2018-7 Nieuwsbrief LTO Paardenhouderij

Vergeet niet om aan te melden voor de ledenbijeenkomsten
In de maand mei organiseert LTO paardenhouderij
leden-bijeenkomsten door heel het land. Het
bestuur kijkt ernaar uit om leden te ontmoeten en
interessante informatie te delen. Tijdens de
avonden zullen verschillende thema’s aan de orde
komen. Zie hieronder welk thema op welke datum
aan orde gebracht zal worden:

Donderdag
24 mei 2018
Woensdag
30 mei 2018
Donderdag
31 mei 2018

Stal Willig V.O.F. te Abcoude

Infectieziekte op stal, wat nu?

De Peelbergen te Kronenberg

Infectieziekte op stal, wat nu?

Jumping Etten-leur te Etten-leur

Keurmerk Paard en Welzijn

Geen lid van LTO maar wel belangstelling om te komen? Meld je aan bij één van de drie regionale
LTO’s:






LTO Noord: info@ltonoord.nl
ZLTO: info@zlto.nl (Noord-Brabant / Zeeland / Rijk van Nijmegen)
LLTB: info@lltb.nl (Limburg)

Verzoek om vereenvoudiging btw-regelgeving paardenhouderij naar
EU minister of Finance
Afgelopen week is er een brief gegaan naar de Europese minister van financiën met daarin
het verzoek van de paardensector om een versimpeling van de btw-regeling voor
paardenhouderijen. LTO paardenhouderij heeft samen met haar Europese collega’s
gevraagd om een versimpeling naar het verlaagd btw-tarief voor alle paardenhouderijactiviteiten.
Verhoging van het verlaagde tarief zal de sector die van economisch belang is schaden.
Zorgen voor duidelijkheid en eenheid voor de paardensector wat EU-btw betreft, is daarom
van essentieel belang. Ook om verschillen tussen Europese landen weg te nemen.
Begin september zal er gestemd worden over nieuwe Europese btw-wetgeving. LTO
paardenhouderij voert tot die tijd een lobby om een btw- aanpassing voor de paardenhouderij
voor elkaar te krijgen.

LTO Paardenhouderij

volg ons ook via: Facebook/LTOpaardenhouderij

KWPN test goedgekeurde hengsten op WFFS
Het KWPN heeft besloten om de actieve KWPN-goedgekeurde hengsten te testen op WFFS.
Het dekseizoen is in volle gang en fokkers maken nu de partnerkeuze voor hun merries.
Door de WFFS-status van de KWPN-goedgekeurde hengsten te publiceren willen wij fokkers
optimaal informeren.
Er is de laatste tijd veelvuldig gepubliceerd over WFFS, het Warmblood Fragile Foal
Syndroom. Toch is er nog veel onrust omtrent deze voor de Nederlandse fokkerij nieuwe
aandoening. Sinds kort is bekend dat drie KWPN-goedgekeurde hengsten drager zijn van
het WFFS-gen. Het is momenteel niet transparant welke goedgekeurde hengsten mogelijk
nog meer drager zijn van het WFFS-gen, aangezien zij niet getest zijn. Daarom is besloten
dat alle actieve KWPN-goedgekeurde hengsten onderzocht worden op WFFS. De
hengstenhouders zijn geïnformeerd over het testen van de KWPN-goedgekeurde hengsten.
Naar verwachting neemt het onderzoek twee tot drie weken in beslag, waarna de uitslag
(drager of geen drager van het WFFS-gen) per hengst wordt gepubliceerd op KWPN.nl.
Lees meer over dit onderwerp op de website van het KWPN.

Agenda
Datum:
22-05-2018

Activiteit:
Overleg sectorspecialisten LTO

Opmerking:

24-05-2018

Ledenbijeenkomst paardenhouderij
Stal Willig te Abcoude
Ledenbijeenkomst paardenhouderij
De Peelbergen te Kronenberg
Ledenbijeenkomst paardenhouderij
Jumping Etten-Leur te Etten-Leur

Infectieziekte op stal,
wat nu?
Infectieziekte op stal,
wat nu?
Keurmerk Paard en
Welzijn

30-05-2018
31-05-2018

LTO Paardenhouderij

volg ons ook via: Facebook/LTOpaardenhouderij

