
 

  
 
 

WILDVERKOOP DOOR EEN PRIMAIRE PRODUCENT (JAGER)  
 

De jager mag ONDER VOORWAARDEN vrij wild in kleine hoeveelheden 
rechtstreeks aan de eindverbruiker leveren (zie 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) 
  
Afdeling IV. - Vrij wild 
 
Art. 16. de volgende voorwaarden worden nageleefd bij rechtstreekse levering 
aan de eindverbruiker door de jager van kleine hoeveelheden vrij wild : 
 
1° het gaat om vrij wild dat is neergeschoten door de jager of door de groep 
jagers waarvan hij bij de jacht deel uitmaakt; 
 
2° naargelang het om grof vrij wild dan wel klein wild gaat, zijn de bepalingen 
van hoofdstuk II of III van sectie IV bij de bijlage III van de Verordening (EG) nr. 
853/2004 nageleefd; 
 
3° elke jager mag ten hoogste rechtstreeks aan de eindverbruiker 1 stuk grof 
vrij wild en 10 stuks klein vrij wild leveren die zijn neergeschoten op dezelfde 
jachtdag en op een en hetzelfde jachtterrein; 
 
4° het wild gaat vergezeld van de verklaring zoals bedoeld in bijlage III, sectie 
IV, hoofdstuk II van Verordening (EG) nr. 853/2004. De jager ziet erop toe dat 
de passende rubrieken van deze verklaring zijn ingevuld, in het bijzonder 
wanneer een everzwijn wordt overgedragen; 
 
5° everzwijnen en andere voor trichinen gevoelige soorten ondergaan op 
aanvraag van de gekwalificeerde persoon een trichinenonderzoek in een 
geaccrediteerd of erkend laboratorium; het gunstige resultaat is gekend voor 
de levering of het resultaat wordt, nadat de eindconsument bij de levering 
gewezen is op het belang van een lopend onderzoek, na ontvangst ervan door 
de gekwalificeerde persoon aan de eindconsument meegedeeld. 

 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2014010707&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#LNKR0006
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2014010707&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.15
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2014010707&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#LNK0007


 

 
 
VOORWAARDEN 
 
De jager mag, mits naleving van de volgende voorwaarden, vrij wild in kleine 
hoeveelheden rechtstreeks aan de eindverbruiker leveren: 
 

 a. Het vrij wild komt voort van de jachtbuit van de betrokken jager. 
 

 b. de levering mag niet meer bedragen dan één stuk grof wild en 10 stuks 
klein wild gestrekt op dezelfde jachtdag en zelfde jachtterrein. 
 

 c. de ingewanden worden zo vlug mogelijk na het doden verwijderd 
(behalve bij klein wild) 
 

 d. de GP heeft de verklaring in vak 4 ondertekend.  
 

 e. als de GP zijn verklaring in vak 5 invult, dient het grof wild in een 
wildbewerkingsinrichting aan een keuring te worden onderworpen tenzij 
de jager het wild meeneemt voor eigen gebruik. 
 

 f. de jager doet het nodige opdat de everzwijnen onderworpen worden 
aan een trichinenanalyse waarvan hij de noodzaak meedeelt aan de 
consument en deze aanbeveelt het wild niet te consumeren alvorens een 
gunstig resultaat van hem te hebben ontvangen (zie vak 2 van de 
verklaring). 
 

 g. als de levering binnen de twee uren na het schieten gebeurt of als de 
weersomstandigheden het toelaten, moet het wild geen actieve koeling 
ondergaan tot een temperatuur van 7°C voor grof wild en tot 4°C voor 
klein wild. 
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