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Wildbewerkingsinrichting
Beschrijving
Code
Plaats
Wildbewerkingsinrichting
PL37
Activiteit
Bereiden
AC59
Product
Vrij wild
PR76
E/T/R
Erkenning
1.1.4
Formaat n° E/T
UD99999999
Autocontrolegids
Geen gids
Wildbewerkingsinrichting: een inrichting waar het wild en het vlees van wild dat is verkregen na de jacht,
geprepareerd (onthuid, ontdarmd, gepluimd) worden om in de handel gebracht te worden.
Korte omschrijving

Jachtwild bestemd voor de handel dient steeds in zulk een inrichting geprepareerd te worden.
Een veterinaire keuring is verplicht.
Gekweekt wild kan/mag ook op het bedrijf van herkomst geslacht worden onder bepaalde voorwaarden; in
dat geval is een antemortem onderzoek verplicht en worden de gedode, verbloede en eventueel van de
ingewanden ontdane dieren naar een wildbewerkingsinrichting (uitgezonderd voor bizons waarvoor de enige
bestemming een erkend runderslachthuis is) of naar een erkend slachthuis gebracht voor uitslachting en
verdere verwerking.
Hiervoor heeft de exploitant geen extra specifieke erkenning nodig, maar moet hij deze activiteit in zijn
autocontrolesysteem integreren en een specifieke procedure instellen om deze activiteit in tijd en ruimte af te
scheiden van gelijkaardige activiteiten met vrij wild.
Let op: deze inrichtingen moeten op het Beltrace systeem aangesloten worden.
Vanaf een wildbewerkingsinrichting is uitsluitend de verkoop van karkassen aan slagers of uitsnijderijen van
wild mogelijk. Bij verkoop van uitgesneden vlees zie Plaats-Activiteit-Product combinatie PL9AC96PR168
vleeswinkel (zie fiche ACT 030) of PL9AC80PR126 beenhouwerij GRM (zie fiche ACT 029) of
PL5AC24PR72 uitsnijderij wild (zie fiche ACT 105).
Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te
kunnen uitoefenen)
NVT
Impliciete activiteit(en) (= activiteit die deel uitmaakt van de activiteit van de fiche en door deze wordt
gedekt en dus niet afzonderlijk moet worden aangevraagd)
Vervoer en opslag van karkassen van wild verkregen van de jacht voor eigen rekening.
Productie en opslag van niet verwerkte dierlijke bijproducten afkomstig van de bereiding.
Verkoop van nevenproducten van de productie van vers vlees van wild als diervoeding, indien bestemd
voor operatoren van de sector van de diervoeders (petfood).
Gevolgactiviteit(en) (= activiteit die niet alleen kan worden beoefend en die voortvloeit uit de activiteit van de
fiche en afzonderlijk moet worden aangevraagd)
NVT
Aansluitende activiteit(en) (= activiteit die vaak samengaat met de activiteit van de fiche en afzonderlijk
moet worden aangevraagd)
ACT 105: Uitsnijderij wild
PL5 - Uitsnijderij
AC24 - Uitsnijden, uitbenen en (opnieuw) onmiddellijk verpakken
PR72 – wild
ACT 030 : Vleeswinkel
PL9 – Slagerij
AC96 – Niet-ambulante detailhandel
PR168 - Vlees
Reglementaire basis
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K.B. van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en
voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier)
Plan van de inrichting.
Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor het
toekennen van de E/T
Verplicht inspectiebezoek.
Bedrijf nog niet erkend: eerste inspectiebezoek: checklist:
TRA 3496 – Infrastructuur, inrichting en hygiëne (voor toekennen erkenning)
Bedrijf erkend: inspectiebezoek na voorwaardelijke erkenning: checklisten:
TRA 3435 – Infrastructuur, inrichting en hygiëne
TRA 3028 – Traceerbaarheid
TRA 3115 – Autocontrole
TRA 3123 – Dierlijke bijproducten NHC
TRA 3229 – Meldingsplicht
TRA 3351 – Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen)
http://www.afsca.be/checklists-nl/verwerking.asp
Voorwaarden voor het verlenen van de E/T
http://www.favv-afsca.fgov.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage2.asp
Bijkomende informatie en/of opmerkingen
Een wildbewerkingsinrichting die grenst aan een detailhandelszaak dient minimum te beschikken over een
lokaal voor het prepareren en het keuren van het vrij wild en een afzonderlijk koellokaal of een met een
sleutel afsluitbare koelvoorziening voor het geïsoleerd bewaren van gehele stukken vrij wild die tot nader
onderzoek in observatie zijn aangehouden.
Een wildbewerkingseenheid die eveneens vrij wild versnijdt dient over een erkenning als uitsnijderij te
beschikken.
Autocontrole
Financiering
Heffingen:
Facturatiesector = verwerking.
Indien deze activiteit de economisch belangrijkste activiteit van de vestigingseenheid is, wordt de FAVV
heffing berekend volgens de tarieven van de sector verwerking, op basis van het aantal tewerkgestelde
personen. Dit aantal tewerkgestelde personen bevat eventueel ook het personeel van de vestigingseenheid
dat tewerkgesteld is in andere activiteiten onder de controlebevoegdheid van het FAVV.
Retributies:
Het aantal betalende inspecties wordt bepaald volgens de criteria van het KB van 22/12/2005, en hangt ook
af van de aanwezigheid van een gevalideerd autocontrolesysteem, van de inspectieresultaten van de 3
vorige jaren en van de eventueel opgelopen repressieve of administratieve maatregelen in de 2 voorgaande
jaren.
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