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1. Verdeling van de bevoegdheden

1. Voedselveiligheid : Federaal (FAVV – FOD VG)

2. Gezondheid van levende dieren
Gedomesticeerde dieren (= veiligheid van de 

voedselketen) : op federaal niveau (FAVV - FOD 
VG)

Wilde dieren : op regionaal niveau (Gewesten)
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2. Dierengezondheid
2.1. Overdraagbare dierziekten

• Overdracht wilde dieren  gedomesticeerde 
dieren

• Bestrijdingsprogramma of niet
• Risico voor de menselijke gezondheid (zoönosen)
• Impact op de veeteelt
• Gevolg voor de voedselketen
 Rundertuberculose, varkensbrucellose, 

trichinellose, echinococcose, ziekte van Aujeszky, 
Afrikaanse varkenspest... 
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Overdraagbare ziekten aanwezig
bij wilde dieren in België

* Varkensbrucellose (B. suis):
o Ingewanden van everzwijnen  runderen (haarden 

NAM 2012, LUX 2016)

* Ziekte van Aujeszky
o Contact tijdens de jacht  geïnfecteerde honden 

(pseudo-hondsdolheid, december 2016)
o Risico => gedomesticeerde varkens => bioveiligheid !

(* Vogelgriep 2017 : belang van passieve monitoring 
=> rapportering van verhoogde sterfte)
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Overdraagbare ziekten die niet
aanwezig zijn bij wilde dieren in België 
(1/2)

* Rundertuberculose (M. bovis):
o Everzwijnen - dassen - hertachtigen 

dragers van de ziekte (UK-FR)
o Verdenking december 2016 (everzwijnen) 
 M. microti 
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* Afrikaanse varkenspest (AVP)
o Verspreiding in de EU naar het westen
o Everzwijnen = belangrijk reservoir
o Dichtheid van de everzwijnenpopulatie = 

hoge risicofactor op verspreiding (EFSA)
o Opduiken van de ziekte voorkomen : 

Menselijke factor !! 

Overdraagbare ziekten die niet
aanwezig zijn bij wilde dieren in België 
(2/2)



Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

2.2. Economische gevolgen

• Diergeneeskundige kosten - opruiming
• Blokkering van de bedrijven - totale of 

gedeeltelijke afslachting - sanitaire leegstand: 
min. 21 dagen!

• Verlies van het vrije statuut van een land/van 
een gebied :
- Blokkering van aan- en afvoer intra EU / Embargo derde 

landen
- Stopzetting van de verkoop buiten België
- Verlies van de internationale markten gedurende verschillende 
maanden voor die terug opgestart worden (min. 3 maanden) 

• ….
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2.3. Bewaking (en bestrijding)

• Wetgeving : aangifteplichtige ziekten
 Financiering/vergoeding

• Monitoringprogramma’s
- Officiële : financiering Staat - EU 
- Vrijwillige : onderzoeksprojecten

• Monitoring op het terrein 
• Dierenartsen
• Veehouders
• Jagers
• GEKWALIFICEERDE PERSONEN
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Wetgeving 

• Europese verordeningen/besluiten/richtlijnen 
(vb.: GP : 2004/853 (Hygiëne Pakket), 2002/69 
(AVP) …)

• Belgische federale wetgeving 
(vb. Monitoring Tub KB 2002)

• Regionale wetgeving (jacht, afval...)
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Monitoring van dierziekten

• Actief : bloedonderzoek / systematische 
bemonsteringen

• Passief : klinische verdenkingen / keuring tijdens 
de jacht / dood aangetroffen dieren  het meest 
efficiënt (advies EFSA  AVP)

 De GP spelen een primordiale rol in het 
binnenlands toezicht op ziekten bij wilde dieren!
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Doeltreffendheid passieve monitoring

• Vogelgriep (H5N8), België, 1ste ontdekking : 
bij wilde vogels in februari 2017 : 
alarmsignaal !

• Tuberculose : monitoring bij dood 
aangetroffen dassen (UK, FR, BE)

• Rabiës EBL-1, België: dood aangetroffen 
vleermuizen !! Wandelaar werd gebeten, 
behandeling na incident, gezond en wel
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3. Veilige voeding afkomstig van de jacht                 

3.1 Wetgeving voedselveiligheid 

3.2 Bescherm u zelf en de anderen 
Zoönoses – ziekteverwekkers

3.3 Afzet van vrij wild door de jager

Plan
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3.1  Wetgeving voedselveiligheid 
Voorwaarden gesteld aan jager ivm vrij wild voor
de voedselketen:     

• eigen verbruik: geen wetgeving ivm voedselveiligheid 
• handel (elke overdracht aan derden): 

* naar erkende wildbewerkingsinrichting (WBI) 
 VO 178/2002, VO 852/2004 + bijlage I
 VO 853/2004 inz. bijlage III, sectie IV

* uitzondering: VO 853/2004: 
rechtstreekse levering aan eindverbruiker 
(niet aan detailhandel !)
 niet onderworpen aan VO 853/2004, noch VO 

854/2004, wel aan nationale regels  KB 7.1.2014
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• Temperatuurbeheersing
• Verontreiniging voorkomen,

inclusief tijdens vervoer naar WBI
• Residuen voorkomen vb. 

gewasbeschermingsmiddelen, 
biociden en diergeneesmiddelen

• Voorkomen en bestrijden van zoönoses (ziekten 
van dier naar mens, zoals: Tuberculose, 
Trichinellose) en andere ziekteverwekkers

3.2 Bescherm u zelf en de anderen!
jager = primaire producent

bijlage I van VO 852/2004
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Binnen “redelijke tijd” beginnen met (actief) koelen

• vaste of mobiele koelinstallatie? (hoog % bederf!)

• belang van het onmiddellijk verwijderen van ingewanden 
(hoog % bederf!)

• redelijke tijd: 6 uur (winter) 

• weersomstandigheden (vriesweer)

Temperatuurbeheersing     VO 853/2004



Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

klein wild 4°C

grof wild 7°C; geen opeenstapeling 

Copyright
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Taak van de Gekwalificeerde Persoon

• eerste onderzoek: 
zo spoedig mogelijk! 

• kenmerken die er kunnen op wijzen dat de consumptie 
van het vlees een risico zou kunnen vormen voor de 
gezondheid?

een GP doet geen keuring,
meldt enkel abnormale kenmerken
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Grof wild
gedood dier (evt. kop) en verwijderde ingewanden:

• minstens maag en darmen weggehaald
• maag en darmen vergezellen het karkas

(identificatie/traceerbaarheid)
tenzij: “niets abnormaals”

• middenrif everzwijn (altijd!) 
• organen (residuen indien LS dit vereist, RL 96/23)

vb. België: één nier, 200g lever

Klein wild
weghalen ingewanden bij voorkeur in WBI
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Ter plaatse verwijderen van darmen en maag kan
tegenaangewezen zijn:

• hygiëne 
(oplossing via “vrijwillige” voorzieningen op jachtterrein?)

• verspreiding dierziekten (achterlating “afval”) 
vb. Ziekte van Aujeszky, Brucellose,…

 bevoegdheid van de Gewesten
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De kop        Copyright        Copyright Copyright

hoeft karkas niet te vergezellen  jachttrofee

tenzij bij everzwijn (Trichinella spiralis gevoelig)
uitzonderingen op deze uitzondering: Copyright

- slagtanden (houwers)
- linker onderkaak
- gehele kop indien toestemming bevoegde overheid én 

veiligheidsprocedure

Présentateur
Commentaires de présentation
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Bestrijding zoönoses en andere ziekteverwekkers   
(humaan en dierlijk)
Wild kan drager zijn van:
Ziekte Reservoir België
trichine everwijn, vos, ... aanwezig
tuberculose alle wild risico
brucellose everzwijn en herkauwers aanwezig (enkel bij everzwijnen)
salmonellose alle wild wellicht aanwezig

(geen analyses)
tularemie haas, konijn en andere knaagdieren 

(eenvoudig contact, stofdeeltjes)
sporadisch

echinococcose vos aanwezig
atypische rabiës vleermuizen aanwezig
hondsdolheid vos afwezig
leptospirose wild, ook huisdieren

(via met urine vervuild water, 
via een beet)

aanwezig

vogelgriep vogels, door stof risico, wellicht aanwezig
ziekte van Lyme, 
borreliose                                                    

alle dieren, ook huisdieren 
(via teken)

aanwezig

…
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Belang van de bioveiligheid:

• Bescherming van personen (zoals u zelf) !!
Handschoenen dragen, efficiënt reinigen (ontsmetten) van: 
gereedschap, laarzen, kledij, koffer van de wagen...

• Bescherming van andere dieren !!
Na de jacht, afval van wild : buiten bereik houden van wilde 
en gedomesticeerde dieren

vb. verspreiding ziekte van Aujeszky, Brucellose, 
Afrikaanse varkenspest,… voorkomen !
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Mens: koorts, hevige spierpijn, 
vermoeidheid, zenuwstoornissen 
(blijvend), ontsteking hartspier, 
hersenvliesontsteking, zelfs 
sterfte …

TRICHINELLA 
(everzwijn)
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TRICHINELLA

Gekeurde 
everzwijnen

Goedgekeurde 
everzwijnen

Trichinenanalyses

2012 11.691 11.504 14.519
2013 8.588 8.448 9.610
2014 11.264 11.163 9.714
2015 6.546 6.383 12.259
2016 11.507 11.421 13.151
2017 19.022 18.818 nog niet gekend

Niet alle everzwijnen worden onderzocht! 
= Risico voor de consument (jager en zijn gezin)!

Waar zijn de everzwijnen naartoe die niet onderzocht zijn?
⇒Trichineonderzoek verplicht bij het op de markt brengen, 
⇒ ten zeerste aangeraden indien eigen consumptie!
Laatste positief getest everzwijn in België in 2016.
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• Wettelijk verplicht indien niet voor eigen verbruik

• Risico bij eten van rauw of onvoldoende verhit vlees
roken, pekelen, invriezen
NIET VOLDOENDE

• Ten zeerste aangeraden, ook voor eigen gebruik ! 

• Negatieve karkassen vrijgegeven

• GP is verplicht resultaat te melden                Copyright
aan eindverbruiker

Trichinella onderzoek everzwijnvlees



Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Trichinella onderzoek: monstername door GP

• 100g nodig voor onderzoek

• spierweefsel middenrif (pijler), voorpoot, tong

• koel bewaren

• laboratoria erkend voor onderzoek Trichine,
ook 2 laboratoria behorend tot slachthuizen 
(info Febev)         ABATAN in Anderlecht 

ABATTOIR in Charleroi

website FAVV > professionelen > dierlijke productie > vrij wild

Présentateur
Commentaires de présentation




Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

everzwijn 

Copyright

Copyright

Copyright

hertachtige

Copyright

Copyright

TUBERCULOSE

Mens: koorts, 
aanhoudende 
(bloederige) hoest, 
jarenlang 
dragerschap, zelfs 
sterfte
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TUBERCULOSE

website FAVV > professionelen > dierlijke productie > vrij wild

website FAVV > 
professionelen > 
publicaties > 
nieuwsbrief voor 
dierenartsen > 
nr. 215
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3.3 Afzet van vrij wild door de jager

• Wat aanvangen met jachtbuit?
• Vervoer naar Belgische WBI vanuit andere LS
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Jager: wat aanvangen met jachtbuit?

• niet bestemd voor consumptie of jachttrofee
Voorkom spreiding van ziekten! 

• trofee: dierlijk bijproduct 
VO 1069/2009 en 142/2011 
(+ lijst inrichtingen taxidermie)
bijz. regeling koppen everzwijn (trichinella onderzoek)

• eigen verbruik (gezin; groep deelnemende jagers?)

• afstaan aan derden = op de markt brengen
- aan eindverbruikers = particulieren eigen behoeften
- aan professionele gebruikers:

wildbewerkingsinrichting (WBI)
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Koninklijk besluit van 7 januari 2014 betreffende de rechtstreekse 
levering, door een primaire producent, van kleine hoeveelheden 
van sommige levensmiddelen van dierlijke oorsprong aan de 
eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel

website FAVV > professionelen > dierlijke productie > dierlijke producten 
> omzendbrieven

EU-voorwaarden uitzondering 
VO 853:  Art. 1.3, e - Art. 1.4



Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Nationale regels “rechtstreekse overdracht”
KB 7 januari 2014 (uit KB H2 gelicht en gewijzigd) 

voorziet alleen afstand geschoten wild 
aan eindverbruiker (niet aan detailhandel!)

vrij wild in zijn geheel - met de huid of pluimen
• het wild moet:

- zijn neergeschoten (= wet ’65) en 
- eigen jachtbuit van jager (of van de groep jagers)

• kleine hoeveelheden : 1 stuk grof wild en 10 stuks klein 
wild per jager, per jachtbuit (dag, terrein) 

• voorwaarden VO 853/2004, inclusief de Verklaring
• aanvraag Trichine-onderzoek = verantwoordelijkheid GP, 

verplicht indien everzwijn bestemd voor eindverbruiker 
Trichine aanwezig in BE!     
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Vervoer vanuit grensgebied naar Belgische WBI

Enkel grof vrij wild uit volgende grensgebieden:

• Nederland: volledige grondgebied
• Groothertogdom Luxemburg: volledige grondgebied
• Frankrijk: departementen Ardennen (08), Nord (59), Aisne (02),  

Meurthe-et-Moselle (54) en Meuse (55)

• Duitsland:
- Noordrijn-Westfalen: de arrondissementen (Landkreis) Aken en Euskirchen
- Rijnland-Palts: volledige grondgebied

Verklaring GP volstaat (gezondheidscertificaat niet verplicht)
GP is gemachtigd onderzoek uit te voeren in LS 

 equivalentie Benelux op individuele vraag
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Vervoer vanuit grensgebied naar Belgische WBI

website FAVV > professionelen > dierlijke productie > vrij wild
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Bedankt voor uw aandacht !

Copyright
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Vragen in verband met de taken van de 
Gekwalificeerde Personen

contact:
jacht-chasse@favv-afsca.be
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