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Terugblik AO Paarden
Op woensdag 3 oktober stond het Algemeen Overleg Paarden op de agenda van de Tweede
Kamer. Belangrijkste conclusie is dat de paardensector de afgelopen jaren heeft laten zien
goede stappen te zetten om het paardenwelzijn te verbeteren. Minister Carola Schouten
(LNV) ziet daardoor geen redenen om dit via niet-motiverende regelgeving vast te leggen.
Minister Schouten vindt dat de paardensector met de Gids voor Goede Praktijken en het
Keurmerk Paard en Welzijn op de goede weg is. 'Zeker nu ze dit keurmerk breder wil
aanpakken. Dit keurmerk is wetenschappelijk onderbouwd en wordt ondersteund door
belangrijke organisaties.'
Sommige partijen hebben een andere blik op de sector. PvdD en PVV zijn kritisch over de
manier waarop paarden worden gehouden. 'Het moet afgelopen zijn dat de sector haar eigen
vlees keurt. Het is ernstig gesteld met het paardenwelzijn in Nederland. Dit komt deels door
gewin, maar ook door onkunde', stelt PVV-Kamerlid Dion Graus.
Ook van Femke Merel van Kooten (PvdD) pleit voor actie. 'Uit een rapport van Dier&Recht
komt naar voren dat het welzijn op 85 procent van de maneges niet op orde is.
Welzijnscriteria worden in de sector afgezwakt. Bedrijven die niet bij LTO of de FNRS zijn
aangesloten, hoeven nergens verantwoording af te leggen.'
Schouten herkent zich absoluut niet in het
rapport van Dier&Recht en de overige
signalen van PVV en PvdD. 'Inspecteurs
van de NVWA hebben in 2017 maar enkele
overtredingen geconstateerd. Bij een
aselecte controle in 2016 en 2017 bleek 89
procent van de ondernemingen de zaken op
orde te hebben. Ik wil het beleid dan ook zo
doorzetten.' Uitzondering is het couperen
van staarten. 'Vanaf 1 januari 2020 zijn
paarden met gecoupeerde staarten niet
meer welkom op evenementen', aldus de
minister.
Voorzitter Ralph van Venrooij van LTO-vakgroep Paardenhouderij is tevreden over de
houding van de minister. 'Het geeft aan dat de minister vertrouwen heeft in de sector en de
stappen naar het Keurmerk Paard en Welzijn ondersteunt', zegt hij.
Wel hoopte Van Venrooij dat Schouten meer zou inzetten op het vermelden van de eigenaar
in het kader van het I&R-systeem. 'We vinden dat niet de houder verantwoordelijk is voor het
paard of de training en africhting hiervan. De paardensector zit anders in elkaar dan veel
andere sectoren. Paarden zijn vaak in eigendom van particulieren, terwijl ze elders worden
gehuisvest. Dat pleit ervoor om ook de eigenaar te registreren.' Schouten is daar vooralsnog
terughoudend in.
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Maatlatstal moet paardenhouder fiscale voordelen gaan bieden
LTO Paardenhouderij pleit voor een gelijk speelveld onder diverse type pensionstallingen.
Ook vanuit de Tweede Kamer is er veel kritiek op de huidige btw-bepaling omdat btwtechnisch duurzame stallen, zoals het paddock paradise en de vrijloopstal, financieel minder
aantrekkelijk zijn dan de minder diervriendelijke boxen. Volgens de Schouten kan een
maatlatstal daar verandering in brengen.
Volgens Schouten zijn de btw-regels gebaseerd op Europese richtlijnen en kan ze hier niet
van afwijken. Wel wil ze middels de maatlat duurzame veehouderij ondernemers met een
duurzame stal fiscale voordelen bieden. Stichting Milieukeur is momenteel bezig met het
ontwikkelen van die maatlat. Een commissie van deskundigen stelt de eisen op voor die
maatlat. LTO heeft zitting in deze commissie van deskundigen. Minister Schouten heeft de
stichting gevraagd om ook te gaan kijken naar een maatlat duurzame stalsystemen voor
paarden. Hier zouden ook kuddesystemen onder kunnen vallen.

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 is de vakgroep langs geweest 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. Hierboven kunt u lezen hoe deze problematiek is opgepakt.
Wat speelt er bij u? Waar wilt u graag een verandering in zien waar de gehele
paardenhouderijsector 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.

Uitrol Keurmerk Paard en Welzijn van start
LTO Paardenhouderij bereidt zich voor om u zo goed
mogelijk wegwijs te maken in het behalen van het
Keurmerk Paard en Welzijn (KPW). Als
brancheorganisatie nemen wij de verantwoordelijkheid
om u zo goed mogelijk te adviseren over welke
aanpassingen u eventueel moet doen om te voldoen aan de eisen van het KPW. Daarvoor
volgen wij de voorlichting die eind oktober wordt verzorgd door Prof. Dr. Marianne Sloet en
Machteld van Dierendonck.
De vakgroep verwacht vanaf medio november op de erven van diverse paardenhouderijen
actief te kunnen zijn om u zo goed mogelijk te adviseren over het KPW.
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