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#Onderwerp : GR. Jaarmarkt. Reglement betreffende de organisatie van wedstrijden naar aanleiding
van de jaarmarkt van Anderlecht.#

Openbare zitting

100 ALGEMEEN SECRETARIAAT

B110 Vergaderingen

DE GEMEENTERAAD,

 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de datum van de jaarmarkt
2019 op dinsdag 17 september 2019 heeft  vastgelegd;

 

Overwegende dat er voor deze gelegenheid verschillende wedstrijden worden
georganiseerd;

 

Overwegende dat het nodig is een reglement aan te nemen om de aanwezigheid van dieren
te omkaderen;

 

Overwegende dat werd beslist  dit  reglement uit  te breiden tot  de organisat ie van wedstrijden
in de brede zin;
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KEURT GOED, het onderstaand huishoudelijk reglement betref fende de organisat ie van
wedstrijden naar aanleiding van de jaarmarkt  van Anderlecht:

 

 

*****

 

Reglement betreffende de organisat ie van wedstrijden naar aanleiding van de jaarmarkt
van Anderlecht

 

 

 

TITEL I. VOORAFGAANDE BEPALINGEN

 

Art ikel 1.

§ 1. Dit  reglement beoogt de omkadering van dieren- en tuinbouwwedstrijden georganiseerd
op het grondgebied van Anderlecht naar aanleiding van de jaarmarkt .

 

§ 2. Dit  reglement gaat in op 1 september 2019, voor onbepaalde duur.

 

TITEL II. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BIJEENKOMST

 

Art ikel 2.

§ 1. De bijeenkomst vindt plaats op het grondgebied van de gemeente Anderlecht. Elke
diersoort  beschikt  over een ruimte voor zijn installat ie. Deze ruimte moet voldoende groot zijn
en de dieren moeten in goede omstandigheden worden verwelkomd. Een natuurlijke
bekleding (zand of  stro) wordt op straat aangebracht. De riemen waarmee de dieren worden
vastgemaakt moeten lang genoeg zijn. Het gemeentebestuur verbindt zich ertoe om op
verzoek van de dierenverzorgers, die hun eigen containers moeten meebrengen, water te
voorzien en de waterbakken te vullen.

§ 2. In de nabijheid van de plaats van installat ie mogen de houders met hun
transportvoertuigen parkeren.

 

Art ikel 3.

Landbouwhuisdieren zijn alleen toegestaan als ze voldoen aan de Belgische en Europese
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wetgeving. Zij worden overeenkomst ig de geldende wetgeving geïdent if iceerd en beschikken
over de vereiste documenten of  cert if icaten (paspoorten, vervoersdocumenten,
gezondheidscert if icaten, enz.).

 

Art ikel 4.

§ 1. De gemeente sluit  een contract  met de dierenarts(en) die verantwoordelijk is (zijn) voor
de administrat ieve controle van de op de jaarlijkse markt  aanwezige landbouwhuisdieren. De
dierenarts controleert  of  de bijeenkomst aan de sanitaire voorwaarden voldoet, of  de
houders de sanitaire voorwaarden naleven en of  de dieren aan de sanitaire voorwaarden
voldoen.

 

§ 2. De organisator moet de dierenarts oproepen om epidemiologisch toezicht  te garanderen
en het welzijn van de dieren t ijdens de bijeenkomst te waarborgen. Het gemeentebestuur
biedt de dierenarts zijn volledige medewerking aan. Het moet de instruct ies en adviezen van
de laatste opvolgen.

 

Art ikel 5.

§ 1. Het gemeentebestuur houdt een elektronisch register bij per evenement en per diersoort
en bewaart  dit  gedurende minstens 5 jaar. Het register bevat de volgende gegevens:

Naam en adres van de deelnemers en hun hoedanigheid als deelnemende houder (eigenaar,
handelaar, fokker, ...), hun kudde- of  vest igingsnummer in Sanitel;

Het aantal deelnemende dieren en, indien van toepassing, hun ident if icat ienummers.

 

§ 2. Het register moet uiterlijk op de derde dag na het begin van de vergadering in
elektronische vorm beschikbaar zijn.

 

Art ikel 6.

Elke vervoerder moet vanaf de dag van de tentoonstelling in het bezit  zijn van een of f icieel
vervoersregister. De vervoerder maakt een kopie van dit  register voor de plaats van lossing
(plaats van de bijeenkomst). Dit  afschrif t  moet door het gemeentebestuur gedurende 5 jaar
worden bewaard in het register, bedoeld in art ikel 5 van dit  reglement.

 

TITEL III. GEZONDHEIDSVOORWAARDEN VOOR DE DEELNAME VAN DIEREN

 

Art ikel 7.

§ 1. Runderen moeten worden geïdent if iceerd. Alleen runderen van kuddes met de I3- of  I4-
status mogen aan de bijeenkomst deelnemen. Alle runderen moeten een individueel IBR-
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cert if icaat hebben. Het gemeentebestuur van Anderlecht bewaart  een kopie van het
individuele IBR-cert if icaat voor elk deelnemend rund gedurende één jaar.

 

§ 2. Runderen met de I2-status kunnen ook worden toegelaten tot  de jaarmarkt  indien zij
voldoen aan de voorwaarden van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen (FAVV).

 

Art ikel 8.

§ 1. Alle paarden moeten geïdent if iceerd zijn. Ze moeten een transponder bij zich dragen. Zij
moeten ook in het bezit  zijn van een geldig paspoort  op de plaats van de bijeenkomst en
moeten worden geregistreerd in de centrale gegevensbank.

 

§ 2. Het bedrijf  van oorsprong of  het gebied waar het zich bevindt, mag niet  onderworpen zijn
aan enig verbod of  enige beperking.

 

TITEL IV. DIERENWEDSTRIJDEN

 

Art ikel 9.

Ter gelegenheid van de jaarmarkt  zullen vier wedstrijden worden georganiseerd. Paarden-,
runder- en hondenwedstrijden maken het voorwerp uit  van deze t itel. De tuinbouwwedstrijd
maakt het voorwerp uit  van t itel V.

 

Art ikel 10.

Dierenwedstrijden zijn recreat ief  (niet-commercieel). Het betref t  een cultureel en tradit ioneel
evenement.

 

Art ikel 11.

§ 1. De inschrijvingen vinden plaats op de door de dienst Evenementen vastgestelde datum,
uiterlijk 3 maanden voor de dag van de jaarmarkt . Formulieren, voorwaarden en andere
informat ie betref fende de jaarmarkt  zullen beschikbaar zijn op de website van de gemeente
Anderlecht.

 

§ 2. Op de dag van de wedstrijd, van 9.00 tot  10.00 uur, zal een controle worden uitgevoerd bij
de secretarissen die op de voor elke wedstrijd geplande plaats van bijeenkomst aanwezig
zullen zijn. De lijst  van inschrijvers zal bij deze gelegenheid worden bijgewerkt . De houders van
dieren of  dieren die niet  voor de wedstrijddatum werden ingeschreven, worden niet
tentoongesteld.
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Art ikel 12.

De dieren die op alle wedstrijden worden voorgesteld, moeten ten minste 3 maanden in het
bezit  zijn van hun tentoonsteller. Alle fokkers en amateurs kunnen deelnemen aan de
verschillende wedstrijden. Er worden geen standplaatskosten in rekening gebracht.

 

Art ikel 13.

De dieren moeten voor de opening van de markt , hetzij om 10 uur, klaar zijn om te worden
tentoongesteld.

 

Art ikel 14.

§ 1. Voor elke diersoort  en elke wedstrijd wordt een jury samengesteld. De jury is
verantwoordelijk voor de toekenning van de prijzen namens het gemeentebestuur van
Anderlecht. De jury is onafhankelijk en onpart ijdig. De juryleden werken grat is, met
uitzondering van de onkosten, verplaatsings- en cateringkosten, die door het
gemeentebestuur van Anderlecht kunnen worden toegekend.

 

Art ikel 15.

§ 1. Voor paarden- en runderwedstrijden bestaat de jury uit  vier leden. De voorzit ter van de
jury is een lid van het administrat ief  gemeentepersoneel en coördineert  de organisat ie van de
wedstrijd. De secretaris is eveneens lid van het administrat ief  gemeentepersoneel, staat in
voor de registrat ie van de deelnemende leden en staat de voorzit ter bij t ijdens de wedstrijd.
Tot slot  zullen twee dierenartsen als deskundigen de jury van elke wedstrijd samenstellen.

 

§ 2. Voor de hondenwedstrijd bestaat de jury uit  twee leden: een administrat ief  personeelslid
en een dierenarts als deskundige.

 

§ 3. De deskundigen van de jury's ontvangen elk een tussenkomst van 200 EUR voor reis- en
cateringkosten.

 

Art ikel 16.

§ 1. De bekers zullen worden overhandigd aan de eigenaars van de dieren die de eerste,
tweede en derde plaats innemen in de verschillende wedstrijden die worden georganiseerd.
Er zullen ook prijzen worden uitgereikt . De prijzen worden als bijlage van dit  reglement
vastgesteld.

 

§ 2. Voor de hondenwedstrijd wordt aan elke deelnemer een prijs overhandigd. Er wordt
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echter ook een burgemeestersprijs en een juryprijs uitgereikt .

 

Art ikel 17.

De leden van de jury beslissen of  dieren al dan niet  worden toegelaten tot  de verschillende
wedstrijden. De beslissingen van de jury zijn def init ief  en worden uitgesproken door de
secretarissen van de wedstrijd. Na de prijsuit reiking worden geen klachten meer aanvaard.

 

Art ikel 18.

Om zo goed mogelijk bij te dragen aan de verplaatsingskosten van de deelnemers aan de
wedstrijden, zal een vergoeding worden betaald voor elk dier dat in een categorie wordt
voorgesteld en geen enkele prijs heeft  ontvangen. Deze vergoeding wordt vastgesteld in de
bijlage van dit  reglement.

 

Art ikel 19.

Het gemeentebestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen veroorzaakt
door of  met dieren.

 

TITEL V. TUINBOUW

 

Art ikel 20.

Ter gelegenheid van de jaarmarkt  wordt een tuinbouwwedstrijd (bloemen, f ruit , groenten,
planten en fruitbomen) georganiseerd.

 

Art ikel 21.

De jury van de tuinbouwwedstrijd bestaat uit  één persoon van het administrat ief
gemeentepersoneel.

 

TITEL VI. SLOTBEPALINGEN

 

Art ikel 22.

In dit  verband verbindt het gemeentebestuur zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen na
te leven, in het bijzonder het koninklijk besluit  van 16 januari 2006 tot  vaststelling van de
nadere regels van de erkenningen, toelat ingen en voorafgaande registrat ies afgeleverd door
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en het koninklijk besluit  van
10 juni 2014 betref fende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het
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verhandelen van landbouwhuisdieren.

 

Art ikel 23.

De dienst Evenementen zal toezien op de correcte uitvoering van deze voorschrif ten.

 

*****

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
(g) Marcel Vermeulen  

De Burgemeester-Voorzitter, 
(g) Eric Tomas

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Anderlecht, 29 mei 2019

De Gemeentesecretaris,

Marcel Vermeulen  

De Burgemeester,

Eric Tomas
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