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2020-9 Nieuwsbrief LTO Paardenhouderij 

Veelgestelde vragen corona en paardenhouderij 
 

LTO Paardenhouderij heeft samen met de regionale LTO-organisaties een overzicht 

gemaakt van veelgestelde vragen over corona en paardenhouderij. Daarnaast bundelt het 

crisisteam van LTO overstijgende vraagstukken in wekelijkse updates. Deze informatie is via 

onderstaande links te vinden. 

 

De regionale LTO’s en de werkgeverslijn voorzien in een Q&A welke dagelijks aangevuld 

wordt met vragen en antwoorden die binnenkomen (LTO Noord, ZLTO, LLTB).   

 

De Q&A Paardenhouderij is ook hier rechtstreeks te vinden. 

De updates van het crisisteam LTO Nederland zijn hier te vinden. 
 

Infographic coronagevolgen paardensector 

 

LTO Nederland werkt samen met de Sectorraad Paarden om de gevolgen van de 

coronacrisis zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Middels deze infographic wordt in één 

oogopslag duidelijk hoe de gehele sector samenhangt. De gevolgen in de primaire sector 

werken door op de rest van de keten.  

Komende weken wordt een nadere uitwerking gegeven aan het zo goed mogelijk in beeld 

krijgen van de financiële gevolgen voor alle deelsegmenten van de paardensector. Onder 

andere het openstellen van paardensportactiviteiten voor jeugd tot 18 jaar gaat positieve 

gevolgen hebben voor de impact op de sector. 

 

  

https://www.facebook.com/LTOpaardenhouderij/
https://werkgeverslijn.nl/coronavirus-veelgestelde-vragen/
https://www.ltonoord.nl/dossiers/corona/overzicht-veelgestelde-vragen-corona
https://www.zlto.nl/coronavirus/veelgesteldevragen
https://www.lltb.nl/corona
https://www.lto.nl/sector/dier/paardenhouderij/
https://www.lto.nl/onderwerpen/corona/
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Exportcertificering paarden weer langzaam op gang  

De NVWA heeft beslist dat per woensdag 27 maart ‘niet-essentiële transporten’ worden 

opgeschort voor onbepaalde tijd. Dit heeft grote gevolgen voor de paardensector. Via de 

Sectorraad Paarden wordt samengewerkt met de Vereniging Paarden Export en Transport 

Nederland (VPETN) aan een oplossing met de NVWA. Inmiddels zijn er weer vier locaties in 

het land vanaf waar exportcertificeringen uitgevoerd kunnen worden. 

Na een geslaagde pilotweek op één locatie in Echt is er nu een verruiming in het aanta 

locaties waar exportcertificering plaats kan vinden. Er zijn nog steeds beperkingen in de 

capaciteit van de NVWA, waardoor er niet op alle dagen op alle locaties certificeringen 

plaatsvinden. Echter de verruiming naar meer locaties die ieder een dag van de week 

ingezet worden, is een stap in de goede richting. De locaties die zijn toegevoegd betreffen 

Jistrum, Amstelveen en Slagharen.  

 

Enquête boer naar paardenhouder 

LTO-Paardenhouderij is momenteel bezig met het schrijven van een 

gids voor agrarische bedrijven als melkveehouders en varkenshouders 

die willen overstappen naar een paardenhouderij. Om de belangen in 

beeld te brengen is er een enquête uitgebracht. Bent u van plan om 

over te stappen naar paardenhouderij of heeft u dit al gedaan dan kunt 

u ons helpen door de onderstaande enquête in te vullen. De enquête 

zal enkele minuten duren, alvast bedankt voor uw medewerking.  

 

Wanneer u de overstap naar paardenhouderij heeft gemaakt: 

https://www.enquetesmaken.com/s/gemaakte_overstap_paardenhouderij 

 

Wanneer u de overstap naar paardenhouderij wilt gaan maken: 

https://www.enquetesmaken.com/s/overstap_naar_paardenhouderij 

 

 

https://www.facebook.com/LTOpaardenhouderij/
https://www.horses.nl/wp-content/uploads/2020/03/1766-Bericht-aan-sectororganisatie-Levend-Vee-stopzetten-NVWA-activiteiten.pdf
https://www.enquetesmaken.com/s/gemaakte_overstap_paardenhouderij
https://www.enquetesmaken.com/s/overstap_naar_paardenhouderij

