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BvHH: Strijden voor
soepeler exportregels
Het zijn drukke tijden voor de Bond van KWPN Hengstenhouders (BvHH). Het dekseizoen is momenteel in volle gang en rond de paasdagen stond de agenda traditiegetrouw vol met hengstenshows. Maar de primaire taak van de bond bestaat uit de
behartiging van de belangen van de 120 leden; eigenaren van door het KWPN goedgekeurde of erkende hengsten. En daar wordt momenteel hard voor gestreden.
Ton Lautenschutz, voorzitter van de BvHH: “Wij
zijn al enkele jaren bezig om de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zover te
krijgen dat ze de regelgeving omtrent de export
van paardensperma soepeler gaan interpreteren.” Nederlandse hengsten zijn wereldwijd
geliefd. Een groot deel van de Nederlandse
spermaproductie is dan ook bestemd voor het
buitenland. Van Zweden tot Spanje en van
Nieuw-Zeeland en Australië tot Rusland en
China: er gaat voor miljoenen aan Nederlands
paardensperma de wereld rond. “De NVWA

paardensperma worden momenteel alleen
door het Nationaal Referentielaboratorium
uitgevoerd. Volgens de wet kan echter elk
Europees laboratorium een erkenning voor
testen aanvragen en kunnen ook laboratoria
buiten Nederland gelijkstelling met Nederlandse laboratoria aanvragen, zodat zij ook
deze testen kunnen uitvoeren. “In de praktijk
blijkt echter dat de wetgeving door de NVWA
zó scherp geïnterpreteerd wordt, dat deze
laboratoria niet gecrediteerd worden,” vertelt
Lautenschutz, “gevolg is dat de testen voor

“Het exporteren van een buisje sperma
is net zo duur als de export
van een koppel koeien.”
vormt echter een groot pijnpunt”, vertelt
Lautenschutz, “zij interpreteren de wetgeving
dusdanig strikt, dat het de hengstenhouders
tegenwerkt.”

EXPORTCERTIFICAAT
Voordat paardensperma geëxporteerd mag
worden, moet er een exportcertificaat
uitgegeven worden door de NVWA. Een dure en
tijdrovende klus. Zo moet er met ieder land
buiten Europa afzonderlijk een tekst opgemaakt worden waar beide landen mee akkoord
moeten gaan. Daarnaast zijn er de bloedtesten. De meeste testen op de gezondheid van
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verdeeld zijn,” legt Lautenschutz uit. “Op
de huidige manier lopen veel hengstenhouders omzet mis, omdat klanten afhaken
of het product niet kunnen ontvangen. Ik
heb geen exacte cijfers, maar ik schat dat
het om enkele miljoenen gaat.”
STAATSSECRETARIS
De Bond van Hengstenhouders heeft zich de
afgelopen vijf jaar actief ingezet om deze
verplichte exportcertificering te versoepelen.
“Om binnen een logge en ambtelijke organisatie als de NVWA iets gedaan te krijgen, moet je
over een lange adem beschikken”, lacht
Lautenschutz. “Gelukkig hebben we inmiddels
de aandacht van staatssecretaris Van Dam
(Economische Zaken). Er zijn Kamervragen
over gesteld. We hopen dat we ook de
gesprekken met het ministerie van economische zaken voort kunnen zetten na de formatie
van een nieuw kabinet.”

Nederlandse spermastations langer duren en
veel duurder zijn.”

VRACHTWAGEN KOEIEN
“De NVWA werkt met de zogenaamde eenheid
van tarief voor alle exporten van dierlijke
producten, waardoor de verplichte
controle voor het exporteren van een
buisje paardensperma naar Ierland net
zoveel kost als de export van een vrachtwagen vol koeien. Als hengstenhouders
vinden we deze eenheid van tarief niet
rechtvaardig. Het zou meer gericht moeten
zijn op maatwerk, zodat de kosten eerlijker
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De Federatie van Nederlandse Hippische Ondernemers is de overkoepelende
vereniging van hippische brancheorganisaties. De
FNHO behartigt de belangen van alle hippische
ondernemers in Nederland en bevordert de
samenwerking tussen de sporters, de fokkerijen en
de ondernemers in de hippische sector. Voor meer
informatie en aangesloten leden zie www.fnho.nl.

