Rue du Marché Couvert, 1
5590
CINEY
Tel. : 083/21.57.00
Fax : 083/21.57.06.
E-mail : MarcheCouvertCiney@skynet.be
Erkenningsnummer : 92500002
VEN : 2.188.557.451

INTERN HUISREGELEMENT
Artikel 1 : Tijdstip van de markt :
De wekelijkse markt wordt elke vrijdag gehouden voor groot vee en elke woensdag voor kalveren.
Artikel 2 : Openingsuren – Werking van de markt :
De dagen en openingstijden van de markt zijn als volgt vastgesteld :
Woensdag 11u00 tot 14u00 :
- Markt voor kalveren
Donderdag 16u00 tot 00u00 :
- Opening van de markt : controle van de transporten, de paspoorten en de
gezondheidsstatus;
- Lossen van de dieren op de standplaatsen.
Vrijdag van 0h00 tot 7 h00
- De poorten met toegang tot de markthal staan open vanaf 00u00;
- Lossen.
Vrijdag 07u00 :
- Opening van de transacties.
Vrijdag 14u00 :
- Verplaatsing van de dieren naar de standplaatsen buiten tot de dieren worden
opgeladen opdat de reinigingswerken kunnen worden uitgevoerd.
Vrijdag 20u00 :
- De markt vrijmaken van alle dieren inclusief de standplaatsen buiten, beëindigen
reinigingswerken en de sluiting van de markt. Na 20u00 zullen de extra kosten worden
gefactureerd aan de desbetreffende operator.
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Artikel 3 : Regels betreffende de binnenkomst van de dieren
§1

Alle voertuigen moeten verplicht de halte markeren bij de controlepost van de markt. De
vervoerder of bestuurder van het voertuig moet de namen bekend maken van de personen
/ bedrijven namens wie het transport wordt uitgevoerd en de kentekens van het voertuig
doorgeven.

§2

Verklaring en identificatie, per handelaar, van het totale aantal, van de soort en de
categorie dieren in de voertuigen.

§3

De chauffeurs presenteren de paspoorten van het vee, de kalveren en de paarden die
worden
vervoerd. Het aantal paspoorten moet overeenstemmen met het aantal dieren in de
vrachtwagen, alsook de twee oormerken die door de dieren worden gedragen moeten
overeenkomen met de identificatie die op de paspoorten is aangegeven. Runderen en
kalveren moeten worden geïdentificeerd aan de hand van een paar oormerken met dezelfde
nummer. Paarden worden geïdentificeerd door een elektronische chip.

§4

Er worden twee transport documenten (borderellen) aan hen uitgereikt :
1) Een voor de boekhouding;
2) Een voor de vervoerder, die op verzoek van een controleur van de vzw, (directeur,
dierenarts, controleurs bij de ingangen ter verificatie) moet worden aangeboden en
overhandigd. Bij het bewaren van de borderel door een controleer, is een kopie
verkrijgbaar bij het secretariaat.
En een reinigings- en desinfectiebrief om aan de reinigingspost te presenteren.

Artikel 4 : Toegangsprijs :
Alle dieren die op de markt worden geïntroduceerd, zijn onderworpen aan markttoegangsprijzen,
of ze nu te koop, al verkocht of gewoon in transitie zijn. Het is hetzelfde voor elke voertuig, elke
vrachtwagen, bestelwagen, privéauto, … die binnenkomt.
TARIEF
Groot vee (terreinhouders)
Groot vee (Geen houder)
Paarden
Pony’s (schofthoogte minder dan 1m10)
Kalveren (max. leeftijd : 4 weken)
Runderen voor export of transit
Kalveren en schapen voor export
Personenwagens
Wagens met aanhangwagen of bestelwagen
Vrachtwagens
Vrachtwagens met aanhangwagen of oplegger

7,08€ excl. BTW
10,00€ excl. BTW
7,50€ excl. BTW
5,00€ excl. BTW
2,86€ excl. BTW
5.00€ excl. BTW
2.86€ excl. BTW
2,06€ excl. BTW
1,45€ excl. BTW
2,05€ excl. BTW
2,57€ excl. BTW
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Artikel 5 : Lossen van de dieren
Alle dieren moeten op de standplaatsen worden gelost, behalve bepaalde dieren die in transit zijn.
Alleen de directeur kan toestemming geven voor het niet lossen of transfereren van de dieren van
de ene naar de andere vrachtwagen om dwingende redenen (gevaarlijke, nerveuze, zieke,
gewonde, enz. dieren). Deze machtigingen worden vastgelegd in het weekverslag.
Artikel 6 : Circulatie binnen de markt
§1

Het is iedere verkoper verboden gesprekken of onderhandelingen aan te gaan met de
bedoeling een transactie voor 7.00u af te sluiten.

§2

Geen enkele koper kan zich bevinden op de vloer en de standplaatsen buiten van de markt
voor de opstart van de transacties (7u00).

§3

Geen enkele verkoper kan zijn aanwezigheid op het marktplein voor 7.00u rechtvaardigen,
behalve in de periode die hem wordt toegekend.

§4

Voor controledoeleinden ontvangt elke operator een gele badge voor verkopers en een
oranje badge voor vervoerders, met vermelding van hun functie en locatienummer. (Zie
procedure voor het toewijzen van locaties).

Artikel 7: Verantwoordelijkheid van verkopers, vervoerders, kopers (= operators)
§1

Verkopers of kopers zijn verantwoordelijk voor alle ongevallen die door hun dieren worden
veroorzaakt, evenals die waarvan deze dieren het slachtoffer zouden kunnen worden.
Vervoerders zijn ook verantwoordelijk voor de dieren die ze behandelen voor het laden of
lossen in afwezigheid van de verkoper of de koper.

§2

De verkoper is de eigenaar van zijn dier(en) totdat hij de formaliteiten m.b.t. de verkoop
heeft vervuld.

§3

De exploitanten van de markhal zijn verantwoordelijk voor de handelingen van alle mensen
die ze in dienst hebben, zelfs als hulpverlenend, tijdelijk en of op vrijwillige basis, evenals
voor de misdrijven waaraan deze mensen tijdens hun verblijf in de faciliteiten van die markt
schuldig zouden zijn.
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§4

De vzw “Uitbater van de markthal te Ciney”, de concessiehouders of hun
aangestelde…
- wijzen alle verantwoordelijkheid af in het geval van een ongeval met personen die niet
betrokken zijn bij transacties en die zich bevinden op de markt of in de parkeergarages;
- is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het verlies of de diefstal van dieren of
voertuigen die zich op de markt voordoen;
- kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die een dier aan derden
kan toebrengen.

§5

Toegang tot de markthal wordt geweigerd
- aan personen waarbij de toegang werd verboden door de Raad van Bestuur van de vzw
of zijn beheerscomité;
- jongeren onder de 16 jaar die niet worden vergezeld door een verantwoordelijke
volwassene.

Artikel 8 : Opladen van de dieren
Transportmiddelen moeten worden gereinigd en gedesinfecteerd met goedgekeurde
ontsmettingsmiddelen voordat de dieren opnieuw worden geladen. Bij het verlaten van de markt
door de voertuigen is een bewijs van reiniging en desinfectie vereist.

Artikel 9 : Regels bij het uitlaten van de dieren
§1

Alle voertuigen (geladen of leeg) moeten stoppen bij de controlepost van de markt voor de
verklaring en identificatie door de handelaar van het totale aantal, de soort en de categorie
dieren die in de voertuigen aanwezig zijn.

§2

Bestuurders communiceren :
- de na(a)m(en) van de koper(s) namens wie het transport wordt uitgevoerd;
- registratienummers;
- paspoorten van de vervoerde dieren;
- reinigings- en desinfectiebrief (ENRO1) ingevuld bij de reinigings- en desinfectiepost.

§3

Chauffeurs ontvangen een uitgiftebewijs
-

ofwel bij de balie;
of door het secretariaat (in tweevoud), waarvan één exemplaar wordt afgegeven aan de
balie bij het verlaten van de markt, waar de begeleider handmatig het werkelijke tijdstip
waarop het voertuig de markt verlaat, zal aangeven.
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Artikel 10 : Exporteren
§1

Buiten de wekelijkse markt: de marktdeelnemer die dieren exporteert vanaf de markthal te
Ciney moet binnen een passende periode contact opnemen met het secretariaat om de
datum en het tijdstip van de export overeen te komen. Ten laatste uiterlijk om 12u00 de dag
ervoor. Het secretariaat van de markt neemt contact op met het FAVV (LCE Namen).

§2

Tijdens de markt, richt de operator zich tot de aanwezige vertegenwoordiger van het FAVV.

Artikel 11 : Vervoersmiddelen en vervoerders
§1

Er wordt voldaan aan de vereisten uit het K.B. van 10/06/2014 betreffende de voorwaarden
voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren.

§2

De vervoerder en de voertuigen moeten geregistreerd zijn in Sanitel + vergunning voor
commercieel vervoer van dieren & het FAVV en hiervan een bewijs hebben.

§3

Elke chauffeur moet zijn getuigschrift van vakbekwaamheid voor bestuurders en
transporteurs bij commercieel vervoer van dieren kunnen tonen.

§4

De vervoerder kan alleen dieren in goede gezondheid en aangepast aan het transport laden.
De vervoerder moet er tijdens het laden voor zorgen dat de dieren voldoen aan de geldende
voorwaarden m.b.t. de identificatievereisten. De dieren moeten voorzien zijn van
oormerken, alsook worden vergezeld van een paspoort.

Artikel 12 : Handelaars en werknemers
§1

Handelaars die deelnemen aan veemarkten, moeten geregistreerd zijn bij Santitel en het
FAVV

§2

Ze moeten verzekeren op moment van commercialisatie van de dieren dat deze voldoen aan
de geldende voorwaarden inzake identificatie en de gezondheidsstatus.
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Artikel 13 : Marktgeschiktheid van de dieren - Dierenwelzijn
De regels m.b.t. dierenwelzijn beschreven in onderstaande wetgeving zullen strikt worden
nageleefd :
-

Verordening (EG) 1/2005 van 22/12/2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het
vervoer en daarmee samenhangende activiteiten .
Decreet betreffende het Waalse Dierenwelzijnwetboek van 04/10/2018,
inwerkingtreding 01/01/2019.

Iedereen kan een klacht m.b.t. dierenwelzijn indienen via volgende site :
of kan contact opnemen met het callcenter van
de Waalse overheidsdienst op het nummer 1718.
http://bienetreanimal.wallonie.be/home/plaintes.html

Artikel 14 : Controles en niet-conformiteiten
§1

Alle vervoerders en handelaars en hun werknemers, evenals bezoekers van de markt te Ciney,
moeten voldoen aan alle bepalingen uit het intern huisreglement. Controles hierop worden
uitgevoerd op de gehele marktplaats, vanaf binnenkomst tot vertrek van de dieren.

§2

Elke overtreding aan het intern huisreglement wordt beschouwd als een lichte overtreding of
als een ernstige overtreding.
De eerste sanctie na een lichte overtreding is onderworpen aan :
-

een schriftelijke waarschuwing;
de betaling van een schadevergoeding van € 100 bij recidive;
de betaling van een schade- en rentevergoeding van € 200 in geval van 3° inbreuk.

De uitsluiting van de handelaar en de duur ervan worden door het beheerscomité bepaald na
meer dan 3 inbreuken.
§3 Niet-conformiteiten die als ernstig worden beschouwd, zijn onderworpen aan :
-

de betaling van een schade- en rentevergoeding van € 150;
de betaling van een schade- en rentevergoeding van € 300 in geval van 2° inbreuk;
de uitsluiting van de handelaar. De duur ervan zal door het beheerscomité worden
uitgesproken indien meer dan 2 inbreuken worden vastgesteld.
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Voorbeelden van ernstige niet-conformiteiten :
-

fysieke agressie en materiële beschadigingen;
ernstig dierenwelzijnsprobleem n.a.v. vrijwillige actie;
totaal verlies van traceerbaarheid van een dier (voorbeeld : niet aangegeven dier, twee
ontbrekende oormerken, …);
onderhandelingen en transacties voor 07u00 (voorafgaande schriftelijke waarschuwing).

Artikel 15 : Respect, toepassing en wijzigingen van het intern huisreglement
De Raad van Bestuur is soeverein voor elke wijziging van het intern huisreglement.
Elke operator (koper, verkoper, transporteur) en het personeel dat ze in dienst hebben, stemmen
ermee in om alle regels van dit intern huisreglement zonder voorbehoud te lezen, toe te passen en
na te leven.
Elke operator tekent een verbintenisverklaring om te voldoen aan de laatste versie van het intern
huisreglement en om te voldoen aan alle orders van de directie of werknemers(s) van de markthal
te Ciney. In geval van het niet ondertekenen, wordt de operator de markthal van Ciney de toegang
geweigerd.
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