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Sectorraad Paarden vergadering
Op dinsdag 18 december is de Sectorraad Paarden weer bij elkaar gekomen. De agenda
kende verschillende onderwerpen waaronder de maatlatstallen, de identificatie en registratie
regeling en eventuele rhino en droes protocollen. LTO Paardenhouderij heeft voorafgaand
aan deze bijeenkomst verkennende gesprekken gehad met Stichting Milieukeur (SMK) over
het implementeren van maatlatstallen in de paardensector. Dit voorstel is binnen de
sectorraad besproken, waarbij de leden aangegeven hebben dit een goed idee te vinden en
open te staan voor verdere gesprekken met SMK. Dit zal opgepakt worden in het nieuwe jaar
waarin hopelijk grote stappen gemaakt kunnen worden.
Naast deze maatlatstallen is ook gesproken over de problematiek rondom identificatie en
registratie (I&R). Dit omdat veel ondernemers hier nog problemen mee ervaren. Dit kan
bijvoorbeeld zijn doordat paspoorten verloren raken, niet kloppen of niet aanwezig zijn bij het
paard. Er is gesproken over mogelijke oplossingen en wat de Sectorraad hieraan kan
bijdragen. Daarnaast zijn hier ook gesprekken over met het ministerie van LNV.
Tevens heeft de werkgroep diergezondheid geadviseerd over mogelijke rhino en droes
preventie. Hier wordt vooral aangegeven dat preventie tegen rhino of droes lastig te
implementeren is, doordat de inentingen hiervoor niet garanderen dat de ziektes niet meer
voorkomen. Wel wordt benadrukt dat de infectiedruk flink zal dalen waardoor er minder
ziektegevallen voor zullen komen. Door verschillende ideeën te bespreken, wordt getracht
wettelijke maatregelen te voorkomen en daarnaast de infectiedruk te verlagen.
LTO Paardenhouderij zal uiteraard betrokken blijven bij de vorderingen omtrent
bovenstaande zaken.

Voedselveiligheid in de paardensector
De voedselveiligheid in Nederland is sinds de fipronil affaire flink onder de loep genomen.
Daarbij is betrokkenheid van LTO gevraagd. Op dinsdag 18 december vond een bespreking
plaats over de voedselveiligheid waarin LTO Nederland gecomplimenteerd werd over de
acties die zij genomen hebben. LTO Nederland is actief aan de slag gegaan en heeft de
voedselveiligheid situatie binnen alle sectoren nauwkeurig in beeld gebracht, waaronder ook
de paardensector.
Tijdens de verschillende gesprekken over de voedselveiligheid binnen de verschillende
sectoren zijn de valkuilen in kaart gebracht. De paardensector is niet erg actief in de
productie van voedsel, maar ook wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen voor
eventuele problemen binnen de voedselproductieketen. Eventuele problemen kunnen hier
vooral ontstaan door de afwezigheid van het originele paspoort doordat deze kwijt is en een
nieuw paspoort aangevraagd is. Dit kan betekenen dat de paspoorten niet up-to-date zijn
betreffende medicijnen. Wel wordt de voedselproductie in de paardensector gecontroleerd
door de NVWA en zijn er verschillende richtlijnen waar men aan moet voldoen.
Vanuit de vakgroep is Matthijs Maat aanwezig geweest bij de bijeenkomst. “Ik vind het goed
dat LTO hier zo mee bezig is. Ondanks dat de paardensector niet zo geraakt is door
voedselveiligheid, dienen we alsnog onze verantwoordelijkheid te nemen. LTO
Paardenhouderij steunt dit natuurlijk en draagt graag bij aan de voedselveiligheid in
Nederland.
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Agenda
LTO Paardenhouderij gaat naar de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch. Meer informatie
hierover volgt. De KWPN Hengstenkeuring wordt gehouden van 30 januari t/m 2 februari
2019 in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch.
In het voorjaar gaan er verschillende ledenbijeenkomsten georganiseerd worden waarbij het
welzijn van paarden besproken gaat worden en hoe je dit als ondernemer kan
implementeren in je bedrijf. Verdere informatie hierover volgt nog.
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