COMMISSARISSEN IN BEELD KURT FAES

Het hoogste bestuurlijke orgaan van Coöperatie CRV is de ledenraad van
87 veehouders. Namens de ledenraad houdt de raad van commissarissen (RvC) toezicht op het beleid van de CRV Holding BV. In de RvC zitten
zeven veehouders en drie commissarissen van buiten de sector. Wie zijn
zij en wat is hun visie? In een serie in Veeteelt stellen ze zich voor.
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Fokkerijliefhebber is

zakelijk over samenwerking
Na tien jaar bomen over stiervaders
in de fokkerijraad is Kurt Faes sinds 2015
commissaris van CRV. De fokkerijliefhebberij is
er nog steeds, maar als commissaris kijkt de
veehouder zakelijk naar de coöperatie.
TEKST WICHERT KOOPMAN
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ls kind al hield hij in een boekje de stambomen van de koeien van zijn vader bij. De
liefde voor fokkerij zat er jong in bij melkveehouder Kurt Faes (51) uit het Vlaamse Meer. En
nu nog kent hij tot vier generaties terug de afstamming van zijn dieren uit het hoofd. Toch was de fokkerijliefhebber aanvankelijk niet van plan om boer te
worden zoals zijn broer Dirk. Toen hun vader begin
jaren negentig echter ziek werd en wilde afbouwen,
ging dat de boerenzoons zo aan het hart dat ze alsnog besloten om samen het familiebedrijf voort te
zetten. Ze bouwden een nieuwe koeienstal en twee
stallen voor in totaal 45.000 vleeskippen.

Professioneel fokprogramma
Inmiddels is de melkveestapel gegroeid tot ongeveer
100 koeien, die tekenen voor een rollend jaargemiddelde van rond de 11.000 kg melk met 4,40% vet en
3,45% eiwit. ‘In de praktijk komt het erop neer dat
mijn broer de kippen voor zijn rekening neemt en de
administratie van het bedrijf doet en dat ik mij focus
op de koeien en alles wat daarbij komt kijken. Maar
we kunnen gemakkelijk taken van elkaar overnemen’, vertelt Faes, net na terugkomst van een ontspannende vakantie. ‘Zo kunnen we allebei ook
af en toe vrij zijn.’
Faes heeft de ontwikkeling van CRV van nabij meegemaakt. ‘Het is beslist goed geweest dat VRV en CR
Delta gefuseerd zijn’, concludeert Faes. ‘Ook vlees-
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naam Kurt Faes
woonplaats Meer (provincie Antwerpen)
leeftijd 51 jaar
gezin getrouwd met Cathy, 2 kinderen
opleiding bachelor landbouw, specialisatie melkvee
bedrijf samen met broer Dirk, 100 melkkoeien en 90 stuks
jongvee op 40 ha grond, 45.000 vleeskippen
bestuursfuncties lid van raad van commissarissen van CRV
sinds 2015, voorzitter CRV-afdeling Noorderkempen,
bestuurslid ledenkring Milcobel
vorige bestuursfunctie lid fokkerijraad CRV

veehouders plukken daar nu de vruchten van, al
ervaren ze dat misschien niet altijd zo. Kijk bijvoorbeeld eens naar het succes van de Belgian Blue Group
(BBG), waarin CRV een van de partners is. BBG heeft
met succes het Belgisch-witblauwras – ook internationaal – op de kaart gezet als meest efficiënte vleesras
van de wereld’, stelt hij vast. ‘Met name door de toenemende inzet van witblauwe stieren voor de gebruikskruising is de afzet van sperma gegroeid van
800.000 doses bij de oprichting in 2003 tot 4 miljoen
in het afgelopen boekjaar. Daarvan profiteren alle
Belgisch-witblauwfokkers. Enerzijds omdat hierdoor
een professioneel fokprogramma in de benen kan
worden gehouden en veehouders daardoor kunnen
putten uit een ruim aanbod van betrouwbaar geteste
stieren. Anderzijds omdat dit kansen biedt voor de
afzet van fokmateriaal’, aldus de commissaris.
Hij wijst in dit verband ook op het toenemend gebruik van gesekst sperma in de melkveehouderij.
‘In Vlaanderen en Nederland gaat deze ontwikkeling
misschien nog wat minder snel dan in de landen om
ons heen. Maar ook hier zal de interesse voor gesekst
sperma, in combinatie met de inzet van vleesstieren,
vast en zeker verder gaan toenemen.’

Samenwerking levert vooruitgang
Ook de bwb-index, die afgelopen voorjaar werd geïntroduceerd, en de ontwikkeling van genoomfokwaarden voor het uitschakelen van genetische defecten
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binnen het Belgisch-witblauwras noemt Faes als
voordelen van de samenwerking in een groter verband. ‘Hiermee liften alle witblauwfokkers mee op
de expertise van de grote organisatie’, stelt hĳ.
‘Aangezien CRV binnen BBG slechts voor een derde
aandeelhouder is, bepalen we niet als enige het foken selectiebeleid en levert samenwerking met onze
Waalse collega’s ook wel eens spanning op’, erkent
de commissaris. ‘Waalse fokkers benaderen de fokkerĳ nu eenmaal wat meer vanuit de emotie en richten zich van oudsher wat meer op exterieur. Vlaamse
fokkers zĳn meer economisch ingesteld met extra
aandacht voor bĳvoorbeeld groei en vruchtbaarheid’,
legt hĳ uit. ‘De rascommissie bwb houdt hier de
vinger aan de pols. Alle betrokken partĳen snappen
dat ze elkaar nodig hebben om de witblauwfokkerĳ
vooruit te brengen. De Walen hebben ons nodig vanwege de afzet van sperma voor de gebruikskruising
en wĳ hebben de Walen nodig vanwege de grote
populatie fokdieren.’
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Keuze voor progressieve koers

‘BBG heeft met succes het
witblauwras op de kaart gezet
als efficiëntste vleesras’

Opvolgers voor het familiebedrĳf in Meer zĳn er niet.
Grote investeringsplannen in de koeien of kippen
hebben Kurt en Dirk Faes dan ook niet.
Vanuit een heel ander gezichtspunt kĳkt de commissaris naar de toekomst van CRV. ‘De organisatie heeft
de keus tussen behoudend of progressief opereren.
Als we kiezen voor een behoudende koers, weten we
zeker dat we vroeg of laat worden opgeslokt door een
concurrent of weer verworden tot distributeur van
sperma van andere partĳen’, stelt hĳ. ‘Als we zelf aan
het stuur willen blĳven zitten, zullen we progressief
moeten opereren.’
Deze koers vraagt ook wat van de leden, erkent Faes.
‘Daarom is het belangrĳk om onze leden steeds goed
te informeren en met hen in dialoog te gaan in de
ledenraad en op de districtsbĳeenkomsten.’
Volgens de commissaris onderscheidt CRV zich door
het gebruik van grote hoeveelheden betrouwbare
data. ‘We moeten dat nog beter vertellen, want daarmee leveren we echt toegevoegde waarde voor de
praktĳk’, stelt Faes met overtuiging. ‘Maar om concurrerend te blĳven met andere wereldspelers zullen
we daarin ook moeten blĳven investeren. Dat houden we alleen vol als we de kosten kunnen verdelen
over meer verkochte rietjes sperma’, legt hĳ uit.
Samenwerking met andere coöperaties ligt volgens
de commissaris voor de hand. ‘Wĳ staan daar beslist
voor open. Maar voor een succesvolle samenwerking
heb je min of meer gelĳkwaardige partĳen nodig.
Gek genoeg zit onze omvang en professionaliteit ons
wel eens in de weg. Potentiële partners zien CRV nog
wel eens als een bedreiging. Ze hebben schrik om
invloed te verliezen’, vermoedt Faes.
Los van allianties met andere partĳen onderstreept
de coöperatiebestuurder de noodzaak om zowel
binnen Nederland en Vlaanderen als in het buitenland meer omzet te genereren. ‘De raad van commissarissen heeft niet voor niets gekozen voor de aanstelling van een CEO met een internationaal profiel
en een marketingachtergrond’, legt hĳ uit. ‘Wĳ zĳn
ervan overtuigd dat er voor CRV nog volop groeikansen liggen.’ l
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