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LTO Paardenhouderij in Europa
Als belangenbehartiger voor de paardenhouderij, vertegenwoordigt LTO de paardensector in
Europa. Op 25 juni vond de Working Party on Horses in Brussel plaats. In deze jaarlijkse
vergadering worden de gezamenlijke lobbyactiviteiten besproken en vindt er een uitwisseling
plaats van de ontwikkelingen in de paardensector in de diverse Europese landen.
Onderwerpen die op de lobby-agenda staan van de Working Party on Horses zijn de
volgende:
-

-

-

-

-

Animal Health Law: In 2016 heeft de Europese commissie deze nieuwe wet
aangenomen. Momenteel wordt er gewerkt aan de implementatie van deze wet. LTO
Paardenhouderij heeft aandacht gevraagd voor het handelsbelang als ook voor meer
duidelijkheid over de definities die met name bepalen hoe identificatie en registratie
van paarden moet gaan verlopen;
Consumentenrecht: Consumenten worden, onder andere door Europese wetgeving,
goed beschermd in het aankopen van producten. Ook paarden worden beschouwd
als een product. Dat brengt vreemde situaties met zich mee zoals een voorbeeld uit
Polen. Daar besloot een rechter dat de consument in zijn gelijk stond toen zij binnen
zes maanden bij de verkoper had gemeld dat een Grand Prix getalenteerd paard nog
geen Grand Prix niveau liep. Gevolg was dat de verkoper het paard terug moest
nemen. De Working party on Horses voert de lobby dat het paard in een andere
categorie geplaatst wordt dan niet-levende producten.
Welzijn: Een uitgebreide discussie vond plaats over de invloed van
dierenwelzijnsorganisaties in Europa. Landen werken op diverse manieren aan het
zelfregulerend vermogen van de sector. Daarnaast vindt er veel kennisoverdracht
plaats naar diverse partijen om een representatief beeld van de sector mee te geven.
Gemeenschappelijk landbouwbeleid: De toekomst van het GLB gaat meer
mogelijkheden aan landen geven om eigen beleid te voeren in de besteding van deze
middelen. Dat verplaatst de lobby voor GLB voor paardenhouders terug naar
Nederland.
BTW-regelgeving: De lobby om een vereenvoudiging van het btw-regiem blijft
gaande. Zorgen voor duidelijkheid en eenheid voor de paardensector wat EU-btw
betreft, is van essentieel belang. Ook om verschillen tussen Europese landen weg te
nemen. Begin september zal er gestemd worden over nieuwe Europese btwwetgeving.

Sloet leidt deskundigen keurmerk Paard en Welzijn
Voor de inhoudelijke toetsing van het keurmerk Paard en Welzijn en de uit te voeren
keuringen is een Commissie van Deskundigen opgericht. Marianne Sloet van de Universiteit
Utrecht gaat de commissie voorzitten.
Na de overname van het Keurmerk Paard en Welzijn (KPW) door de Sectorraad Paarden
(SRP) is het enige tijd stil geweest. Achter de schermen wordt hard gewerkt om de
organisatie achter het keurmerk professioneel vorm te geven zodat de keuringen kunnen
starten en keurmerken kunnen worden uitgegeven.
Inmiddels is de Stichting Welzijn Paard opgericht die de uitgifte van keurmerken op zich zal
nemen. 'Het Keurmerk Paard en Welzijn is een belangrijke ontwikkeling voor de sector.
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Zeker nu het breed gedragen wordt door de sectorpartijen is
dit een goede manier om aan de maatschappij en de politiek te laten zien dat de
paardensector serieus bezig is met paardenwelzijn' aldus Sloet.
De Commissie van Deskundigen bestaat verder uit Machteld van Dierendonck, Yteke Elten,
Jan Greve, Bas Steltenpool en Vincent Valk. Stichting Welzijn Paard hoopt vanaf het einde
van het derde kwartaal van 2018 te gaan starten met keuringen.
(Lees hier het gehele artikel van Nieuwe Oogst)

Visie Westerkwartier Paardenkwartier
Op vrijdag 6 juli wordt het eerste exemplaar van het
visiedocument ‘Het Westerkwartier, een aantrekkelijk hippisch
vestigingsklimaat’ aangeboden aan dhr. Staghouwer,
gedeputeerde van de Provincie Groningen. Het Westerkwartier
is een regio vol potentie en ambitie om door te ontwikkelen tot
een regio waar de paarden(sport)sector groeit en floreert.
Ontwikkelingen vanuit economisch-, ruimtelijk- en
sport&onderwijs perspectief zijn geanalyseerd en hebben
geleid tot ‘het lonkende perspectief’. Het lonkende perspectief
is het Westerkwartier met een aantrekkelijk hippisch
vestigingsklimaat waar de regio van profiteert en dat de regio
versterkt. LTO Paardenhouderij is ervan overtuigd dat er in de
regio Westerkwartier volop kansen zijn om nog verder door te
ontwikkelen tot het Paardenkwartier van het Noorden.
Wilt u hier ook bij aanwezig zijn? Van 14.00u tot 16.00u wordt
een feestelijk programma aangeboden, waarbij u onder het
genot van een hapje en drankje kunt genieten van alles dat de
paardensport te bieden heeft. Om 15.00u vindt de uitreiking
van het eerste exemplaar van het visiedocument plaats.
Locatie: Hedde Jan Cazemier Manege, Hoofdstraat 53,
9356 AV Tolbert
Aanmelden: info@westerkwartierpaardenkwartier.nl

Agenda
Datum:
25 juni
26 juni 2018
28 juni 2018
6 juli 2018

Activiteit:
Working party on Horses
LTO Dier en LTO MFL
Redactievergadering Hippisch Ondernemer
Uitreiking visiedocument Westerkwartier
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