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LTO en Europa tegen stands
Zowel LTO Paardenhouderij als het EU platform Animal Welfare hebben stands aangemerkt
als een niet-duurzame huisvestingsvorm voor paarden. De sector heeft stands, waarin
paarden permanent aangebonden worden gehouden, al sinds 1 januari 2017 verboden. LTO
Paardenhouderij betreurt dat, ondanks het verbod, er nog steeds paarden in Nederland in
stands gehouden worden.
Op grond van de richtlijnen voor huisvesting en beweging
van paarden in de Gids voor Goede Praktijken, spraken
partijen in de Sectorraad Paarden een verbod af met
betrekking tot het gebruiken van stand manier huisvesten.
Ook de EU-richtlijnen die momenteel opgesteld worden
rondom paardenwelzijn omschrijven stands als
stalsysteem dat uitgefaseerd dient te worden.
Een stand is een ruimte voor huisvesting van één aangebonden paard. Daarbij wordt de
mogelijkheid tot het bijten of trappen van een ander paard voorkomen door een afscheiding
bestaande uit een balk, schot of (deels) dichte wand. Paarden die voor korte tijd worden
aangebonden met als doel hoefverzorging, het verrichten van medische handelingen, tijdens
transport of tijdens de pauze bij (buiten)ritten, lessen en evenementen/ wedstrijden worden in
het voorgaande niet meegenomen.
Handhaving op het door de sector afgekondigd verbod is er niet. Dit omdat het verbod niet
wettelijk is vastgelegd.

Win je eigen bedrijfsfilm op Horse Event
LTO Paardenhouderij verloot op alle drie de dagen van Horse Event een eigen bedrijfsfilm
gemaakt met een drone. Daarnaast zijn er nog vele mooie andere prijzen te winnen. Het
enige dat u hoeft te doen, is uw visitekaartje achter te laten in onze stand. Aan het einde van
de dag worden de winnaars getrokken.
Op 14, 15 en 16 september wordt alweer de 17e
editie van Horse Event georganiseerd. Leden van
LTO paardenhouderij krijgen 20% korting op de
entreeprijs door gebruik te maken van de
promocode: helto18. Tickets zijn te verkrijgen op:
https://ticketpoint.nl/evenement/horse-event/.
Dus, bestel uw kaartje en kom naar Horse Event. En vergeet dan niet uw visitekaartje in te
leveren bij de stand van LTO Paardenhouderij om kans te maken op een eigen bedrijfsfilm!
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LTO Paardenhouderij on tour
Het bestuur van LTO Paardenhouderij komt graag bij u langs! Weten wat er speelt in het veld
en op uw bedrijf is van cruciaal belang voor de vakgroep om de juiste lobby voor u en de
sector te kunnen starten.
Zo was de vakgroep onlangs te gast bij familie Bijker te Soestduinen. Zij ervaren problemen
in de btw-regelgeving nu zij een kuddesysteem hebben opgezet voor de huisvesting van de
pensionpaarden. De vakgroep heeft kennisgenomen van het probleem en aangekaart in de
media en de politiek. Momenteel wordt er hard aan gewerkt om een wijziging in de btwbepaling voor elkaar te krijgen.
Wat speelt er bij u? Waar wilt u graag een verandering in zien waar de gehele
paardenhouderij sector bij gebaat is? Laat het ons weten en wij komen naar u toe!
Voor meer informatie of aanmelden voor een bezoek, mail naar Mieke Theunissen
mtheunissen@lto.nl. Vergeet daarbij niet uw naam en telefoonnummer achter te laten.

Volg samen met LTO het AO Paarden
Op dinsdag 3 oktober staat er een AO Paarden
op de agenda van de Tweede Kamer. LTO
Paardenhouderij nodigt u uit om dit debat
samen te komen volgen. Vooraf wordt op
kantoor van LTO Nederland te Den Haag een
voorbeschouwing gehouden. En na het debat
volgt een eerste nabeschouwing.
Binnenkort volgt er meer informatie in deze
nieuwsbrief over deze ledenactiviteit.

Agenda
Datum:
6 juli – 3 sept
20 aug 2018
28 aug 2018
14-16 sept
2018
3 okt 2018

Activiteit:
Zomerreces Tweede Kamer
Bestuursvergadering Stichting Welzijn en
Paard
Bestuursvergadering Sectorraad Paarden
Horse Event

Opmerking:

AO Paarden

Tweede Kamer
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