Reglement Kleindierenmarkt Barneveld
Locatie: Midden Nederland Hallen Barneveld
Organisatie: Stichting Kleindierenmarkt Barneveld, TeKa Groep en Timo Kruft Beheer
Artikel 1
a.
b.
c.
d.

Kleindierenmarkt: de door de Stichting Kleindierenmarkt Barneveld georganiseerde
kleindierenmarkt.
Markthal/expohal: de markthal/expohal maakt onderdeel uit van de Midden Nederland
Hallen
Marktterrein: de Markthal/expohal en de bijbehorende parkeerplaatsen.
Kleine dieren:
- Vogels, met uitzondering van vogels genoemd in de Vogelwet 1936, alsmede vogels
genoemd in de wet op de bedreigde uitheemse diersoorten. voor zover daarvoor een
bezitsverbod geldt en vogels genoemd in de jachtwet waarvoor een verhandelingsverbod
is afgekondigd.
- Kleine gedomesticeerde zoogdieren, te weten; tamme konijnen, cavia's, woestijnratten,
ratten, muizen, hamsters, chinchilla’s, fretten en reptielen;
- Zoetwater vijvervissen

e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Organisatie: Stichting Kleindierenmarkt Barneveld
Inspecteur: de inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
Vaste standhouder: standhouder die een overeenkomst heeft getekend met de
Kleindierenmarkt.
Eénmalige standhouder: standhouder die éénmalig een kraam huurt van de organisatie,
zonder overeenkomst.
Keuring: Klinisch onderzoek verricht door een daartoe door de Stichting Kleindierenmarkt
Barneveld aangewezen dierenarts. De dierenarts is aanwezig vanaf 8.00 uur.
Marktmeester: de door de Stichting Kleindierenmarkt Barneveld aangewezen persoon
belast met het beheer van en toezicht op de Kleindierenmarkt.
Beheerder: de leidinggevende en verantwoordelijke voor de Midden Nederland Hallen

Artikel 2
1. Op de Kleindierenmarkt mogen uitsluitend verhandeld worden:
a.
Gezonde, levende kleine dieren
b.

Diervoeders

c.

Dierbenodigdheden/aanverwante artikelen voor kleine dieren als voer, hokken, lectuur,
fronten, klompen, vangkooien, gaas, bodembedekkers, beukensnippers, verschillende
soorten kammen voor verzorging dieren, broedeieren, scharreleieren, volières, duiventillen
hout, aluminium benodigdheden, zelfbouw, alle soorten voer en water, bakken voor
knaagdieren, vogels, kippen, eenden, broedmachines en onderdelen, warmtelampen,
kappen, duiven voer -en waterbakken, voerwortels en appels, kippenhokken,
konijnenhokken, legnesten, broedkorven, ongediertebestrijding, onkruidbestrijding, ringen
voor kippen, duiven, fazanten en vogels, broedblokken, vervoerskisten, nestmateriaal en
schepnetten.

d.

Voor slacht bestemde kleine dieren
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2.

Handel in kleine dieren en aanverwante artikelen wordt uitsluitend bedreven in de
markthal/expohal. Voor het overpakken van dieren is er achter in de hal ruimte gemaakt om
de dieren over te pakken.

Artikel 3
Op de Kleindierenmarkt mogen de in door artikel 2 lid 1 genoemde dieren en goederen
uitsluitend worden verhandeld door:
a.

Vaste standhouders

b.

Eénmalige standhouders Kleindierenmarkt

Artikel 4
1.
De Kleindierenmarkt wordt 50 woensdagen per jaar gehouden.
2.

Op de Kleindierenmarkt mogen uitsluitend kleine dieren en goederen genoemd in artikel 2 lid
1 worden aangevoerd. Kramen zijn beschikbaar voor vaste standhouders tussen 06:00 uur en
08:00 uur. Om 08:00 uur opent de markt voor publiek. De markt duurt tot 12:00 uur.
Standhouders mogen niet eerder afbreken.

3.

Om 13.30 uur dient het marktterrein ontruimd te zijn en de goederen en dieren ingeladen.

4.

Tussen 8:00 uur en 12.00 uur is het markthal/expohal geopend voor publiek en vaste en
éénmalige standhouders.

5.

Tijdens de Kleindierenmarkt van 8.00 tot 12.00 uur kan gebruik gemaakt worden van het
parkeerterrein achter de markthal/expohal. Uitsluitend om te parkeren.

6.

In de markthal/expohal mogen langs de zijkanten van de hal beperkt motorvoertuigen of
andere voertuigen aanwezig zijn.

7.

Het bestuur van de Stichting Kleindierenmarkt Barneveld kan in een regeling afwijkende
tijden vaststellen.
Het beleid van de Kleindierenmarkt is gericht op de optimalisering van de gezondheid en het
welzijn van de dieren niet alleen ten aanzien van het houden, verzorgen en kweken van deze
dieren maar ook v.w.b. aankoop en verkoop van de dieren.
Vanuit het beleid ten aanzien van de gezondheid en het welzijn van dieren zijn door het
bestuur van de Stichting Kleindierenmarkt Barneveld richtlijnen opgesteld die in eerste
instantie bedoeld zijn voor het treffen van regelingen die de gezondheid en het welzijn van
de dieren borgen, ook gedurende het transport van en naar de Kleindierenmarkt Barneveld
en het welzijn van mensen en dieren.

Artikel 5
1.
Vaste standhouders hebben een getekende overeenkomst. Hiervoor ontvangt de
standhouder een factuur. Ook is het mogelijk om per maand te betalen via automatische
incasso.
2.

Standhouders krijgen plaats toegewezen door marktmeester in de hal.

3.
ndien een standhouder vier weken aaneengesloten ziek is, wordt de huur van de stand
opgeschort. (e.e.a. in afstemming met betrokkene)
Artikel 6
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1.
2.

3.

Eénmalige standhouders dienen zich te melden bij de marktmeester en indien dit nog niet is
gebeurd, de kraamhuur te betalen.
De kraamlengte voor éénmalige standhouders bedraagt maximaal vier meter en
minimaal één meter. In de markthal/expohal is circa 20 meter totaal beschikbaar in de hal
voor éénmalige standhouders.
Eénmalige standplaatsen worden door de markmeester in volgorde van aanmelding, alleen
uitgegeven voor zover er nog standplaatsen in de markthal/expohal beschikbaar zijn.

Artikel 7
1.
Verkoop van dieren en goederen in de markthal/expohal is alleen toegestaan vanaf de
marktkramen, die in een vaste, door de organisatie/marktmeester te bepalen opstelling
staan. Uitstalling op de grond is verboden tenzij hier door de marktmeester toestemming
voor is gegeven.
2.
De kramen worden door de organisatie ingehuurd
3.
Honden en katten zijn niet welkom /toegestaan op de Kleindierenmarkt
Artikel 8
1. In de markthal/expohal mogen gedurende de in artikel 1 onder a genoemde kleine
dierenmarkt uitsluitend de onder artikel 2 lid 1 sub a, b, c en d genoemde dieren en
goederen aangevoerd en verhandeld worden.
2. Alleen na aanvraag en toestemming van bestuur van stichting Kleindierenmarkt
Barneveld/marktmeester kan verkoop op het buitenterrein plaatsvinden.
3. De organisatie kan toestemming geven voor andere soorten handel op het marktterrein.
Artikel 9
1. Tijdens iedere Kleindierenmarkt is er voor de markt (8.00 uur) een schouw door de
dierenarts, tijdens de markt controleert de marktmeester.
2. Kennelijk zieke dieren moeten door de standhouder direct op aanwijzing van de
dierenarts/marktmeester uit de markthal/expohal verwijderd worden.
Artikel 10
De NVWA bezoekt regelmatig de Kleindierenmarkt Barneveld. NVWA is de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), onderdeel van de rijksoverheid dat toeziet op veilig
voedsel, veilige producten en gezonde dieren.
De belangrijkste wetten en regelgeving zijn:
A. NBVV en de COM
B. De Flora en Fauna wet
C. de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren. (GWVVD)
D. de CITES- overeenkomst betreffende de internationale handel in bedreigde in het wild
levende dier- en plantensoorten.
E. EU regelgeving voor de handel in wilde dier -en plantensoorten.
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) NVWA bewaakt:
- de gezondheid van dieren en planten;
- de veiligheid van voedsel;
- de veiligheid van consumentenproducten;
- het dierenwelzijn.
Artikel 11
1. Op de dagen dat de Kleindierenmarkt gehouden wordt is het niet toegestaan om op of aan
de openbare weg, of op het parkeerterrein van de Midden Nederland Hallen, gelegen in een
door de organisatie aan te wijzen gebied rondom het marktterrein alsmede in een middel
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van vervoer, die zich op of aan één van de aangegeven wegen bevindt, kleine dieren of
andere handelswaar als bedoeld in artikel 2 lid 1 te verhandelen.
Artikel 12
1. Op het marktterrein dient iedereen zich te gedragen naar de door of namens de organisatie
gegeven bevelen, waaronder die van de marktmeester, in het belang van de openbare orde
inclusief de geregelde gang van zaken op de markt en de veiligheid van het marktterrein.
Iedereen is verplicht om zich aan een bevel als bedoeld in lid 1 onmiddellijk te voldoen
Er mag niet gerookt worden in de MNH. Roken is enkel toegestaan bij de zij en achteringang,
dus ook niet bij de hoofdingang.
Artikel 13
1. De organisatie kan beslissen, dat een ieder, die één van de artikelen van deze
verordening overtreedt of niet nakomt de toegang tot het marktterrein voor een periode
van maximaal drie achtereenvolgende maanden wordt ontzegd.
2. Het is degene aan wie de toegang tot het marktterrein schriftelijk door de organisatie is
ontzegd, verboden om het marktterrein, gedurende de tijd, als bedoeld in lid 1, te
betreden of aanwezig te zijn.
Artikel 14
De organisatie kan nadere regels stellen met betrekking tot de uitvoering van dit reglement
en met betrekking tot de huishoudelijke regels van de Kleindierenmarkt.
Artikel 15
Bij overtreding of het niet nakomen van één van de bepalingen van dit reglement en/of
overtreding of het niet nakomen van een krachtens dit reglement gegeven voorschrift,
beperking of bevel kan de politie worden ingeschakeld.
Artikel 16
De standhouders mogen op de Kleindierenmarkt niet handelen in strijd met nationale en
Europese wet- en regelgeving.
Artikel 17
De Stichting Kleindierenmarkt Barneveld kan niet aansprakelijk gesteld worden voor
overtredingen welke door standhouders worden begaan. De Stichting Kleindierenmarkt
Barneveld zal alles in het werk stellen om de gezondheid en het welzijn van mens en dier te
waarborgen. De marktmeester conformeert zich aan de reglementen van de
Kleindierenmarkt.
Artikel 18
De marktmeester en de beheerder zijn tijdens de Kleindierenmarkt aanwezig en houden
toezicht op:
- De naleving van het marktreglement en de te koop aangeboden dieren.
- Conditie en huisvesting van de te koop aangeboden dieren.
- Het gedrag van het publiek
De marktmeester en de beheerder zijn bevoegd om zowel verkopers als publiek bij
overtredingen of wangedrag te wijzen en zo mogelijk te verwijderen, zonder restitutie van
betaalde gelden.
Een EHBO/BHV is in de Markthal/expohal aanwezig. Ook is er een lijst van
bedrijfshulpverleners (BHV) bij de organisatie bekend.
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De Kleindierenmarkt Barneveld gaat pas open voor publiek indien alle auto's, welke ‘s
morgens binnenrijden om te lossen op de hun aangewezen plek, uit de markthal/expohal
vertrokken zijn. Dit om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen.
Artikel 19
Plattegrond en standhouders. De stichting Kleindierenmarkt Barneveld zorgt voor een
plattegrond van de Markthal/expohal met daarop ingetekend de standplaats van de
standhouders welke gereserveerd hebben. Deze gegevens zijn bij de
marktmeester/beheerder bekend bij de informatiekraam Kleindierenmarkt
Er is bij de marktmeester/beheerder een lijst aanwezig met daarop de gegevens van de
standhouders. Op aanvraag kunnen deze gegevens beschikbaar worden gesteld aan externe
controleurs (b.v. N.V.W.A.) die op basis van de geldende wet- en regelgeving bevoegd zijn
hierover te kunnen beschikken.
Artikel 20
Te koop aangeboden vogels.
Gezondheidseisen vogels;
Vogels afkomstig uit Nederland, EU lidstaten en EER landen. De vogels die afkomstig zijn van
een houder in de EU of afkomstig zijn van een houder in een EER land, moeten voldoen aan
de gezondheidseisen van artikel 7 van de EU Richtlijn 92/65.
De vogels zijn:
a) afkomstig van een bedrijf waar gedurende de laatste 30 dagen voorafgaande aan de
verzending geen aviaire influenza is gediagnosticeerd;
b) afkomstig van een bedrijf of uit een gebied ten aanzien waarvan geen beperkingen gelden
uit hoofde van de maatregelen ter bestrijding van de ziekte van New Castle.
Voor papegaaiachtigen geldt bovendien dat zij:
c) niet afkomstig mogen zijn van een bedrijf of in contact mogen zijn geweest met dieren van
een bedrijf waar psittacose (Chlamide psittaci) is gediagnosticeerd.
Het verbod geldt voor tenminste twee maanden, vanaf het ogenblik waarop het laatste geval
is gediagnosticeerd waarop een erkende behandeling onder veterinair toezicht is verricht.
Artikel 21
Vogels welke te koop worden aangeboden moeten bij voorkeur worden ondergebracht in
kooien, waarin de vogels ook tijdens een tentoonstelling worden ondergebracht.
De kooien waaruit verkocht wordt staan op tafels. Vogels mogen niet in kooien op de grond.
Kooien moeten schoon en heel zijn. Er moeten zitstokjes aanwezig zijn en zijn voorzien van
schone bakjes en flesjes voor vers voer en vers drinkwater ( sommige gevallen vochthoudend
fruit)
Bij stapelen van de verkoopkooien is de toevoer van frisse lucht en voldoende licht
noodzakelijk.
Het aantal vogels in een verkoopkooi dient te worden beperkt. (zie huisvesting vogels)
De kooien waarin de vogels voor de verkoop worden geplaatst moeten in verhouding zijn
met de grootte van de vogels.
Indien er teveel vogels aanwezig zijn in de verkoopkooien dient u dit op aanwijzing van de
marktmeester/beheerder te veranderen. Bij het niet opvolgen van deze aanwijzingen kunt u
van de markt verwijderd worden zonder restitutie van de reeds betaalde gelden.
De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ziektes en/of andere gebreken of
aantastingen van de ingebrachte vogels op/na of naar aanleiding van de vogelmarkt, noch
van de inbrengers, noch van kopers van vogels en/of zaken of bezoekers.
Artikel 22
De regels ten aanzien van dierentransport zijn op Europees niveau vastgesteld. De
Transportverordening is van toepassing op alle gewervelde dieren die met een economisch
belang worden vervoerd. Volgens de regels NVWA
Voor meer informatie over wet- en regelgeving, of voor het aanvragen van een
vervoersvergunning, ga naar website: www.nvwa.nl
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Sinds 1 januari 2007 is de transportverordening voor dieren van kracht . Het betreft
transportverordening (EG) Nr 1/2005. Elke standhouder welke aan Kleindierenmarkt
Barneveld deelneemt, dient met bovenstaande rekening te houden en is hier zelf
verantwoordelijk voor.
Artikel 23
De organisatie is te allen tijde bevoegd om te controleren of aan de voorwaarden genoemd
in dit reglement wordt voldaan. Als controle mag marktmeester/beheerder overgaan tot
pootring- en papieren controle. Indien de verkoper een dergelijke controle niet toestaat
moet hij onmiddellijk de verkoopruimte verlaten zonder restitutie van betaalde entree- en
metergelden.
Artikel 24
Informatie Kleindierenmarkt Barneveld. De marktmeester is het sturend geheel tijdens de
Kleindierenmarkt. Standhouders en bezoekers kunnen bij de marktmeester terecht voor
allerlei vragen en zaken zoals informatie Kleindierenmarkt Barneveld, klachten,
diefstal/vermissing, etc. Ook de pers en de controlerende instanties dienen zich bij de
martkmeester te melden.
Artikel 25
De Stichting Kleindierenmarkt Barneveld aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij
verhindering van de uitvoering Kleindierenmarkt Barneveld of in verband met (de dreiging
van) de vogelgriep en andere (mogelijke) besmettelijke (dier) ziekten en/of door (overheids-)
maatregelen welke in verband met (de dreiging van) dergelijke ziekte(n) worden getroffen,
deze gelden als overmacht aan de zijde van de organisatie. De stichting Kleindierenmarkt
Barneveld is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen
bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving of stagnatie. Het meedoen aan en het bezoeken
van de Kleindierenmarkt is geheel op eigen risico.
Artikel 26
Huisvesting Vogels
Er is te allen tijde vers water en/of fruit beschikbaar voor de dieren. Eén ander afgestemd op
het soort vogel.
Er is te allen tijde voer beschikbaar voor de vogels.
- Dit moet zichtbaar en voldoende aanwezig zijn, bij voorkeur in bakjes.
- Speciaal voer geldt voor bijzondere soorten (bijv. Lories).
Gezondheid: vogels mogen niet ziek, beschadigd/gewond of vies zijn. Dode en zieke vogels
dienen direct te worden verwijderd.
Roofvogels, uilen, kwartels en niet zelfstandige vogels mogen niet aanwezig zijn en bepaalde
vogels onder bepaalde voorwaarden. (bv cites vogels)
Europese cultuurvogels en hun hybriden moeten zijn voorzien van een gesloten pootring.
Deze pootring moet wat uitvoering en diameter betreft voldoen aan de regeling vastgelegd in
de Flora en Faunawet 2002.
Huisvesting: Hieronder staan richtlijnen welke de kwaliteitsinspecteur kan gebruiken bij het
uitvoeren van de taak:
De kooien dienen schoon, heel en voorzien te zijn van voldoende zitstokjes, en afgestemd op
het soort vogel dat erin gehouden wordt.
Er mogen geen vogels vanuit lopers en/of transportkooien worden verkocht, of opgeslagen
staan t.b.v. de verkoop. Lopers en transportkooien zijn uitsluitend toegestaan t.b.v het
transport.
De hoogte van de kooi moet zodanig zijn dat de vogel er rechtop in moet kunnen staan/zitten
op de zitstok. (Zoals vermeld in de voorschriften van NBvV).
Bij voorkeur dienen twee vogels per kooi te worden gehuisvest, hierbij rekening houdend
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met het formaat van de vogels in verhouding tot de afmeting van de kooi. Indien hier vanaf
geweken wordt, dan gelden onderstaande voorwaarden.
- Universeel kooi; maximaal 4 vogels, maximaal ter grootte van een kleurkanarie.
- Grote Tropenkooi: maximaal 4 Neophema's of vogels van een zelfde formaat.
- Indien er kooien gebruikt worden van een afwijkend formaat en model: het aantal en
formaat van de vogels, in relatie met de kooi waarin deze gehuisvest zijn, is maatgevend.
Naar aanleiding hiervan gaat de kwaliteitsinspecteur akkoord, dan wel niet akkoord met deze
manier van huisvesting. Dit is ter beoordeling aan de kwaliteitsinspecteur, die bovenstaande
regels toepast bij zijn beoordeling.
Artikel 27
Richtlijnen huisvesting vogels KDM Barneveld
De vogels mogen worden aangeboden op de volgende manieren.
Vogels mogen aangeboden worden in kooien die heel, schoon en voorzien zijn van voldoende
zitstokken. Er moet altijd voldoende voer en water beschikbaar zijn.
Kleine TT-kooi 4 vogels per kooi met de grootte van een zebravink
2 vogels per kooi met de grootte van een kanarie
Grote TT-kooi 4 vogels per kooi met de grootte van een agapornide
2 vogels per kooi met de grootte van een valkparkiet
Vogels mogen niet vanuit lage lopers verkocht worden, er mag alleen gebruik gemaakt
worden van hoge lopers die voorzien zijn van een zitstok.
2-vaks kooien 10 vogels per vak met de grootte van een zebravink
6 vogels per vak met de grootte van een kanarie
4 vogels per vak met de grootte van een agapornide
3-vaks kooien 7 vogels per vak met de grootte van een zebravink
4 vogels per vak met de grootte van een kanarie
3 vogels per vak met de grootte van een agapornide
De hoogte van de kooien moet zodanig zijn dat de vogels altijd rechtop op de stok moeten
kunnen zitten.
Lage lopers dienen alleen voor het transport van de vogels en mogen dus niet gebruikt
worden om vogels aan te bieden.
Vogels mogen nooit op de grond staan. Lege kooien/lopers wel.
Bij kooien met een afwijkende maat beslist de marktmeester hoeveel vogels erin gehouden
mogen worden.
Dit reglement treedt in werking op 20 juli 2016 voor onbepaalde tijd.
Vastgesteld door de organisatie op datum
Juli 2016
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Paul Rozemeijer

Timo Kruft
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