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BBAT – BEURSREGLEMENT -VIVARIUM
Goedgekeurd door de adviesraad van 20 oktober 2001

§ 1. Toepassingsgebied.

Onderhavig reglement dient gezien te worden als richtlijn voor alle aquarium- terrarium- en vijverbeurzen die door verenigingen en interessegroepen, aangesloten bij de Belgische Bond voor Aquarium- en Terrariumhou
interessegroepen kunnen deze beursreglementering door eigen uitvoeringsbesluiten vervolledigen/verfijnen, zolang dit niet indruist tegen deze en andere regelgevingen.

§ 2. Doel van de Aquariumbeurs.

Elke vivariumbeurs dient in principe geen commerciële doeleinden maar dient veeleer als contactpunt tussen liefhebbers beschouwd te worden. Door de geboden kans tot uitwisseling van informatie over kweek en houd
de afbouw van het vangen van dieren of verzamelen van planten uit de natuur.
Mogen enkel aangeboden worden: dieren en planten die in het aquarium, het terrarium en/of de vijver verzorgd worden, alsook hun eieren en zaden indien zij uit eigen kweek of van langdurig eigen bezit afstammen en d
door enige wetgeving ter zake.
Het aangebodene mag verder enkel bestaan uit toebehoren betreffende de hobby in het algemeen. Niet toegelaten is het aanbieden van beschermde dieren en planten.

§ 3. Standhouder.

Zowel de standhouders als de verantwoordelijken voor de beurs moeten de vereiste minimale kennis over de dier- en soortbescherming bezitten en tevens dient hij/zij de beschikking te hebben over alle eventuele voorge
Naar de toekomst toe zullen zij in het bezit moeten zijn van het “Certificaat Van Bekwaamheid”. Uiteraard zal bij uitbesteding van de beschikbare plaatsen op de beurs voorrang gewaarborgd worden aan BBAT-leden en
Handelaars of beroepsmatige kwekers is het verboden wat dan ook aan te bieden of te verkopen binnen de beursruimte, zonder zich als dusdanig ook kenbaar te maken.
Het is verder verboden om op de beurs verworven planten of dieren gedurende de beurs aan derden verder te verkopen.
Bijzondere aandacht zal besteed worden aan de verkoop van moeilijk te houden dieren aan personen onder de 12 jaar.

§ 4. Voorschriften inzake dierenbescherming.
Volgende voorschriften zijn in functie van de dierenbescherming bindend en zonder uitzondering in acht te nemen.



Aquarium

o
o
o
o
o

Dieren mogen enkel in gesloten ruimten aangeboden worden. Enkel vijverdieren en planten mogen in open lucht aangeboden worden.
Dieren mogen enkel in gezonde toestand aangeboden worden.
Enkel voldoende grote aquaria en transporttanks, aangepast aan de grootte en de aard van de aangeboden dieren zijn toegelaten. Eventueel daartoe gangbare of uitgevaardigde voorschriften
Een overbezetting van beursaquaria kan niet toegelaten worden.

Het beschikbare water op de beurs zal van een zodanige kwaliteit en waterwaarde zijn dat de meeste vissen, voor de duur van de beurs, er in kunnen ondergebracht worden. Schrikkleur bij h
dieren beschouwd worden. De nodige zorg voor gewenning en aanpassing bij de overbrenging dienen echter wel in acht genomen te worden.

Het water voor dieren die extreme waterwaarden verlangen, dient door de standhouders zelf meegebracht te worden en zij zijn dan ook ten volle hiervoor verantwoordelijk.
Het aquariumwater in de aquaria dient op een temperatuur gehouden te worden, aangepast aan de aangeboden dieren. Tevens is het noodzakelijk dat de nodige aandacht wordt besteed aan de voor het dier optimale water

o

Er wordt bij voorkeur slechts één genus per aquaria aangeboden, waarbij te allen tijde de mogelijkheid dient uitgesloten dat er hybriden zouden kunnen ontstaan. Onverdraagzame soorten o

Betta splendens mannen dienen individueel te worden gepresenteerd en mogen bij voorkeur geen oogcontact met elkaar hebben.

o
o

In de aquaria dienen de nodige maatregelen getroffen te worden om onnodige stress bij de vissen te vermijden.

o
o

De aquaria moeten op zichthoogte (min. 80 cm) opgesteld worden. Zij mogen enkel van boven en langs één zijde inkijkbaar zijn.

o

De aquaria worden gedurende de beurs door de aanbieder – of een gevolmachtigde – ononderbroken onder toezicht gehouden. Er dient vooral op gelet te worden dat niemand op de ruiten v
handeling de dieren verontrust worden. Ook aan het zuurstofgehalte van het water dient aandacht besteed te worden zodat de vissen normaal kunnen ademen.

De aanbieder moet op temperatuur gebracht water, met gunstige waterwaarden voor het vullen der aquaria beschikbaar hebben, voor het geval dat door het wegnemen van water voor het vu
beursaquarium te veel zou zijn geslonken.
Het transport van dieren mag enkel in verantwoorde recipiënten. Zij dienen beschermd te worden tegen de koude. Bij gebruik van plastic zakken dienen de hoeken afgeplakt te worden. Het
verantwoordelijkheid van de eigenaars.

Voor beurzen waar de vissen in plastic zakken worden aangeboden en voor standhouders die hun meegebrachte vissen aldus aanbieden, gelden volgende bijkomende voorschriften.







Beurzen waarbij de dieren voorafgaandelijk verpakt zijn in plastic zakken, mogen enkel in gesloten plaatsen gehouden worden waar een voor de dieren geschikte temperatuur

De plastic zakken dienen zo opgesteld te zijn dat de zich daarin bevindende vissen kunnen bekeken worden zonder dat de zak dient opgelicht te worden. De zak zal zo geplaa
De plastic zak dient voldoende groot te zijn. Er dient een, voor de dieren, optimale verhouding tussen het water- en luchtvolume te zijn.
Gedurende de hele duur van de beurs zal aan de zuurstofverzorging van de vissen in de plastic zakken bijzondere aandacht besteed worden.

De plastic zakken moeten op voldoende afstand van de meest drukke doorgang(en) opgesteld worden zodat de vissen niet onnodig verontrust worden, tenzij enkel door perso





PLANTEN

o

Planten dienen evenzo deskundig verpakt te worden zodat zij beschermd zijn tegen uitdroging en temperatuursverschillen. Bij het los uitstallen (niet onder water) van water- en moerasplant
worden.

TERRARIA

o
o

o
o
o
o
o
o

Zowel voor het transport als voor de onderbrenging van niet uitgestalde dieren dient een warmtebehoudende verpakking gebruikt te worden (koelboxen, styropordozen en dergelijke). Er zal
temperatuur voor de dieren.
De verpakking dient steeds aan de volgende minimum eisen te voldoen:





voldoende verluchting;
een geschikt bodemsubstraat zodat dat de dieren zich op hun gemak voelen;
de grootte van de verpakking moet de dieren probleemloos toelaten dat draaien mogelijk is. Vuistregel: hagedissen: minimaal 2 maal kop- en romplengte.

Voor elk beschermd dier dienen, zoals reeds bovenvermeld, de noodzakelijke originele documenten inzake wetgeving aanwezig te zijn en op vraag getoond te worden (Belgische en Europe

Het aanbieden van gevaarlijke dieren moet in een afzonderlijke ruimte gebeuren die niet toegankelijk is voor personen onder de 13 jaar. Dit dient aan de ingang van deze ruimte ook duidelij

Het uitnemen van dieren uit de betreffende behuizing kan enkel gebeuren in het bijzijn van, en met toestemming van de standhouder. Dit zal enkel gebeuren indien hiervoor een grondige red
getoond worden tijdens de beurs.
Het tikken op, of schudden met de verpakking om de dieren te laten bewegen, is niet toegelaten.
De aangeboden dieren dienen permanent door de standhouder in het oog gehouden te worden. Bij afwezigheid zal hij een andere persoon met deze taak belasten.
Geslachtsbepaling en het tonen ervan zal tot een minimum beperkt worden.

§ 5. Advies en informatie.
De aquaria moeten van informatie voorzien zijn die ook nog van op een afstand goed leesbaar is en waarop vermeld staat:

o
o
o
o
o
o

naam en adres van de verkoper / aanbieder;
de wetenschappelijke genus- en soortnaam (+ optioneel de Nederlandse benaming);
verzorging (waterparameters; t°, gezelschap, …);
voedingsrichtlijn;
speciale voorwaarden die in acht dienen genomen te worden om deze dieren optimaal te houden (optioneel);
prijs / ruilwaarde.

Van de aanbieder wordt verwacht dat hij de koop- of ruilgeïnteresseerde adviseert over de verzorging van de verworven dieren en planten.

§ 6. Naleving van de beursreglementen.

Voor de naleving van dit beursreglement, haar uitvoeringsbepalingen, alsook de uitgave van de plaatselijke autoriteiten, zal een aangestelde verantwoordelijke beurswacht en een plaatsvervanger, door de organiserende v
kennis en bekwaamheid betreffende de hobby en de wetgeving beschikken. Zij hebben tegenover de aanbieders en bezoekers zeggenschap en dienen als dusdanig herkenbaar te zijn. De beurswacht kan bij overtreding va
bezoeker, met onmiddellijke ingang, van de beurs uitsluiten en tegelijk maatregelen treffen voor de bescherming van de dieren. Eventuele kosten die dit zou meebrengen, vallen ten laste van de standhouder/eigenaar.
Bij een zwaarwegende inbreuk/vergrijp en/of bij herhaling kan het verenigingsbestuur een aanbieder of bezoeker tijdelijk of definitief van deelname van volgende verenigingsbeurzen uitsluiten

§ 7. Aansprakelijkheid / verantwoordelijkheid.

De organiserende vereniging treedt enkel op als bemiddelaar tussen de eigenaar van de zaal waar het gebeuren plaats heeft, de standhouder – voor zover deze laatste enkel op de beurs toegelaten dieren, planten en of geb
bezoeker/koper.
Zij kan dan ook niet als verantwoordelijk beschouwd worden voor rechtsgeldige zaken tussen de aanbieder als verkoper en de koper, respectievelijk voor de ruilactie tussen de betrokkenen. Noch van de BBAT noch van
aansprakelijkheid.
Voorts neemt de organiserende vereniging geen verantwoordelijkheid voor de meegebrachte dieren, planten en overige voorwerpen en voor de ter beschikking gestelde inrichtingen en voorwerpen. Iedere aanbieder heef
die hem ter beschikking worden gesteld als over de werking ervan als over de vigerende regelgeving.

§ 8. Toezicht door bevoegde instanties

Bevoegde instanties op het gebied van de wet op de dierenbescherming hebben steeds toegang tot de beursruimte en kunnen bij eventuele misbruiken de nodige maatregelen treffen. De beurswacht en het toezichtpersone
mate behulpzaam zijn.

§ 9. Aanvullingen op dit beursreglement.

Het beursreglement kan door een, als bijlage bijgevoegd, uitvoeringsbesluit vervolledigd worden, welk dan bestanddeel van dit beursreglement is geworden. De aanvullingen mogen echter niet in tegenspraak zijn met de

§ 10. Bekendmaking.

Voor het begin van de beurs moet op een duidelijk zichtbare plaats het beursreglement, evenals de aanvullende uitvoeringsbesluiten, in vereist aantal uitgehangen worden. Van elke aanbieder wordt voor het begin van de
kennis genomen van het beursreglement en uitvoeringsbesluit

