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Jachtcodex
Deel VI. Wild en Hygiëne

Titel II. Rechtstreekse levering van
kleine hoeveelheden door de
producent of de jager aan de
eindverbruiker of aan de plaatselijke
detailhandel die rechtstreeks aan de
eindverbruiker levert
Hoofdstuk III. Vrij wild
Art. 12. De rechtstreekse levering door de jager
van kleine hoeveelheden vrij wild of vlees van vrij
wild aan de eindverbruiker mag alleen gebeuren volgens de volgende voorschriften:
1° Het gaat om vrij wild van de eigen jachtbuit;
2° De rechtstreekse levering per jachtbuit bedraagt
niet meer dan 1 stuk grof vrij wild en 10 stuks klein
vrij wild;
3° Op everzwijnen en andere trichinegevoelige
soorten moet een trichinenonderzoek uitgevoerd zijn
met gunstig resultaat;
4° De jager heeft de opleiding gevolgd zoals bepaald in hoofdstuk I, Sectie IV van bijlage III van bovenvermelde verordening (EG) 853/2004 van 29 april
2004;
5° De jager heeft vóór het doden geen abnormaal
gedrag vastgesteld of heeft geen vermoeden van effecten van milieuverontreiniging;
6° De jager heeft bij onderzoek van het pas gedode
dier geen kenmerken geconstateerd die erop kunnen
wijzen dat het vlees een risico zou vormen voor de
gezondheid;
7° Grof vrij wild is na het doden zo snel mogelijk
van de maag en darmen ontdaan;
8° Na het doden is, indien de weersomstandigheden dit vereisen, binnen een redelijke tijd met koelen
begonnen. Voor grof vrij wild tot een kerntemperatuur van 7 °C, voor klein vrij wild tot een kerntemperatuur van 4 °C.
Art. 13. § 1. De rechtstreekse levering door de jager van vrij wild aan de detailhandel die rechtstreeks
aan de eindverbruiker levert mag alleen gebeuren indien deze detailhandel beschikt over een wildbewerkingsinrichting grenzend aan een detailhandelszaak;
§ 2. Het in § 1 bedoelde vrij wild moet gekeurd worden overeenkomstig de bepalingen van verordening
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.
Na de keuring wordt het identificatiemerk, waarvan
vorm en inhoud vastgesteld zijn in bijlage II, aangebracht door de officiële dierenarts.
§ 3. Om een erkenning te bekomen moet de wildbewerkingsinrichting die grenst aan een detailhandelszaak voldoen aan de inrichtings- en exploitatievoor30 november 2011

waarden vastgelegd in bovenvermelde verordening
(EG) Nr. 852/2004 van 29 april 2004 en in bijlage II.
§ 4. De jager kan geen vlees van vrij wild leveren
aan een detailhandelszaak of aan een wildbewerkingsinrichting die grenst aan een detailhandelszaak.

Titel VI. Hygiënevoorschriften op het
gebied van levensmiddelen van
dierlijke oorsprong vastgelegd ter
aanvulling op bovenvermelde
verordening (EG) Nr. 853/2004 van 29
april 2004
Hoofdstuk II. Specifieke voorschriften
voor bepaalde producten van dierlijke
oorsprong
Afdeling III. Vlees van vrij wild
Art. 42. De exploitanten van wildbewerkingsinrichtingen dienen de specifieke voorschriften na te
leven die zijn vastgelegd in bijlage VIII.

Bijlage II. De rechtstreekse levering door
de jagers van kleine hoeveelheden vrij wild
of vlees van vrij wild aan de plaatselijke
detailhandel die rechtstreeks aan de
eindverbruiker levert
1. Een wildbewerkingsinrichting die grenst aan een
detailhandelszaak dient minimum te beschikken over:
- een lokaal voor het prepareren en het keuren van
het vrij wild;
- een afsluitbaar koellokaal of een afsluitbare koelvoorziening voor het geïsoleerd bewaren van gehele
stukken vrij wild die tot nader onderzoek in observatie zijn aangehouden.
2. De gehele stukken vrij wild afkomstig uit dergelijke inrichting mogen uitsluitend worden aangewend
voor de bevoorrading van de aangrenzende detailhandelzaak van de exploitant en voor de rechtstreekse verkoop aan de eindverbruiker.
3. In een wildbewerkingsinrichting die grenst aan
een detailhandelszaak, waarvan het vlees uitsluitend
mag worden aangewend voor de bevoorrading van de
detailhandel van de exploitant en tot de rechtstreekse verkoop aan de eindverbruiker, dient het vlees van
klein vrij wild dat na de keuring voor de menselijke
voeding geschikt werd bevonden, te worden gemerkt
met het identificatiemerk dat bestaat uit een rechthoek waarvan de lengte het dubbele bedraagt van de
breedte. De lengte dient als basis voor de verdeling
in twee vakken met daarin volgende gegevens:
1° centraal in het linkervak, ter grootte van een
derde van de rechthoek, de hoofdletter D;
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2° centraal in het rechtervak, het erkenningsnummer van de wildbewerkingsinrichting die grenst aan
een detailhandelszaak.
4. Ingeval dit identificatiemerk wordt gebruikt voor
het rechtstreeks merken van vlees van klein vrij wild
dan moeten de zijden van de rechthoek 2 cm en 1 cm
bedragen waarbij de letter D 0,4 cm hoog moet zijn,
terwijl de andere tekens minstens 0,2 cm hoog moeten zijn.

Bijlage VIII. Specifieke voorschriften voor
vlees van vrij wild
1. De exploitant van een wildbewerkingsinrichting
verwittigt de officiële dierenarts binnen twaalf uur na
aankomst van vrij wild in zijn inrichting en deelt hem

het uur van aankomst, de diersoort en het aantal
mee.
2. In de wildbewerkingsinrichting mag het verwijderen van de ingewanden van klein vrij wild worden
uitgesteld voor een periode van ten hoogste twee weken na het doden, op voorwaarde dat dit klein vrij
wild wordt bewaard bij een temperatuur die 4 °C niet
overstijgt. Dit klein vrij wild mag de wildbewerkingsinrichting slechts verlaten nadat het ter keuring
werd aangeboden.
3. Niettegenstaande de genummerde verklaring van
een gekwalificeerd persoon dient de lever en één nier
altijd bij het grof vrij wild aanwezig te zijn bij aankomst in een wildbewerkingsinrichting ter controle
van bepaalde residuen en stoffen.

MINISTERIEEL

BESLUIT VAN 13 NOVEMBER 2002 HOUDENDE TIJDELIJKE MAATREGELEN TER BESTRIJDING VAN DE KLASSIEKE VARKENSPEST BIJ EVERZWIJNEN EN TER
BESCHERMING VAN DE VARKENSSTAPEL TEGEN DE INSLEEP VAN KLASSIEKE VARKENSPEST DOOR EVERZWIJNEN (UITTREKSEL)
Art. 4. Op het ganse grondgebied zijn de volgende
maatregelen van toepassing:
1.Het verzamelen van varkens is verboden. Dit verbod is niet van toepassing op :
- het verzamelen van slachtvarkens;
- het samenbrengen van varkens van verschillende
bedrijven op eenzelfde voertuig, wanneer dit gebeurt
voor rechtstreeks vervoer naar eenzelfde bestemming;
2. Everzwijnen of delen van everzwijnen, die dood
werden aangetroffen of die tijdens de jacht werden
gedood, mogen in geen geval in de geografische entiteit van een varkensbeslag worden binnengebracht.
3. Ieder die contact heeft gehad met een wild everzwijn, mag tijdens de eerste 48 uren volgend op het

contact geen varkensbedrijven bezoeken of contact
hebben met varkens van een beslag.
4. De inspecteur-dierenarts brengt de burgemeester
op de hoogte van zodra een besmetting met klassieke
varkenspest bij everzwijnen wordt bevestigd.
5. Wanneer na laboratoriumonderzoek klassieke varkenspest wordt aangetoond bij een everzwijn, dat in
een vrij-wildverwerkingsinrichting (of in een lokaal
voor staalneming van everzwijnen bestemd voor persoonlijke consumptie) werd aangeboden, dan worden
het betreffende everzwijn en alle andere gedode wild,
delen van wild, vlees en afvallen, die in contact zijn
geweest met het besmette dier, vernietigd volgens de
instructies van het FAVV.
MB 2003-10-30/33, art. 4, 005; Inwerkingtreding: 01-10-2003

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 18 NOVEMBER 2005 HOUDENDE MACHTIGING VAN DE VLAAMSE MINISTER BEVOEGD VOOR DE LANDINRICHTING EN HET
NATUURBEHOUD OM EEN TIJDELIJK VERBOD VAN JACHT OP, BESTRIJDING EN VERVOER VAN SOMMIGE WILDSOORTEN IN TE STELLEN
Art. 1. De Vlaamse Regering machtigt de Vlaamse
minister, bevoegd voor de Landinrichting en het natuurbehoud, om, in afwijking van de betreffende bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van
18 juli 2003 betreffende de jacht in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2003 tot 30 juni 2008,
de jacht en de bijzondere jacht op, de bestrijding en
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het vervoer van waterwild, fazanten, patrijzen en
houtduiven tijdelijk te verbieden.
Het verbod, vermeld in het eerste lid, kan worden
ingesteld over heel het grondgebied van het Vlaamse
Gewest of in duidelijk afgebakende regio"s waar vogelgriep werd vastgesteld of waar het risico op besmetting reëel is.
30 november 2011

mwb-3174-jachtcodex.book Page 165 Thursday, December 1, 2011 3:58 PM

Jachtcodex
Deel VI. Wild en Hygiëne

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 18 november 2005.

30 november 2011

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de Landinrichting en het Natuurbehoud, is belast met de uitvoering van dit besluit.
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Deel VII. Supranationaal recht en
milieubepalingen
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