in twee centra Geel en Drongen 200-tal kandidaten 

Vanaf 2007, ruim 19 opleidingen Nl, Fr, Du, ruim 7000 GP



Wijzigingen
• Zelfde dag en uur in beide regio's
• Test dezelfde in beide regio’s
• Trichinella staalname
• I.J.O. vzw geen exclusiviteit meer
• Wilde dierenziekten regionaal

• KB 07/01/2014 (rechtstreekse levering door primaire producent 
van kleine hoeveelheden aan eindverbruiker)

• KB 30/11/2015 (hygiëne van levensmiddelen van dierlijke 
oorsprong)



Knelpunten

• Wordt het doel bereikt : volksgezondheid en wilde 
dierenziekten.

• Jager laat ziek wild ter plaatse
• Wildbewerkingsinrichting kan wild weigeren. 

Ontsnapt aan controle.
• Jagerslatijn en verantwoordelijke FAVV geen jager     
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