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Tweede kamer vergadert dit najaar over de paardenhouderij
Dit najaar vergadert de Tweede Kamer over de paardenhouderij. Begin juli verzocht de
commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de minister om een algemeen overleg
Paarden te organiseren. Deze inmiddels gepland staat op woensdag 3 oktober. Daarbij heeft
de commissie de minister verzocht om een aantal zaken toe te lichten in een stand van
zakenbrief.
Een Kamercommissie is een groep Kamerleden die zich bezighouden met een beleidsterrein
van een ministerie of specifiek onderwerp. Twee derde van de overleggen tussen de Tweede
Kamer en bewindslieden vindt plaats in deze commissies. De meest voorkomende vorm van
overleg in een commissie is het algemeen overleg (AO). Een algemeen overleg is een
reguliere vergadering van een commissie met een minister of staatssecretaris. In een AO
stellen Kamerleden vragen aan de bewindspersoon, die daar vervolgens op antwoordt. De
formele afronding inclusief het indienen van moties gebeurt in de plenaire vergadering. Dat
zijn vaak heel korte debatten die als een VAO (Verslag Algemeen Overleg) op de agenda
staan.
De minister is gevraagd om de Kamer vooraf te informeren met een stand van zakenbrief.
De gevraagde onderwerpen om daarin te behandelen, zijn 1) de laatste ontwikkelingen
inzake duurzame stalsystemen voor paarden, 2) de stand van zaken van de ontwikkelingen
in de paardensector in het algemeen, 3) het couperen van staarten, 4) misstanden op
paardenmarkten en de handhaving daarop en 5) paardentransporten naar het buitenland
(o.a. naar Polen)
LTO Paardenhouderij informeert de Kamerleden van de commissie vooraf ook over hoe de
sector aankijkt tegen de verschillende onderwerpen die op de agenda staan. Daarbij worden
Kamerleden uitgenodigd voor werkbezoeken in de paardensector om kennis op te komen
doen over de paardenhouderij.

Scheefheid in btw-regelgeving kuddesystemen
Ondernemers die huisvesting van paarden in kuddesystemen aanbieden worden onnodig
hoog belast in de btw, stelt voorzitter paardenhouderij Ralph van Venrooij. Kuddesystemen
bieden paarden een natuurlijke manier van huisvesting, maar de belastingdienst kan niet uit
de voeten met deze stalvorm. Afgelopen woensdag bracht VVD-kamerlid Helma Lodders
een werkbezoek aan Stal de Paltzerhoeve te Soestduinen om de situatie te bekijken.
Ondernemers Denise en Guido Bijker kunnen niet anders. Zij gaan hun Paddock Paradise
ombouwen naar reguliere stallen. Reden: volgens de belastingdienst verhuren zij geen
onroerend goed aan paardeneigenaren en vallen zij onder de hoge btw-tariefstelling binnen
de categorie van Transport & Logistiek. En dat terwijl reguliere pensionstallen de stalling van
het paard tegen het lage btw-tarief mogen aanbieden. “Oneerlijke concurrentie”, zegt van
Venrooij. “Als consument snap je dit verschil in btw-heffing niet.”
Kuddesystemen als Paddock Paradise en Hit-active zijn in opkomst in Nederland. Vooral de
recreatieve ruiter heeft interesse in deze vorm van huisvesting waarbij paarden 24 uur buiten
staan en vrij kunnen bewegen. “Welzijnsproof en toch zwaarder belast, dat geven reden tot
vragen”, stelt Lodders. “Het werkt niet bevorderend als we deze stalvormen meer in
Nederland willen gaan zien, maar hoger blijven belasten.”
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Protocol extreme temperaturen in werking
De weersverwachting voorspelt de komende dagen een temperatuur van 27 graden Celsius
en meer in de Bilt. Gevolg is dat het Nationaal Hitteplan deze dagen weer in werking zal
treden. Paardenhouders kunnen extra maatregelen nemen om het welzijn van hun paard te
waarborgen. Het protocol extreme temperaturen geeft daarvoor handvaten.
Paardenhouders en -eigenaren zijn een aantal
overwegingen mee te geven bij extreme
weersomstandigheden. Een opsomming van de
belangrijkste aanbevelingen:








paarden moeten in de schaduw (kunnen) staan;
paarden moeten zo nodig voldoende gekoeld
worden (met water of ventilatoren);
er moet voldoende goede kwaliteit drinkwater
ten minste iedere 4-6 uur ter beschikking staan/ter beschikking worden gesteld en er
moet voldoende ruwvoer worden verstrekt;
transport is bij voldoende ventilatie mogelijk, maar de koeling moet voldoende zijn.
Indien de veiligheid het toe staat probeer niet de trailer geheel af te sluiten;
door organisatoren van evenementen moeten de omstandigheden ter plaatse
meegenomen worden bij de beslissing een evenement wel/niet door te laten gaan;
eigenaren, ruiters en menners hebben een eigen verantwoordelijkheid om wel of niet
aan een evenement deel te nemen.

Bij het vaststellen of er sprake is van extreem weer wordt er uitgegaan van werkelijke
temperaturen die ter plaatse worden vastgesteld. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch
Instituut (KNMI) is bepalend in de gemeten temperaturen. Middels een app: “Het Weer in
Nederland” of via deze link kan het KNMI geraadpleegd worden.
Protocol extreme weersomstandigheden voor paarden
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