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1. Doel
Deze omzendbrief heeft als doel de aandacht te vestigen op de wettelijke voorschriften inzake
traceerbaarheid die van toepassing zijn op vrij wild vanaf het doden van het wild tot in de erkende
wildbewerkingsinrichting. Deze omzendbrief vervangt de ministeriële omzendbrief met referentie
30/GIB.SAUV/MCE/9/93589 die opgeheven werd door de minister.

2. Toepassingsgebied
De hygiëne en traceerbaarheid van vrij wild in erkende wildbewerkingsinrichtingen.

3. Referenties
Wetgeving
Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot
vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving.
Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake
levensmiddelenhygiëne.
Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende
vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong.
Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende
vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor
menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong.
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Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid
in de voedselketen.
Koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen,
toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het FAVV.
Omzendbrieven en verklaring
Aanvoer wild – verklaring gekwalificeerd persoon
Omzendbrief met betrekking tot de reglementaire verplichtingen van de gekwalificeerde personen
inzake eerste onderzoek van jachtwild - Oproep tot waakzaamheid met betrekking tot letsels die
wijzen op tuberculose bij vrij wild

4. Definities en afkortingen
FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
GP: gekwalificeerd persoon: een jager die een registratienummer heeft gekregen na het slagen voor
een examen waarin de elementen aan bod komen die worden voorgeschreven door Verordening (EG)
nr. 853/2004
Partij: een aantal dieren van dezelfde soort waarvoor eenzelfde verklaring geldt, neergeschoten
tijdens dezelfde jachtdag en op hetzelfde jachtterrein.
Verklaring: een document dat wordt ingevuld door een gekwalificeerd persoon (GP) nadat het eerste
onderzoek van het vrij wild werd uitgevoerd na het doden van het wild.

5. Hygiënemaatregelen
De karkassen (van de ingewanden ontdaan bij grofwild) worden zonder nodeloos uitstel onder
hygiënische voorwaarden naar de wildbewerkingsinrichting vervoerd. De temperatuur van de
karkassen mag ten hoogste 4°C (klein wild) of 7°C (grofwild) bedragen. Indien het vervoer langer dan
2 uur duurt, worden de karkassen tijdens het vervoer gekoeld.
Tijdens het vervoer naar de wildbewerkingsinrichting is het verboden de karkassen te stapelen.

6. Traceerbaarheid van vrij wild in de erkende wildbewerkingsinrichting
6.1. Algemeen
De traceerbaarheid is de mogelijkheid om het traject dat een product aflegt te volgen (onder product
verstaan we levensmiddelen, diervoeders en levensmiddelenproducerende dieren) doorheen alle
fases van de productie, de verwerking en de distributie.
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De verplichting om de traceerbaarheid van de producten te verzekeren houdt in dat het vrij wild van
een jager enkel kan worden aanvaard voor bewerking indien het wild geïdentificeerd kan worden en
vergezeld gaat van een verklaring die correct werd ingevuld door een GP.
De exploitanten van de wildbewerkingsinrichtingen moeten er zich van vergewissen dat de procedures
die ze hebben ingesteld in het kader van hun autocontrole garanderen dat elk dier of, in het
voorkomende geval, elke partij dieren die in de wildbewerkingsinrichting wordt binnengebracht, correct
geïdentificeerd is.

6.2. Verplichtingen inzake traceerbaarheid
6.2.1.

Registratie

De exploitant moet ieder stuk vrij wild dat binnenkomt in de wildbewerkingsinrichting per begeleidend
document1 rechtstreeks inschrijven in een register. Een model van “register van inkomende stukken
vrij wild” kan worden teruggevonden als bijlage. Papieren of elektronische registers worden aanvaard.
Voor iedere partij moet de exploitant van de wildbewerkingsinrichting dit register invullen (“datum van
binnenkomst”, “herkomst” (land - gemeente – bos – jachtterrein - voor wild uit het buitenland, enkel het
land van herkomst indien de andere gegevens niet beschikbaar zijn) en “diersoort + aantal dieren per
soort”). Hij moet dit register ten allen tijde kunnen voorleggen aan de officiële dierenarts en de
inspecteur/controleur van het FAVV.
Karkassen van niet-onthuid grof vrij wild die afkomstig zijn van een andere wildbewerkingsinrichting en
die nog niet werden gekeurd, moeten ook worden geregistreerd bij aankomst. Het gaat dan om
wildbewerkingsinrichtingen die gelegen zijn in andere landen (meestal in andere lidstaten). Deze
karkassen dienen vergezeld te zijn van een gezondheidscertificaat dat opgesteld werd door een
officiële dierenarts in het land waar de jachtpartij plaats vond.
De exploitant van de wildbewerkingsinrichting moet de officiële dierenarts binnen de 12 uur na de
aankomst van het vrij wild verwittigen en het uur van aankomst, de diersoort en het aantal stukken
wild meedelen.
6.2.2.

Identificatie van de dieren

Er is geen specifieke reglementering betreffende de identificatie van vrij wild. De algemene regel is dat
alle dieren moeten kunnen worden getraceerd en dus identificeerbaar moeten zijn. Er wordt geen
specifieke methode opgelegd die deze identificatie toelaat. Dit wordt dus overgelaten aan de vrije
keuze van de betrokken partijen. De traceerbaarheid van delen van karkassen, inclusief de link met
het wild alvorens het werd geschoten, moet ook worden verzekerd.
De exploitant van de wildbewerkingsinrichting zal zich moeten vergewissen van de overeenstemming
tussen de binnengebrachte dieren en de verklaring en zich vergewissen van de continuïteit van de
traceerbaarheid in zijn eigen interne traceerbaarheidssysteem. Hij gaat eveneens na of de originele
vermeldingen van de GP niet werden geschrapt, gewijzigd, vervangen of aangevuld (bv. ander
handschrift) en of het aantal stuks wild en hun identificatie overeenstemmen met de realiteit. De
operator dient de verklaring van de GP gedurende 2 jaar te bewaren.
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Verklaring van GP of gezondheidscertificaat
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Het originele exemplaar van de verklaring die werd ingevuld door de GP bij het eerste onderzoek na
de jacht moet het wild of de stukken wild vergezellen tot in de wildbewerkingsinrichting waar het wild
wordt binnengebracht. Dit document wordt in principe aan het wild vastgemaakt. Als het wild een
identificatie draagt (genummerde band), moet dit document niet aan het wild worden vastgemaakt en
volstaat het om het identificatienummer op te nemen in de verklaring.
De identificatie van vrij wild kan individueel gebeuren of voor een partij dieren en moet aanwezig zijn
op de verklaring die het wild of de partij vrij wild vergezelt.
Gemeenschappelijke verklaring
Indien de GP na het eerste onderzoek van meerdere stuks vrij wild (grof of klein wild, van dezelfde
diersoort of van verschillende diersoorten) de verklaring in vak 4 ondertekent, kan hiervoor een
eenzelfde verklaring gebruikt worden. In dit geval dient voldaan te worden aan de volgende
voorwaarden: de dieren zijn afkomstig van hetzelfde jachtgebied, werden op dezelfde dag geschoten
en hebben dezelfde bestemming.
Indien de GP na het eerste onderzoek van meerdere stuks vrij wild de verklaring in vak 5 ondertekent,
is het enkel mogelijk een gezamenlijke verklaring in te vullen voor stukken klein vrij wild die tot
dezelfde diersoort behoren en waarvoor dezelfde commentaren in het vak 6 worden vermeld.
Individuele verklaring
Indien niet voldaan wordt aan de voorwaarden voor een gemeenschappelijke verklaring, moeten de
stukken klein wild het voorwerp uitmaken van een individuele verklaring. Bij ondertekening in vak 5 is
voor elk stuk grofwild een individuele verklaring nodig.
Indien een aangeschoten dier de dag na de jacht gevonden wordt, wordt de verklaring in twee
stappen opgesteld: eerst de vermeldingen van milieu-effecten en gedrag van het dier voor het schot
en vervolgens de vaststellingen op het karkas. Deze twee stappen kunnen achtereenvolgens door
dezelfde maar ook door 2 verschillende GP’s worden uitgevoerd in afzonderlijke (deel)verklaringen die
samen het karkas vergezellen naar de wildbewerkingsinrichting.
6.2.3.

Merken van vlees van vrij wild in een erkende wildbewerkingsinrichting

Als het vlees van grof vrij wild geschikt wordt verklaard voor menselijke consumptie, laat de officiële
dierenarts het ovale gezondheidsmerk aanbrengen. Als het vlees ongeschikt wordt verklaard voor
menselijke consumptie, zal het in beslag worden genomen en laat de officiële dierenarts de
parallellogram afkeuringsstempel aanbrengen.
Als klein vrij wild geschikt wordt verklaard voor menselijke consumptie, wordt een ovaal
identificatiemerkteken gebruikt door de operator na de keuring en vóór de producten de inrichting
verlaten. Het merk mag, naar gelang van de aanbiedingsvorm van de verschillende producten van
dierlijke oorsprong, worden aangebracht op het product zelf, op de onmiddellijke verpakking of op de
verpakking, dan wel worden gedrukt op een etiket dat wordt aangebracht op het product, op de
onmiddellijke verpakking of op de verpakking. Als het vlees niet geschikt wordt verklaard voor
menselijke consumptie, wordt het in beslag worden genomen en wordt geen merk aangebracht.
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7. Verplichtingen inzake verklaringen
De wildkeuring is onderworpen aan retributies. Daartoe vult de exploitant op het formulier (DR06 “Dagen maandstaat rechten - Vrij-wildbewerking”) de gegevens in met betrekking tot het aantal dieren die
per dag en per maand worden behandeld in functie van de diersoort en het gewicht van de dieren. Dit
formulier is beschikbaar op de website van het FAVV en moet voor de 20ste dag van de volgende
maand worden verstuurd naar de dienst “Financiering” van het FAVV. De exploitant bezorgt ook een
kopie van deze documenten aan de officiële dierenarts die verantwoordelijk is voor de
wildbewerkingsinrichting.

8. Bijlagen
Bijlage 1: Model van register van inkomende stukken vrij wild

9. Overzicht van de revisies
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