
	  

Wild	  Traceerformulier	  	  
Verordening	  (EG)	  nr.	  178/2002	  

	  
Datum	  opmaak	   	  

Wildsoort	   	  

Aantal/hoeveelheid	   	  

Naam,	  adres	  

Postcode	  en	  Woonplaats	  

jager	  (verstrekker	  wild)	  

	  

	  

	  

Naam,	  adres	  

Postcode	  en	  Woonplaats	  

exploitant	  

	  

	  

	  

Naam,	  adres	  

Postcode	  en	  Woonplaats	  
exploitant	  (eigenaar)	  
Indien	  dit	  niet	  het	  zelfde	  is	  als	  
waar	  het	  wild	  aan	  is	  geleverd)	  

	  

	  

	  

Omschrijving	  referentie	  
ter	  identificatie	  (	  
wildmerk/	  
verpakkingsnummer	  
etc.)	  

	  

Datum	  verzending	   	  

	   	  



	  

Nadere	  instructie	  	  en	  uitleg	  Traceervoorschrift	  	  
Deze	  verordening	  stelt	  bepalingen	  vast	  ter	  uitvoering	  van	  de	  traceerbaarheids-‐
voorschriften	  van	  Verordening	  (EG)	  nr.	  178/2002	  voor	  de	  exploitanten	  van	  
levensmiddelenbedrijven	  wat	  levensmiddelen	  van	  dierlijke	  oorsprong	  betreft.	  
	  
Deze	  verordening	  is	  niet	  van	  toepassing	  op	  levensmiddelen	  die	  zowel	  producten	  van	  
plantaardige	  oorsprong	  als	  verwerkte	  producten	  van	  dierlijke	  oorsprong	  bevatten.	  
	  
De	  navolgende	  informatie	  is	  dan	  na	  1	  juli	  2012	  verplicht	  	  
Artikel	  3	  van	  de	  verordening	  traceerbaarheidsvoorschriften	  	  geeft	  aan	  	  
	  

a) De	  jager	  zorgt	  ervoor	  dat	  de	  navolgende	  informatie	  wordt	  verstrekt	  aan	  de	  
exploitant	  van	  het	  bedrijf	  waaraan	  het	  wild	  wordt	  geleverd	  en	  op	  verzoek	  aan	  de	  
bevoegde	  autoriteit:;	  

b) Naam	  en	  adres	  van	  de;	  verzender/verstrekker	  en	  ontvanger/eigenaar	  (	  zover	  
deze	  niet	  de	  zelfde	  is	  als	  de	  ontvanger	  of	  verstrekker)	  

c) Omschrijving	  van	  het	  levensmiddel	  (	  aangeven	  om	  welke	  wildsoort	  het	  gaat	  is	  
daarbij	  voldoende)	  	  

d) De	  hoeveelheid	  (	  bij	  volledige	  dieren	  is	  het	  aantal	  voldoende,	  anders	  is	  de	  
omschrijving	  bijvoorbeeld	  2	  achterbouten	  ree	  ook	  voldoende)	  	  

e) Datum	  wanneer	  opgemaakt	  	  
f) Tevens	  moet	  een	  referentie	  zijn	  tussen	  de	  zending	  en	  de	  verstrekte	  informatie.	  

Hoe	  deze	  referentie	  opgemaakt	  wordt	  is	  niet	  voorgeschreven	  of	  men	  brengt	  het	  
direct	  op	  het	  wild	  aan	  of	  op	  de	  verpakking	  van	  ieder	  stuk	  wild	  een	  genummerd	  
merk	  of	  op	  de	  totale	  verpakking	  hiervan.	  	  

Deze	  nieuwe	  informatieplicht	  geldt	  niet	  alleen	  voor	  de	  groffe	  wildsoorten	  (	  Wild	  zwijn,	  
ree,	  damhert	  edelhert,	  moeflon	  etc.),	  maar	  voor	  alle	  wildsoorten.	  
	  
Verdere	  informatie	  plicht	  i.v.m.	  de	  wildhygiëne	  die	  nu	  bij	  de	  handel	  in	  wildsoorten	  
gelden	  blijven	  van	  kracht	  (	  wildhygiëne	  verklaringen,	  trichineonderzoek	  etc.).	  
	  
De	  informatie	  voor	  de	  traceerbaarheid	  van	  het	  verstrekte/ontvangen/gedistribueerd	  
wild	  moet	  zo	  lang	  bewaard	  worden,	  totdat	  redelijker	  wijs	  aangenomen	  kan	  worden	  dat	  
het	  wild	  geheel	  verbruikt	  is	  	  
De	  gegevens	  dienen	  onverwijld	  op	  verzoek	  getoond	  te	  worden	  aan	  de	  keuringsdienst	  
van	  waren	  in	  Nederland	  altijd	  op	  verzoek	  getoond	  kunnen	  worden.	  	  
	  
Belangrijk	  is	  daarom	  dat	  de	  juiste	  informatie	  zowel	  aan	  de	  ontvanger	  wordt	  gegeven	  en	  
dat	  deze	  ook	  bij	  de	  jager	  bewaard	  blijft.	  
	  
(Dit	  formulier	  is	  door	  de	  Wbe	  Susteren/Graetheide	  opgemaakt	  ten	  behoeve	  van	  haar	  leden	  omdat	  er	  niet	  
staat	  voorgeschreven	  waaraan	  het	  wildtraceerformulier	  moet	  voldoen)	  
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