FOKKERIJ STAMBOEK

Europa uniformeert
stamboekregels
Een nieuwe Europese fokkerijverordening legt nieuwe regels op voor
stamboekorganisaties. Per 1 november 2018 worden deze toegepast. Voor
vleesveehouders verandert er weinig, enkel de achterliggende structuur van
veeverbeteringsorganisatie CRV wijzigt. CRV-voorzitter Peter Broeckx licht toe.
TEKST WIM VEULEMANS
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anaf 1 november 2018 treedt de nieuwe
Europese fokkerĳverordening in werking.
De verordening is een tachtig pagina’s tellend document dat een aantal richtlĳnen omtrent
fokkerĳ omvat voor alle Europese fokkerĳorganisaties en stamboeken. CRV is een van die organisaties.
‘Aan de basis van de nieuwe verordening staat het
stimuleren van vrĳ handelsverkeer’, zegt Peter
Broeckx, voorzitter van CRV. ‘De verordening zorgt
ervoor dat alle Europese stamboeken en fokkers
gelĳk behandeld moeten worden. Daardoor moeten
stamboeken in de EU elkaars dieren erkennen en dat
vereenvoudigt de internationale handel van stamboekdieren.’
Broeckx schetst in een notendop waarom het Europees Parlement de verordening in 2016 goedkeurde.
‘De Europese wetgever legt de verantwoordelĳkheden 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.’

Meer toezicht op naleving regels
Omdat het over een verordening gaat, is elke lidstaat
verplicht om de bepalingen in deze verordening
volledig te integreren in de eigen wetgeving. Meer
concreet betekent dit dat voortaan dezelfde regels
gelden voor alle lidstaten en dus ook voor alle stamboeken. Enige ruimte tot interpretaties is niet meer
mogelĳk. Bovendien zal er meer en strenger toezicht
mogelĳk zĳn vanuit Europa en de lidstaten zelf op
de correcte naleving van de regels. Zo dienen de
Waalse en Vlaamse overheid een samenwerkingsovereenkomst te sluiten om toezicht te kunnen houden op eventuele activiteiten van een stamboek in
hun bevoegdheidsgebied. Toezicht op een correcte
borging van de geregistreerde gegevens kan daarvan
een voorbeeld zĳn.
‘De controlerende overheid zal meer mogelĳkheden
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hebben om in te grĳpen’, geeft de CRV-voorzitter
aan. ‘Daarnaast zal er voor de vleesveehouder zelf
niet heel veel veranderen. Een aantal zaken worden
momenteel nog aangepast aan de nieuwe regeling.’
Als voorbeeld hiervan noemt Broeckx de interpretatie van raszuivere dieren. ‘Europa bepaalt dat in de
hoofdsectie van het stamboek enkel raszuivere dieren mogen worden opgenomen. De afleiding daarvan vindt plaats op basis van de afstamming en is
vrĳ complex. Dieren die niet voldoen aan de eisen
van de hoofdsectie van het stamboek, worden ingedeeld in een aanvullende sectie of in het register.
Dieren behouden evenwel hun S- of C-status die ze
in het verleden hebben toegewezen gekregen op
basis van de eisen uit het reglement stamboekregistratie.’

Structuur opgesplitst
De Europese verordening heeft een aantal gevolgen
voor de organisatiestructuur van CRV. In Vlaanderen
zĳn deze beperkt, maar de stamboekactiviteiten in
Nederland zullen voortaan uitgevoerd worden door
de Coöperatie Koninklĳke CRV u.a., kortweg Coöperatie CRV genoemd. Deze Coöperatie CRV heeft al
jaren de stamboekerkenning, ook voor twaalf vleesrassen waaronder Belgisch witblauw, verbeterd
roodbont, limousin en blonde d’Aquitaine, maar
besteedde de uitvoering van stamboektaken uit aan
derden, zoals de stichting Genetische Evaluatie Stieren (GES) en de werkmaatschappĳ CRV BV.
In Vlaanderen heeft CRV Vlaanderen vzw de erkenning voor drie vleesrassen. Behalve voor Belgisch
witblauw geldt dit ook voor blonde d’Aquitaine en
het roodvleesras van West-Vlaanderen. ‘De vzw zelf
zal geen taken uitvoeren, maar besteedt deze uit’,
verduidelĳkt Peter Broeckx. ‘De fokwaardeschatting
zal in de toekomst via de coöperatie CRV gebeuren,
de werkmaatschappĳ CRV cvba staat in voor de verzameling van gegevens zoals stamboekregistratie en
lineaire beoordeling. Zo voert ook de inspecteur
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In Vlaanderen zal voor vleesveehouders
weinig veranderen in de uitvoering
van de stamboekregels

vleesvee zĳn opdrachten uit onder de verantwoordelĳkheid van het stamboek en
wordt hĳ dus ook vanuit de coöperatie
aangestuurd.’

Fokwaardeschatting in handen
Nu ligt hiervoor de erkenning bĳ de stichting Genetische Evaluatie Stieren (GES),
ook voor de berekening van fokwaarden
voor Belgisch witblauw (fokwaarden vlees,
groei, vruchtbaarheid). Met de keuze van
het hoofdbestuur van de Coöperatie CRV
om zelf de uitvoering op te pakken, komt
een einde aan de rol voor de stichting GES.
CRV Vlaanderen vzw zal dus in de toekomst een beroep doen op de coöperatie
CRV voor de berekening van fokwaarden.
De rascommissie Belgisch witblauw adviseert het bestuur van CRV Vlaanderen vzw
over de inhoudelĳke invulling en de uitvoering van de verschillende opdrachten
door het stamboek.
Dat fokwaarden belangrĳk zĳn voor de
sector onderstreept ook Europa. De verordening bepaalt dat het publiceren van alle
stieren met een fokwaarde door het stamboek verplicht is.
De fokwaardeschatting van april 2018 is
dan ook de laatste onder de verantwoordelĳkheid van het GES. De augustusdraai zou
daarmee de eerste indexdraai zĳn onder
verantwoording van de Coöperatie CRV.
Momenteel lopen hierover nog de laatste
gesprekken.

Meer data nodig
‘Eigenlĳk zet deze Europese verordening
met een aantal bepalingen stappen terug’,
stelt Peter Broeckx scherp. ‘Men gaat, onder andere met die bepaling van raszuiverheid, terug naar de elitefokkerĳ van weleer. Vandaag vindt kruisen tussen rassen
immers steeds meer zĳn weg, niet alleen in
de melkveehouderĳ, maar ook in de vleesveehouderĳ. Daarnaast is het belang van
de verzameling, de verwerking en het gebruik van data in het management steeds
groter aan het worden. Ook in de vleesveesector.’
Volgens de CRV-voorzitter heeft een economische vlees- en melkveehouderĳ meer
nodig dan alleen maar wat vandaag bepaald is in een stamboek. ‘Groei, karkasgegevens, vruchtbaarheid, al deze data zĳn
belangrĳk voor de rendabiliteit van de
sector. In een tĳd dat het moeilĳk is om
rendabel te werken, is het verzamelen van
en sturen met data op een bedrĳf het allerbelangrĳkste’, besluit Broeckx. l
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CHAROLAIS IN BEELD

In het jubileumjaar van het Nederlands
Charolais Stamboek bereiden drie
charolaisstieren zich samen met hun
verzorgers voor in het centrale opfokstation in Laren. Het ras viert dit jaar
onder andere feest op zaterdag 2 juni.
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