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2019-3 Nieuwsbrief LTO Paardenhouderij 

Brexit voorbereidingen voor de paardenhouderij 

Levende dieren die nu via de Nederlandse zeehavens binnenkomen vanuit het Verenigd 

Koninkrijk moeten na Brexit (no deal) bij aankomst gekeurd worden in een inspectiepost voor 

levende dieren. Dit betreft de invoer van paarden, runderen, schapen, kippen, 

dierentuindieren etc. en geldt niet voor niet-commercieel vervoer van gezelschapsdieren. 

Zo’n inspectiepunt ontbreekt momenteel op alle waterroutes vanuit het VK naar Nederland. 

Dat betekent concreet dat in het geval van een no deal Brexit per 30 maart levende dieren 

die zich dan in het VK bevinden niet (terug) naar Nederland kunnen komen via een 

Nederlandse zeehaven. Verkeer via de luchthavens Schiphol en Maastricht is nog wel 

mogelijk omdat daar inspectieposten aanwezig zijn en luchtvervoer beschikbaar is.  

In Nederland is het bedrijfsleven verantwoordelijk is voor de bouw en inrichting van deze 

inspectieposten. De overheid gaat zelf geen inspectieposten inrichten. De NVWA en het 

ministerie van LNV zijn al enige tijd met verschillende partijen in gesprek over mogelijke 

oplossingen om voor 30 maart a.s. de beschikking te hebben over een - al dan niet tijdelijk - 

inspectiepost zodat in ieder geval via één van de veerdienstroutes de levende dieren 

vervoerd kunnen worden.  

Namens LTO Paardenhouderij nam Matthijs Maat op 7 februari deel aan het overleg met het 

ministerie en de NVWA over het inrichten van een inspectiepost. De verwachting is dat het 

vervoer van paarden eerder via een snellere lijn plaats zal vinden, zoals via Calais. 15 

februari is de deadline om een nieuwe inspectiepost in te dienen bij de Europese Commissie 

(EC). 

 

Succesvolle aanwezigheid op KWPN Hengstenkeuring 

LTO Paardenhouderij werkt aan meer zichtbaarheid van haar activiteiten voor leden als ook 

aan meer algemene bekendheid in de sector. Van oudsher staat LTO bekend vanuit haar 

belangenbehartiging voor de land- en tuinbouw. Niet iedereen denkt daarbij automatisch aan 

de paardenhouderij. LTO Paardenhouderij laat zien dat ook de paardensector een 

belangrijke (economische) speler in het buitengebied is. 

Tijdens de KWPN Hengstenkeuring was er veel aanloop 

naar de stand van LTO Paardenhouderij. Nieuwsgierige 

leden die meer informatie op kwam halen over de 

recente ontwikkelingen voor de sector. Maar ook niet-

leden waren geïnteresseerd in wat LTO voor hen kan 

betekenen. Daarnaast hebben weer vele ondernemers 

hun visitekaartje achtergelaten om kans te maken op 

een bedrijfsfilm met een drone. 

 

De winnaar van deze actie is geworden: Stal Timmermans 

Het paardendeken gaat naar: Sophie van Norel 

De LTO-paraplu is gewonnen door: A. Zekveld 
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Gratis naar de werkgeversbijeenkomsten 

Agrarische werkgevers kunnen de komende tijd gratis de werkgeversbijeenkomsten van de 

Werkgeverslijn land- en tuinbouw bezoeken. Voor werkgevers verandert er in 2019 veel rond 

verschillende thema’s zoals de Wet Arbeidsmarkt in Balans, huisvesting van 

seizoensarbeiders en wijzigingen in de loonheffingskorting en de private aanvulling WW 

(PAWW). 

 

Naast deze drie hoofdonderwerpen is er ook ruimte voor sectorspecifieke actualiteiten. 

Vanzelfsprekend is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen en het voeren van 

discussie. Binnen twee uur bent u weer klaar voor het nieuwe (werkgevers-)seizoen. 

 

Meer informatie en het digitale aanmeldformulier zijn hier te vinden. 

 

 

https://www.facebook.com/LTOpaardenhouderij/
https://werkgeverslijn.nl/agenda/

