– REPORTAGE –

BELGISCH EU-PARLEMENTSLID
HILDE VAUTMANS NIEUWE
VOORZITTER
European Horse Network kondigt de voortzetting van de
Werkgroep Paarden in het EU Parlement aan.

we maar aan de landbouwproblematiek en de ontwikkeling van
het platteland, medicatie voor paarden en diergeneeskundige
begeleiding, verkoop aan particulieren – EU-consumentenrecht,
btw-wijzigingen, transport en recent nog de perikelen rond
de Brexit. “We hebben nog veel veldslagen te leveren opdat
de hippische sector volwaardig in EU kan functioneren en
volwaardig erkend wordt”, zegt Hilde Vautmans die gedreven
haar eerste werkvergaderingen reeds in september aankondigt.
Parlementslid Vautmans volgt haar collega Jean Arthuis (FRA)
op en stelt dat ze een aantal van haar herkozen en nieuwe
collega’s zal solliciteren om in deze werkgroep te zetelen. Een
eerste werkgroep in het EU-parlement is al vastgelegd voor 15
oktober waar ze niet alleen op actuele problemen, maar ook op
toekomstige acties zal ingaan.
MARK WENTEIN, VOORZITTER VAN EHN VERDUIDELIJKT:
“We zijn ervan overtuigd dat Mevrouw Vautmans, zelf actieve
amazone in de sport en in de recreatie, de belangen van de
hippische Europese paardenhouderij zal verdedigen. Ze heeft de
teugels in de hand genomen om de Werkgroep Paarden binnen
het EU-parlement te sturen.
Als we zien dat de nieuwe Voorzitster van de Europese
Commissie, Mevrouw Ursula von der Leyen (GER), ook een
gepassioneerd ruiter is, dan zien we de paardenhouderij op het
hoogste Europese niveau vertegenwoordigd. Dit is geen toeval,
in België zijn ongeveer 70 % van de actieve ruiters meisjes of
dames. Deze trend zet zich nu ook voort in de politiek.
Ik ben dan ook gelukkig dat voor deze vertegenwoordiging in
de EU-structuren Mevrouw Hilde Vautmans met passie deze
werkgroep zal verderzetten.
Laat ons niet vergeten dat het paard – ooit de edelste verovering
van de mens – nog altijd in talrijke Europese sectoren een ijzer
in het vuur heeft. Met name in:
- De landbouw en de plattelandsontwikkeling
- De hippische sporten
- De diergeneeskunde en de medicatie
- Toerisme en recreatie
- Dierenwelzijn met een grote verantwoordelijkheid voor de
houders
- Een belangrijke economische sector
- Een typische tewerkstelling integreren in een dynamisch
ecosysteem

EHN werd opgericht in 2010 naar aanleiding van de Equus
vergadering in Zweden, toen dit land het voorzitterschap
van de Europese Unie in handen had. Heden ten dage
vertegenwoordigt EHN 30 federaties en structuren die bij de
Europese Paardenhouderij betrokken zijn. In 2011 lanceerde
het Britse Europees parlementslid Julie Girling, de ‘MEP Horse
Group’, om het paard zichtbaar op de politieke agenda in
Europa te zetten.
Sindsdien heeft deze werkgroep talrijke items behandeld en is
tussengekomen in diverse teksten en verordeningen. Denken
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Hilde Vautmans (Europees parlementslid) is de nieuwe president
van de MEP-horse group. Hier samen met Mark Wentein
(voorzitter European Horse Network).

SEDERT 2010 VERTEGENWOORDIGT EHN DE EUROPESE
HIPPISCHE SECTOR
EHN is een non-profit netwerk van stakeholders op wereld-,
Europees-, nationaal of regionaal niveau voor de Europese
hippische sector. EHN werd begin 2010 gesticht na de Europese
hippische conferentie EQUUS toen Zweden, het voorzitterschap
van de EU in 2009 in handen had. De bedoeling was een
platform te creëren om de hippische sector en hun ontwikkeling
bekend te maken.
30 Europese en internationale structuren gelinkt aan hippische
activiteiten (o.a. Fokkerij, Racing, sport, weddenschappen,
onderzoek, recreatie en toerisme, opleidingen, gezondheid en
dierenwelzijn…)

DE EUROPESE HIPPISCHE SECTOR STAAT VOOR:
- 100 biljoen economische impact
- 400.000 full time arbeidsequivalenten in de sector
- 7 miljoen paarden in Europa
- 6 miljoen hectare of permanent grasland voor het weiden van
paarden.
EHN Oﬃce: Square de Meeus
40 - B-1000 Brussels
+32 2 4016165
info@europeanhorsenetwork.eu
Meer info over EHN: www.europeanhorsenetwork.eu
Tekst en foto’s: Med
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