FOKKERIJ STAMBOEK

Coöperatie CRV gaat

stamboektaken
zelf uitvoeren

Als gevolg van de nieuwe Europese fokkerijverordening wijzigt
de organisatiestructuur van veeverbeteringsorganisatie CRV. De
coöperatie CRV gaat de stamboektaken, zoals bedrijfsinspectie
en fokwaardeschatting, in eigen beheer uitvoeren. De ‘knip’ in
de organisatie moet bijdragen aan meer transparantie.
TEKST JAAP VAN DER KNAAP

V

anaf 1 november 2018 treedt de nieuwe Europese fokkerijverordening in werking. De
verordening is een tachtig pagina’s tellend
document dat ervoor zorgt dat diverse Europese fokkerijorganisaties en stamboeken de gemaakte afspraken en richtlijnen nog eens goed tegen het licht houden om te kijken of ze voldoen aan de voorwaarden
van de komende wetgeving.
CRV is een van die organisaties. ‘Aan de basis van de
nieuwe verordening staat het stimuleren van vrij
handelsverkeer. De verordening zorgt ervoor dat alle
Europese stamboeken en fokkers gelijk behandeld
worden. Daarom moeten stamboeken in de EU elkaars dieren erkennen en dat vereenvoudigt de internationale handel van stamboekdieren.’ Peter
Broeckx, voorzitter van CRV, schetst in een notendop
waarom het Europees Parlement de verordening in
2016 heeft goedgekeurd.
‘De Europese wetgever legt de verantwoordelijkhe-

den nu nog nadrukkelijker neer bij de stamboeken
en hun deelnemers, de diereigenaren’, vertelt hij. ‘De
EU onderstreept daarmee dat leden zelf zeggenschap
hebben over zaken als fokdoelrichting, prestatieonderzoek en fokwaardeschatting.’

‘Knip’ schept helderheid in taken
De Europese verordening heeft gevolgen voor de
organisatiestructuur van CRV. Vanaf 2018 zullen een
aantal stamboekactiviteiten uitgevoerd worden door
de Coöperatie Koninklijke CRV ua, kortweg Coöperatie CRV genoemd. Deze Coöperatie CRV heeft al jaren
de stamboekerkenning, maar besteedde de uitvoering van stamboektaken uit aan derden, zoals de
stichting Genetische Evaluatie Stieren (GES) en de
werkmaatschappij CRV bv. Dat uitbesteden zorgde
voor een efficiënte manier van werken, maar leverde
ook wel eens het verwijt op van belangenverstrengeling. De werkmaatschappij CRV bv is immers ook een

In april 2018 laatste indexdraai onder
verantwoording van GES
CRV wacht niet met de veranderingen tot 1 november
2018, wanneer de EU-verordening van kracht wordt.
Vanaf 1 april 2018 zullen de stamboekregistratie en de
bedrijfsinspectie al worden uitgevoerd door de Coöperatie CRV. Daarnaast ligt er een voorstel dat de fok-

18

waardeschatting van april 2018 voor het laatst onder de
verantwoordelijkheid valt van het GES. De augustusdraai zou daarmee de eerste indexdraai zijn onder
verantwoording van de Coöperatie CRV. De gesprekken met GES zijn daarover gaande.
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Gevolgen Vlaanderen blijven beperkt
De gevolgen van de structuuraanpassingen voor de
Vlaamse veehouders blijven beperkt. In Vlaanderen
heeft CRV Vlaanderen vzw de stamboekerkenning
voor het voeren van een stamboek voor acht runder-

rassen. De taakomschrijving van de drie bedrijfsinspecteurs blijft gelijk aan die van hun Nederlandse collega’s.
De fokwaardeschatting besteedt het Vlaamse stamboek uit aan de Coöperatie CRV.

ki-organisatie die stieren test en rietjes sperma wil
verkopen. ‘Van belangenverstrengeling is geen sprake’, zo neemt Broeckx stelling. ‘Maar we hadden
achteraf,’ en Broeckx steekt meteen maar de hand in
eigen boezem, ‘soms beter moeten communiceren
hoe taken en verantwoordelijkheden binnen CRV
geregeld zijn. Wat voor CRV vanzelfsprekend lijkt,
kan voor anderen toch vragen oproepen. Dat zorgt
voor onrust in de markt.’
Vanaf volgend jaar zullen de stamboekregistratie, de
bedrijfsinspectie en de fokwaardeschatting weer
worden uitgevoerd door de Coöperatie CRV, zo legt
Wietse Duursma, vice-voorzitter van CRV, uit.
‘In de nieuwe situatie maken we nu een duidelijke
knip tussen stamboektaken en de overige bedrijfsactiviteiten. Dat moet helderheid scheppen.’
Die ‘knip’ heeft voor de stamboekregistratie de minste consequenties, omdat veel registratietaken geautomatiseerd zijn. Meer zichtbare gevolgen zijn er
voor de bedrijfsinspectie. Het team van twintig inspecteurs van hoofdinspecteur Gerbrand van Burgsteden komt in dienst van de Coöperatie CRV. Ze
zullen koeien blijven inschrijven, maar de inspecteurs gaan geen paringsadviezen meer geven aan de
hand van het paringsadviesprogramma SAP. ‘Natuurlijk mogen ze vanuit de data van de bedrijfsinspectie
in gesprek met de veehouder. Bijvoorbeeld over de
fokdoelrichting, maar op stierniveau gaan ze geen
advies geven’, aldus Duursma.
De melkproductieregistratie (mpr) komt niet onder
Coöperatie CRV te vallen. ‘Er zijn meerdere organisaties die mpr uitvoeren’, zo legt Duursma uit. ‘CRV bv
is straks gewoon een van de partijen die mpr-data
aan het stamboek aanlevert.’

		

Einde fokwaardeschatting via GES
De nieuwe Europese regelgeving heeft ook gevolgen
voor de uitvoering van de fokwaardeschatting. Nu
ligt hiervoor de erkenning bij de stichting Genetische
Evaluatie Stieren (GES). Met de keuze van het hoofdbestuur van de Coöperatie CRV om zelf de uitvoering
op te pakken, komt er een einde aan de rol voor de
stichting GES.
De nieuwe situatie lijkt beladen, omdat fokwaardeschatting regelmatig een onderdeel is geweest van
discussie tussen ki-eigenaren. Juist daarom is de
stichting GES opgericht, waarin wetenschappers
en ki-organisaties zitting hebben en samen de
koers bepaalden. ‘Volgens de nieuwe EU-verordening mag de verantwoordelijkheid voor de fokwaarHet team van bedrijfsinspecteurs stopt met het geven
van paringsadvies op dierniveau
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deschatting niet worden uitbesteed’, zo vertelt
Duursma.
Op basis van de ervaringen met GES noemt Broeckx
de inbreng van andere fokkerijorganisaties en wetenschappers wel heel waardevol. ‘Een positief-kritische
blik van fokkerijorganisaties is belangrijk om als
stamboek scherp te blijven en te horen wat er in de
praktijk leeft.’ Daarom wil de Coöperatie CRV een
adviesorgaan oprichten dat het stamboek en het
rekencentrum adviseert. ‘In dat adviesorgaan zitten
wetenschappers uit Nederland en Vlaanderen, maar
ook afgevaardigden van fokkerijorganisaties en boeren-bestuurders’, aldus Broeckx.
De veranderingen hebben ook gevolgen voor de tariefstructuur, bijvoorbeeld om de fokwaardeschatting
te betalen. Er is nu een voorstel om vanaf volgend
jaar een bedrag per registratie van inseminatiegegevens te verrekenen. Hierdoor draagt iedere veehouder bij aan de fokwaardeschatting. Wietse Duursma:
‘Nu kunnen stiereigenaren die niet deelnemen aan
GES ervoor kiezen om fokwaarden niet te publiceren.
Dat is niet in het belang van de veehouders. Onze
veehouders moeten van elke stier uit elk land zo
objectief mogelijk via fokwaarden kunnen zien wat
zo’n stier presteert, wat ’ie waard is. De verordening
onderstreept dit belang nog maar eens door het publiceren van alle stieren met een fokwaarde door het
stamboek verplicht te stellen.’

Steeds meer data beschikbaar
De nieuwe structuur schept volgens Duursma en
Broeckx ook meer duidelijkheid en mogelijkheden
voor de steeds grotere hoeveelheden datastromen die
de Coöperatie CRV te verwerken krijgt.
Er zijn veel vragen over dataeigendom, ervaart
Duursma. ‘Deze ruwe data zijn eigendom van de
leden. Pas als ze met goedkeuring van de leden worden verwerkt tot bruikbare cijfers of kengetallen,
krijgen data meerwaarde.’ Juist de afgelopen jaren
hebben de CRV-leden kunnen profiteren van een
efficiënte manier van verzamelen en verwerken van
data, stelt Duursma. ’CRV bv is een commercieel
bedrijf en daarom dwingt het zichzelf om steeds
weer op zoek te gaan naar de toegevoegde waarde.
Denk bijvoorbeeld aan fokwaarden voor robotgeschiktheid, gezondheidskenmerken, zoals bijvoorbeeld het project DigiKlauw, en meer recent de fokwaarde voor voerefficiëntie.’
Duursma wijst naar de unieke situatie in Nederland
en Vlaanderen. ‘Je ziet in het buitenland dat com-

Wietse Duursma: ‘We mogen
blij zijn dat het bewerken van
data van het boerenerf in
coöperatieve handen is’
merciële bedrijven in het gat springen van het bewerken van data afkomstig van het boerenerf om
daar geld aan te verdienen. We mogen blij zijn dat
wij de kennis en kunde hebben om dat in coöperatieve handen te houden. Eventuele winst vloeit hier
terug naar de leden of wordt ingezet om te investeren in nieuwe ontwikkelingen.’
Het stamboek ziet ook de meerwaarde van genomics
en zal net zoals het GES deze bron van informatie
meenemen in de fokwaarden. ‘Vrijwel alle ki-organisaties in de wereld, waaronder CRV, hebben veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van genomics door het
dna van hun stieren te analyseren en onderling samenwerkingsverbanden op te zetten’, zo vertelt
Duursma. Alle veehouders, en ook ki-organisaties,
kunnen genoominformatie aanleveren aan het stamboek, mits dit voldoet aan de controles en validaties
die door Interbull worden opgelegd. Duursma stelt
dat het daarom de eigen keuze van elke ki-organisatie is om te investeren in genomics of niet. Dat is
volgens hem weinig anders dan de huidige situatie.
‘Ook nu al leveren verschillende ki-organisaties genoominformatie aan GES voor de fokwaardeschatting. Er zijn nog nauwelijks ki-organisaties die geen
genoomfokwaarden voor hun stieren hebben.’

Meer transparantie naar de markt
De voorstellen om de Coöperatie CRV de stamboektaken te laten te uitvoeren zijn half november voorgelegd aan en goedgekeurd door de ledenraad. ‘Daar
zijn stevige discussies gevoerd en er was ook veel
uitleg nodig vanwege de complexe wetgeving’, vertelt Broeckx. ‘Maar de leden begrijpen heel goed de
noodzaak. Deze structuurwijzigingen zijn niet alleen
maar ingegeven vanuit nieuwe EU-verordening, maar
ook vanwege onze wens om transparanter te zijn
naar de markt. De perceptie die er heerst over belangenverstrengeling is niet terecht. In de nieuwe structuur kunnen we dat nog beter laten zien.’ l

RVO bevestigt de erkenning Coöperatie CRV
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
heeft deze maand de stamboekerkenning van CRV
voor het voeren van 26 runderrassen bevestigd. De
RVO komt met deze bevestiging na een recente uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). De CBb oordeelde dat de RVO ki-organisatie KI Samen als belanghebbende moet beschouwen
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bij het verlenen van de stamboekerkenning aan CRV.
Vanwege vermeende belangenverstrengeling was KI
Samen naar het CBb gestapt.
De RVO heeft de bezwaren van KI Samen nogmaals
bekeken en stelt dat CRV volledig voldeed aan de regels en daarom terecht de stamboekerkenning kreeg.
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