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LTO Paardenhouderij en De Hippische Ondernemer tekenen
samenwerkingsovereenkomst
Op 30 maart jongst leden tekenden LTO Paardenhouderij en De Hippische Ondernemer een
samenwerkingsovereenkomst voor de komende 3 jaar. Daarin is vastgelegd dat LTO
Paardenhouderij een vaste bijdrage levert aan de inhoud van het vakblad. Daarnaast gaan
alle LTO-leden paardenhouderij (5 paarden of meer) het vakblad gratis thuis ontvangen. Het
eerstvolgende nummer verschijnt op 28 april.

Afbeelding 1 Ralph van Venrooij, voorzitter LTO paardenhouderij, en Paul Bruger, De Hippische
Ondernemer BV, ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

BTW-gevolgen voor pensionhouders met kuddesystemen
Pensionhouders die pensionklanten een kuddesysteem als huisvesting willen aanbieden,
lopen aan tegen de btw-gevolgen waarbij dit systeem in het hoge btw-tarief geplaatst wordt.
LTO Paardenhouderij heeft bezwaar tegen deze btw-gevolgen voor kuddesystemen en pleit
voor een aanpassing naar een vergelijkbare btw-systeem als reguliere pensionstalling met
individuele huisvesting.
Innovatie in de paardensector heeft ertoe geleid dat er nieuwe welzijnsvriendelijke
stalhouderijconcepten op de markt zijn gekomen. Deze concepten dragen namen als
Paddock Paradise en Hit-Actief. De systemen dragen bij aan het welbevinden van het paard,
doordat het paard gehouden wordt in een kuddesysteem waarbij de natuurlijke behoefte aan
sociaal contact met soortgenoten vergroot wordt.
De ontwikkeling en uitbreiding van kuddesysteemconcepten wordt ontmoedigd doordat een
ondernemer zijn pensionprijzen in een verhoogd btw-tarief moet plaatsen ten opzichte van
de reguliere pensionhouder waarbij de verhuur van een box is vrijgesteld van btw. In de ogen
van de consument gaat het in beide gevallen om de huur van een stalplaats voor een paard
en is dit verschil niet te verklaren.
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Kennis maken met Ralph van Venrooij
voorzitter paardenhouderij
Vakmanschap, dierenwelzijn en plezier met je paard gaan
hand in hand op de Noord-Brabantse Langenbergh Hoeve,
de thuisbasis van LTO paardenhouderij voorzitter Ralph van
Venrooij. Naast deze pension- en trainingstal in Oud Gastel,
is Ralph ook de stalmanager van stal Blom en docent
hippische ondernemerschap bij Prinsentuincollege Breda.
Van Venrooij kijkt met trots naar de inzet van LTO
Paardenhouderij: ‘In Europa is er de constante lobby voor
Ralph van Venrooij
het lage Btw-tarief om internationaal te komen tot een gelijk
rvvenrooij@lto.nl
speelveld voor ondernemers in de paardensector. En dan is
06 5062 2331
er natuurlijk in Europa de lobby tot behoud van een
zelfregelende sector, bijvoorbeeld op het gebied van paardenwelzijn. Europa is voor onze
sector van groot belang vanwege de vele grensoverschrijdende activiteiten, waarin ons land
vooroploopt. In ons land gaat het over dossiers als Welzijn, Diergezondheid, I&R, Ruimtelijke
Ordening, Mineralen Milieu en Omgeving, Sociaal economisch Fiscaal en Werkgeverschap.
Regionaal participeren we in uitvoeringprogramma’s en in het organiseren van
bijeenkomsten specifiek voor ondernemers in de paardenhouderij, waarin wij inhoudelijk
deskundigheid kunnen leveren. Die deskundigheid is LTO-breed aanwezig, zodat we gebruik
kunnen maken van de brede kennis die al eerder in andere diersectoren is opgedaan. Veel
van wat in de paardenhouderij nog gerealiseerd moet worden, ligt in een of andere vorm al
op de plank bij andere vakgroepen. Daar kun je als paardenhouderij gebruik van maken.’
Er ligt voor de paardensector nog een berg werk in het verschiet. Van Venrooij: ‘Welzijn en
I&R zijn zeer actueel. Heel belangrijk is verder meer draagvlak creëren bij overheid en
samenleving. Dat is niet alleen een taak voor de Sectorraad Paarden of de organisaties die
daaronder hangen. Ondernemers spelen daarin een cruciale rol, want vooral zij zijn het
visitekaartje van de sector. Zo creëren we samen lokaal en landelijk meer draagkracht voor
de belangrijke rol van het paard in onze verstedelijkte samenleving.’

Agenda
Datum:
06-04-2018
10-04-2018
12-04-2018
12-04-2018
17-04-2018

17-04-2018
24-04-2018
01-05-2018

Activiteit:

Opmerking:

LTO Portefeuille overleg Diergezondheid en Welzijn

Overleg sectorspecialisten LTO
Themabijeenkomst zoönose en veehouderij
LTO netwerkbijeenkomst Ondernemen in een gezonde
omgeving
LTO Dier – LTO overleg dierlijke sectoren
LTO PDM – LTO overleg alle sectoren
LTO MFL – LTO overleg multifunctionele landbouw
Bestuursvergadering LTO Paardenhouderij
Overleg sectorspecialisten LTO
Redactievergadering De Hippische Ondernemer
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