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1. Doel
Het doel van deze omzendbrief bestaat erin de in België geregistreerde gekwalificeerde personen,
hierna GP genoemd, in te lichten over de mogelijkheid (geen verplichting !) de erkenning van hun
statuut te bekomen voor het Groothertogdom Luxemburg en/of Nederland en daar geregistreerd te
worden als GP om het eerste onderzoek van vrij wild uit te voeren in deze drie landen.
Tevens worden zij ingelicht over de te volgen procedure.

2. Toepassingsgebied
Opleiding en erkenning van de GP voor het uitvoeren van een eerste onderzoek van het wild ter
plaatse.

3. Referenties
3.1.

Wetgeving

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;
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;
Koninklijk besluit van 30 november 2015 betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke
oorsprong.

4. Definities en afkortingen
GP:
gekwalificeerd persoon
Benelux:
Intergouvernementeel samenwerkingsverband tussen België, Nederland en het
Groothertogdom Luxemburg
Verordening (EG) nr. 853/2004: 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

5. Wederzijdse erkenning van de GP
5.1.

Statuut van GP, verklaring van de GP

Het afstaan van wild door de jager voor menselijke consumptie wordt voorafgegaan door een eerste
onderzoek ter plaatse van dit wild door een GP. Deze moet om te kunnen overgaan tot dit onderzoek
over voldoende kennis beschikken van de pathologie van het vrij wild evenals van de evisceratie, de
manipulatie en het transport van vrij wild na de jacht. De voldoende kennis is opgelegd door de
verordening (EG) nr. 853/2004 en wordt verworven tijdens een specifieke opleiding verstrekt door de
jagersverenigingen ten genoegen van de nationale autoriteiten. De GP voegt bij het wild een
verklaring betreffende de vaststellingen gedaan tijdens dit eerste onderzoek. Alhoewel de genoemde
verordening een globaal kader vaststelt voor deze opleiding, bestaat er geen Europese harmonisatie
ervan noch criteria voor de erkenning van de GP noch modelformulieren voor de verklaring.
Om deze redenen is het statuut in principe slechts geldig in het land waar de GP ingevolge zijn
opleiding is geregistreerd. Hetzelfde geldt voor het model van de verklaring (voor zover een model van
de verklaring in de verschillende lidstaten is vastgesteld).
De Europese regelgeving heeft het eveneens aan de nationale autoriteiten overgelaten te zorgen voor
het opstellen van de nationale regels betreffende het door de jager rechtstreeks afstaan van kleine
hoeveelheden wild aan de consument. In België zijn deze regels vastgesteld in het 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, artikel 16.
5.2.

Wederzijdse erkenning van de GP binnen de Benelux

De Interparlementaire Benelux-Raad heeft een aanbeveling (nr. 783/2 van 12 december 2008)
uitgevaardigd waarin de Regering van de Benelux werd gevraagd een wederzijdse erkenning van de
hygiëneopleidingen te realiseren zodanig dat een Luxemburgse, Nederlandse of Belgische jager die
over het statuut GP beschikt gemandateerd zou kunnen worden om het eerste onderzoek van vrij wild
uit te voeren in de drie Benelux-landen. Als resultaat van het eerste overleg in de werkgroep die werd
opgericht naar aanleiding van deze resolutie hebben de Benelux-partners de gelijkwaardigheid van de
opleidingen tot GP in de drie landen erkend en beslist dat de aanvraag tot erkenning en registratie van
een GP in een ander land van de Benelux in een eerste fase onder bepaalde voorwaarden mogelijk is
op zijn vraag. Het Agentschap vestigt uw aandacht erop dat deze aanvraag niet verplicht is en om
praktische redenen alleen aangewezen is voor de GP die een werkelijk belang hebben bij deze
mogelijkheid.
Dit Benelux-initiatief is een eerste etappe ter voorbereiding van het vrij verkeer van gejaagd wild
binnen de Benelux en loopt parallel met aan de gang zijnde discussies op Europees niveau die als

doelstelling hebben het verkeer van wild in de huid binnen de gehele Europese Unie te
vergemakkelijken. Inderdaad, met de huidige stand van de reglementering, kunnen stukken grof wild
in de huid slechts verzonden worden naar een andere Lidstaat nadat ze zijn gekeurd in een
wildbewerkingsinrichting gelegen in de Lidstaat waar de jacht heeft plaatsgevonden.

5.3.

Voorwaarden en te volgen procedure

Om de erkenning van zijn statuut te bekomen en geregistreerd te worden in Nederland en/of het
Groothertogdom Luxemburg zal de GP die in België geregistreerd is het bewijs aanbrengen dat hij
beschikt over een jachtverlof geldig voor het gehele lopende of komende jachtjaar, dat is afgeleverd
door het land waarvoor de GP zijn aanvraag doet. De betrokkene zal eveneens een verklaring
ondertekenen dat hij kennis heeft van de nationale reglementeringen en procedures betreffende het
wild en het in de handel brengen ervan in het betrokken land en dat hij/zij er zich toe verbindt ze na te
leven. Om dit laatste te vergemakkelijken, is door het secretariaat-generaal van de Benelux een
brochure ‘Wildhygiëneregels in de Benelux’ uitgewerkt die kan worden geraadpleegd op:
1° de website van het FAVV;
2° of de website van de Benelux.
Ook de jagersverenigingen kunnen de brochure op hun website aanbieden.
De aanvragen tot erkenning en registratie worden gedaan met het formulier dat zich in bijlage 1 bij
deze omzendbrief bevindt. Ze worden uitsluitend gezonden aan de jagersverenigingen, hetzij in
papieren versie vergezeld van een kopie van het jachtverlof afgeleverd voor het land waarvoor de
aanvraag wordt ingediend, hetzij via elektronische weg. In dit laatste geval wordt aan de elektronische
boodschap een scan toegevoegd van het ingevuld en ondertekend formulier evenals een scan van het
jachtverlof.
Deze documenten zijn ter beschikking gesteld van de jagersverenigingen die ze ook kunnen
verspreiden via hun websites of hun publicaties.
5.4.

Timing

Rekening houdend met de benodigde tijd voor de verschillende administratieve etappes enerzijds (1.
Jagersverenigingen – 2. FAVV – 3. Benelux – 4. Bevoegde autoriteiten van Nederland en/of het
Groothertogdom Luxemburg) en anderzijds met de aanvang van het hoogseizoen van de jacht
(september) zullen alle formulieren ingezameld worden door de jagersverenigingen tegen uiterlijk 20
juli van elk jaar. Zodoende zullen de betrokken administraties de ontvangen aanvragen en uitgevoerde
registraties onderling kunnen uitwisselen en de betrokkenen erover informeren tegen het eind van de
maand september. Er zal slechts één enkele procedure tot wederzijdse erkenning opgestart worden
per jaar. Het is dus belangrijk dat de geïnteresseerden hun aanvraag tijdig indienen.

6. Bijlagen
Bijlage 1:
Bijlage 2:

formulier tot aanvraag van de erkenning GP en de registratie.
wildhygiëneregels in de Benelux (brochure opgesteld door het secretariaat-generaal
van de Benelux)

7. Overzicht van de revisies

Versie
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3.0

Overzicht van de revisies van de omzendbrief
Van toepassing vanaf
Reden en omvang van de revisie
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Oorspronkelijke versie
Datum publicatie
1: Verduidelijking van het doel;
5.1.: actualiseren van de wetgeving;
5.3.: actualiseren van de link naar de website.
Datum publicatie
Bijlage 1 Franstalige versie:
actualiseren van het adres van RSHCB.

Bijlage 1 : Formulier tot aanvraag van erkenning en registratie als GP

Aanvraag tot erkenning van het statuut “Gekwalificeerd Persoon” (GP) en tot registratie als GP in een
lidstaat van de Benelux ten gerieve van de GP geregistreerd in België
Ondergetekende
NAAM EN VOORNAAM……………………………………………………………………….(in hoofdletters)
ADRES:
straat en nr. ……………………………………………………………………………………………………..
gemeente en postcode ………………………………………………………………………………………..
e-mailadres ……………………………………….....................................

Tel…………………………….

Gekwalificeerd persoon in België met registratienummer ………………………………………………….
Aanvraag tot erkenning van het statuut
GP in volgende Lidstaat van de Benelux
(omcirkel het gevraagde land)
Ik ben in het bezit van een jachtverlof
geldig voor het lopende of komende
jachtjaar in volgende lidstaat van de
Benelux (de lidstaat omcirkelen): en

waarvan een kopie is
toegevoegd aan dit formulier

LUX

NL

LUX

NL

Geldigheid:

Geldigheid:

van ………… tot ……….....

van ……….. tot …………….

Ik heb kennis van de hygiënereglementeringen en nationale procedures die van toepassing zijn in het
Groothertogdom Luxemburg en/of Nederland (het overbodige schrappen) en ik verbind mij ertoe deze
na te leven.
Datum………………………………..
Handtekening:

Formulier in papieren versie toe te sturen aan volgende adres
HUBERTUSVERENIGING VLAANDEREN
LAMBERTMONTLAAN 410
1030 BRUSSEL
of in elektronisch formaat (scan van het ingevuld en ondertekend formulier + scan van het jachtverlof van het/de betrokken
land(en))

