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Eigenaarschap paard moet helder zijn
In de paardenhouderij is het eigenaarschap van een paard niet geregistreerd. Gevolg is dat
de houder van een paard veel verantwoordelijkheden naar zich toegeschoven krijgt. Dat
moet veranderen vindt LTO Paardenhouderij.
De elektronische registratie van paarden in de EU verloopt goed, vindt Ralph van Venrooij,
voorzitter LTO Paardenhouderij. De meeste paarden zijn voorzien van een chip en een
paspoort. ‘Dat is mede dankzij de inzet van de stamboeken gerealiseerd.’ Met paarden
zonder chip kun je weinig. Fokken en sporten is niet mogelijk.
Binnen de EU is in 2016 vastgelegd dat paarden
moeten zijn gechipt en dat er een paspoort
aanwezig moet zijn. ‘Mocht bij een pensionpaard
het paspoort ontbreken, dan wordt de
pensionstaleigenaar beboet. De eigenaar van het
paard staat immers niet geregistreerd.’ Het
paspoort hoort bij het paard te zijn in het kader van
de volksgezondheid, zodat een dierenarts zijn
medicijnbehandelingen direct in het paspoort op
kan nemen.
LTO Paardenhouderij is sterk voorstander van een centrale database waarin ook het
eigenaarschap van het paard geregistreerd staat. ‘Als het paard ongeschikt is voor
consumptie, kan het in de database worden gezet. Bij de slacht staat dat er nog, terwijl een
paspoort te vervalsen is. En een registratie van eigenaarschap, laat zien wie
verantwoordelijk is voor het paard.’

Rhinopneumonie op stal, meld het aan de sector
Op 24 mei organiseerde LTO paardenhouderij een bijeenkomst over rhinopneunomie te
Abcoude. Een week eerder kwam dit onderwerp ook aan de orde op een bijeenkomst van
dierenkliniek Wolvega. De conclusie van beide avonden was, meld als er rhino heerst op
jouw stal.
In Nederland is er geen meldingsplicht voor infectieziekten als rhino. Feitelijk is het ook zo
dat alle paarden in Nederland regelmatig met deze virussen in contact komen (bijna alle
paarden met EHV4 en 20-40% van de paarden met EHV1). Het is helaas niet bekend
waarom een bedrijf soms getroffen wordt door abortussen of verlammingsproblemen. De
verspreiding van het rhinopneumonie-virus vindt voornamelijk plaats door direct en indirect
contact tussen paarden of door samen stallen in één ruimte. In principe kan het virus ook
door de mens via kleren en handen worden overgedragen als deze van het ene naar het
andere paard gaat.
Sporadisch wordt gemeld wanneer er een uitbraak van rhino op een stal is. Daarbij wordt de
melding vaak beperkt tot het noemen van een plaats en niet het betreffende bedrijf. Echter
openheid van zaken geven wordt zeer op prijs gesteld. Daarbij is het onnodig verwarrend
wanneer enkel een plaatsnaam wordt vermeld en niet het betreffende bedrijf. Ondernemers
op de bijeenkomsten waren het eens. Zij melden wanneer er een uitbraak van rhino hun stal
betreft!
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Meer LTO ledenvoordelen voor paardenhouders
Paarden in een kudde weten het al eeuwenlang: wie samen staat, is sterker. Daarom koopt
LTO collectief in en biedt ledenvoordelen speciaal voor paardenhouders.
LTO Ledenvoordeel bouwt de ledenvoordelen voor de paardenhouderij uit. In samenwerking
met de sector paardenhouderij werkt ons team in Wageningen dagelijks aan de beste deals.
We selecteren producten en diensten voor uw stal, uw viervoeters en alles wat daarbij hoort.
Alle productkenmerken worden vergeleken, dus niet alleen de prijs, maar ook de kwaliteit,
beschikbaarheid en nog veel meer. We onderhandelen namens u en namens de hele sector
paardenhouderij. We sluiten pas een overeenkomst als we zeker weten dat het voor de hele
sector paardenhouderij de beste deal is.
Weet u een product of dienst die we moeten toevoegen aan ons assortiment, tip LTO
paardenhouderij door te mailen naar Mieke Theunissen: mtheunissen@lto.nl.
Alle voordelen voor de paardenhouderij staan hier op een rijtje.

Agenda
Datum:
30-05-2018
31-05-2018
31-05-2018
05-06-2018
12-06-2018

Activiteit:
Ledenbijeenkomst paardenhouderij
De Peelbergen te Kronenberg
Afspraak dierenbescherming
Ledenbijeenkomst paardenhouderij
Jumping Etten-Leur te Etten-Leur
Overleg LTO sectorspecialisten
SRP bestuursvergadering
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Opmerking:
Infectieziekte op stal,
wat nu?
Keurmerk Paard en
Welzijn

volg ons ook via: Facebook/LTOpaardenhouderij

