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Begrippenlijst
CRV Vlaanderen vzw: organisatie erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
CRV: CRV Holding B.V., internationale organisatie naar Nederlands recht; en de aan haar
gelieerde werkmaatschappijen zijnde CRV B.V. naar Nederlands recht en CRV cvba naar Belgisch
recht; uit naam van CRV Vlaanderen vzw belast met uitvoering van promotie, werving,
administratie, facturering en het verwerken van de Gegevens.
Deelnemer: een veehouder die deelneemt aan afstammingsregistratie bij CRV Vlaanderen vzw.
Afstammingsverificatie
Een vergelijking van de relatie van de nakomeling met de ouders. Toegepaste systemen zijn het
DNA onderzoek en eventueel het bloedgroepenonderzoek.
Basis vruchtbaarheidsgegevens
Gegevens omtrent datums waarop inseminaties, transplantaties, natuurlijke dekkingen en
samenweiding hebben plaatsgevonden, gekoppeld aan de daarbij betrokken dieren.
Bedrijfscontrole
Een bezoek aan een bedrijf waar runderen worden gehouden, waarbij men controleert of het
bedrijf werkt conform dit reglement.
Commissie Toezicht Erkende Gegevensverzameling
Een door de Raad van Bestuur van CRV Vlaanderen vzw ingestelde commissie die is belast met
het toezicht op de naleving van de reglementen voor erkende gegevensverzameling.
Draagtijd
a. Voor natuurlijke dekking, en inseminatie: het aantal dagen na de dekking/inseminatie tot en met
de geboortedatum van het kalf.
b. Voor transplantaties: het aantal dagen na de transplantatie tot en met de geboorte van het kalf,
aangevuld met het aantal dagen na de dekking/inseminatie tot en met de winning van het
embryo. Indien IVF is toegepast: het aantal dagen na de winning van de eitjes tot en met de
geboortedatum van het kalf minus één dag.
Erkende gegevens
Gegevens verzameld overeenkomstig de in het Reglement Afstammingsregistratie en/of de
Reglementen voor Prestatiekenmerken vastgelegde voorwaarden.
Erkende gegevensverzameling
Gegevensverzameling verricht in het kader van de door de Overheid verstrekte erkenningen.
Kwaliteitsborging
Een systeem waarmee de kwaliteit van de geregistreerde gegevens wordt getoetst.
Onderzoek naar erfelijke eigenschappen
Op basis van DNA onderzoek kan de afstamming worden geverifieerd en worden vastgesteld c.q.
worden uitgesloten dat een rund drager is van een erfelijke eigenschap.
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1. Algemeen
1.1. Inleiding
Afstammingsregistratie biedt rundveehouders de mogelijkheid om van de runderen de
afstammingsgegevens te registreren. Deze geregistreerde gegevens worden bewerkt tot
managementinformatie. Door deelname aan afstammingsregistratie wordt de kwaliteit van de
afstammingsregistratie geborgd en worden de verzamelde gegevens bruikbaar voor
fokwaardeschatting en voor publicatie..

1.2. Erkenning
De gegevens bijgehouden en geregistreerd volgens dit reglement worden door CRV Vlaanderen
vzw officieel erkend.

1.3 International Committee for Animal Recording (ICAR)
De in dit Reglement beschreven wijzen van gegevensverzameling zijn gebaseerd op de
voorschriften en aanbevelingen welke door ICAR zijn opgesteld.

1.4 Dienstverlening door derden
Bij met name de verificatie van afstammingsgegevens maakt CRV Vlaanderen vzw , al dan niet op
contractbasis, gebruik van daartoe erkende laboratoria.

1.5 Gebruik gegevens
1.5.1
1.5.2

1.5.3.

De gegevens die bij de afstammingsregistratie van het rund worden vastgelegd blijven
gekoppeld aan het dier.
De gegevens die in het kader van de afstammingsregistratie zijn verzameld worden door
CRV Vlaanderen vzw beheerd en worden binnen de kaders van de Wet op de privacy,
gebruikt voor diverse veeverbeteringsdoeleinden. Dit betreft onder meer
fokwaardeschatting van koeien en stieren, selecties van dieren, statistieken, publicaties van
predicaten, erelijsten en bedrijfsgemiddelden via internet en/of in gedrukte vorm en
stamboekproducten.
Materiaal dat is verzameld en bewaard ten behoeve van onderzoek naar DNA-profiel of
bloedgroepen, wordt eigendom van CRV Vlaanderen vzw.

Reglement Afstammingsregistratiie.160428

-3-

2. Gegevensverzameling
2.1. Deelname
2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.1.4

2.1.5
2.1.6

De deelname aan de afstammingsregistratie is vrijwillig.
Iedere houder van runderen kan zich bij CRV Vlaanderen vzw voor deelname aanmelden.
De identificatie en registratie van een rund geschiedt op basis van de Belgische
regelgeving inzake Identificatie en Registratie van Runderen. De Identificatie
en Registratie gegevens van het rund vormen de basisgegevens voor de
afstammingsregistratie.
De Deelnemer aan de afstammingsregistratie is verantwoordelijk voor de uitvoering van
de activiteiten op zijn bedrijf die in het kader van afstammingsregistratie dienen plaats te
vinden.
Voor erkende afstammingsregistratie van de op het bedrijf aanwezige runderen van een
nieuwe Deelnemer geldt de regeling als vermeld in bijlage 1.
Algemene regels met betrekking tot de gegevensverzameling en de verwerking van de
verzamelde gegevens zijn beschreven in bijlage 2.

2.2. Basis vruchtbaarheidsgegevens
2.2.1

2.2.2

Voor afstammingsregistratie van de op het bedrijf van de Deelnemer geboren kalveren is
het noodzakelijk dat alle inseminatie- en transplantatiegegevens alsmede gegevens
betreffende natuurlijke dekkingen en samenweidingen worden geregistreerd.
De Deelnemer draagt er zorg voor dat de in 2.2.1 genoemde gegevens (digitaal, papier)
voor verwerking worden aangeboden binnen vier maanden na aanvang van
samenbrenging, nadat dekking heeft plaatsgevonden, of inseminatie of transplantatie is
verricht.

2.3. Registratie
2.3.1
2.3.2
2.3.3

Geboortemelding van kalveren dient plaats te vinden binnen drie werkdagen na de
geboorte.
De wijze van melden en de hierbij te vermelden gegevens zijn beschreven in bijlage 2.
De door Deelnemers aan hun bedrijf toegevoegde runderen, waarvan de ouders zijn
geregistreerd, kunnen, als voldaan is aan de in dit reglement beschreven voorwaarden, in
het afstammingsregister worden opgenomen.

2.4. Identificatie
2.4.1

De identificatie van kalveren dient binnen zeven maal 24 uur na geboorte plaats te vinden.

2.5. Afstammingseisen
2.5.1

Afstammingseisen voor vrouwelijke runderen
- De vader moet volgens een erkende procedure in een register zijn geregistreerd.
- Indien de vader een KI stier is, dient ten behoeve van Afstammingsverificaties van
nakomelingen, een DNA-profiel beschikbaar te zijn.
- De moeder moet geïdentificeerd en geregistreerd zijn.
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2.5.2

2.5.3
2.5.4

Afstammingseisen mannelijke runderen
- De vader moet in het stamboek zijn geregistreerd en zijn afstamming moet geverifieerd
zijn door middel van DNA- en/of bloedgroepenonderzoek.
- Indien de vader een KI stier is, dient ten behoeve van Afstammingsverificatie van
nakomelingen, een DNA-profiel beschikbaar te zijn.
- De moeder moet zijn geregistreerd.
Omtrent de afstamming van een rund, kan Afstammingsverificatie als voorwaarde voor
erkende afstammingsregistratie worden gesteld. Situaties waarbij sprake kan zijn van twijfel
omtrent de afstamming zijn beschreven in bijlage 3.
Ten behoeve van eventuele Afstammingsverificatie van runderen geboren uit
embryotransplantatie, dient van de genetische moeder van een embryo (de embryo donor)
materiaal te zijn verzameld en bewaard waaruit een DNA profiel kan worden vastgesteld.

2.6. Kwaliteitsborging
2.6.1
2.6.2
2.6.3

2.6.4

2.6.5

De kwaliteit van de afstammingsregistratie wordt getoetst aan dit reglement
De Deelnemer dient zijn medewerking te verlenen aan de uitvoering van controles in het
kader van Kwaliteitsborging.
De computermatige controle op de administratie heeft een continue karakter en heeft met
name betrekking op de aangeleverde basis vruchtbaarheidsgegevens (2.2.1) en de
geboortegegevens.
Periodiek worden afstammingsonderzoeken en steekproefcontroles op de afstamming
uitgevoerd om de kwaliteit op populatieniveau te monitoren. De hierbij te hanteren normen
zijn beschreven in bijlage 4.
Bij de Afstammingsverificatie van een rund kan ook de afstamming van een familielid van
het betreffende rund geverifieerd worden.

2.7. Beoordeling verzamelde en verwerkte gegevens
2.7.1
2.7.2

Het toezicht op de naleving van de reglementen voor gegevensverzameling en -verwerking
is door de Raad van Bestuur van CRV Vlaanderen vzw gedelegeerd aan de Commissie
Toezicht Erkende Gegevensverzameling.
De taken en bevoegdheden van deze commissie zijn nader geregeld in een Reglement
Commissie Toezicht Erkende Gegevensverzameling.

2.8. Taakverdeling Afstammingsregistratie
2.8.1
Deelnemer:
2.8.1.1 Voert de identificatie en registratie uit overeenkomstig de Belgische regelgeving inzake
Identificatie en Registratie van Runderen.
2.8.1.2 Levert alle basis bevruchtingsgegevens en geboortegegevens aan volgens de in dit
reglement gestelde voorwaarden.
2.8.1.3 Verleent zijn medewerking aan de kwaliteitscontroles in het kader van Kwaliteitsborging
die op zijn runderen en of het bedrijf worden uitgevoerd.
2.8.1.4 Meldt alle op het bedrijf voorkomende bijzonderheden die het resultaat van de registratie
kunnen beïnvloeden.
2.8.2
CRV Vlaanderen vzw zorgt voor:
2.8.2.1 Het beheer over de deelnameregistratie en het werven van nieuwe deelnemers.
2.8.2.2 De administratieve vastlegging van de inseminaties, transplantaties, natuurlijke dekkingen
en samenweidingen volgens de door CRV Vlaanderen vzw vastgestelde werkwijzen.
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2.8.2.3 Het afhandelen van signaleringsoverzichten en foutenprotocollen en het mede oplossen
van afstammingsregistratie problemen bij de Deelnemers volgens door CRV Vlaanderen
vzw vastgestelde werkwijzen.
2.8.2.4 Begeleiding en ondersteuning bij Afstammingsverificatie met behulp van DNA- en/of
bloedgroepenonderzoek.
2.8.2.5 Het toekennen en beheren van stalnamen (zie bijlage 6)
2.8.2.6 De coördinatie en de uitvoering van kwaliteitscontroles in het kader van Kwaliteitsborging.
2.8.2.7 Het beoordelen en verwerken van registratiegegevens van in een ander erkend register
geregistreerde runderen die bij CRV Vlaanderen vzw voor afstammingsregistratie worden
aangeboden.
2.8.2.8 De beoordeling en verwerking van de resultaten van de uitgevoerde
Afstammingsverificaties.
2.8.3
Commissie Toezicht Erkende Gegevensverzameling
2.8.3.1 Het houden van toezicht op de naleving van de reglementen en indien nodig het nemen
van maatregelen wanneer een Deelnemer of organisatie handelt in strijd met dit
reglement.

2.9. Slotbepalingen
2.9.1
2.9.2

In zaken welke in dit reglement niet of onvoldoende zijn geregeld neemt de raad van
bestuur van CRV Vlaanderen vzw een beslissing.
Dit reglement is vastgesteld door de raad van bestuur van CRV Vlaanderen vzw
op 13-06-2016 en treed op die datum in werking.

Dirk Ryckaert, voorzitter
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Bijlage 1 Regeling afstammingsregistratie aanwezige runderen bij
nieuwe Deelnemers
Bedrijven die toegelaten willen worden voor officiële afstammingsregistratie bij CRV Vlaanderen
vzw kunnen, nadat een steekproef heeft aangetoond dat de door hen zelf gevoerde fokregistratie
in overeenstemming is met de uitslag van het DNA- en/of bloedgroepenonderzoek, de reeds op
het bedrijf aanwezige runderen alsnog geregistreerd krijgen.
Registratie is mogelijk als minimaal de vader en moeder geregistreerd zijn.
De norm voor het aantal in de steekproef te betrekken runderen is;
minimaal twee runderen per bedrijf
voor elke tien aanwezige runderen, één extra
maximaal tien runderen in de steekproef
De runderen die in de steekproef worden betrokken, worden door CRV Vlaanderen vzw
aangewezen. Bij grote bedrijven kan CRV Vlaanderen vzw afwijken van het maximale aantal van
tien runderen in de steekproef.
Wanneer van één of meer kalveren in de steekproef de uitslag negatief is, behoort een aanvullend
onderzoek tot de mogelijkheden. In dergelijke gevallen beslist CRV Vlaanderen vzw over de verder
te volgen procedure.
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Bijlage 2 Algemene regels met betrekking tot verzameling en
verwerking van gegevens
1.

De registratie van de afstammingsgegevens vindt plaats in de betreffende databank van
CRV Vlaanderen vzw.

2.

Met betrekking tot de geboortemelding van het kalf gelden de volgende eisen,
melding binnen zeven werkdagen na geboorte;
vermelding van het identificatienummer;
vermelding van het identificatienummer van de moeder; vermelding van de haarkleur van het kalf; - vermelding van
eventuele bijzonderheden.

3.

Voor de identificatie van de runderen wordt alleen gebruik gemaakt van systemen die in het
kader van de wettelijk voorgeschreven regelgeving inzake Identificatie en Registratie van
Runderen zijn toegestaan.

4.

Met betrekking tot de basis vruchtbaarheidsgegevens gelden de volgende eisen,
melding binnen 4 maanden na conceptie;
vermelding van datum handeling of aanvang samenweiden; bij
inseminatie, natuurlijke dekking en samenweiding;
vermelding van het identificatienummer van het vrouwelijk dier;
vermelding van het identificatienummer van het mannelijk dier;
bij embryotransplantatie;
vermelding van het identificatienummer van de draagmoeder;
vermelding van het identificatienummer van de genetische moeder;
vermelding van het identificatienummer van de vader.

5.

Indien de Deelnemer twijfelt aan de afstamming van reeds geregistreerde of nog te
registreren runderen dient hij dit te melden. CRV Vlaanderen vzw bepaalt vervolgens de
registratie-status.
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Bijlage 3 Twijfel over afstamming van een rund
Twijfel over de afstamming van een rund kan bestaan als:
A.

bij de geboortemelding blijkt dat:
1.
2.
3.
4.

een kalf te laat is aangemeld;
de geboortedatum meer dan 18 dagen verwijderd blijkt van de op grond van de
bekende basis vruchtbaarheidsgegevens berekende te verwachten geboortedatum;
de basis vruchtbaarheidsgegevens bij de moeder niet volgens de gestelde
voorwaarden zijn vastgelegd;
er binnen een periode van 15 dagen dekkingen, inseminaties en/of transplantaties
zijn verricht zonder onderscheidend vermogen.

In Handboek gegevensverzameling CRV is aangegeven welke procedures er dienen te worden
gevolgd om de twijfel weg te nemen.
B.

Voorts kan twijfel omtrent de afstamming ontstaan als blijkt dat:
-

een kalf niet tijdig is voorzien van de voorgeschreven identificatie;
een kalf te vroeg of te laat is geboren zonder dat het aan de uiterlijke kenmerken is te
constateren;
het vermoeden bestaat van verwisseling van runderen;
er om andere reden twijfel is. Indien bij de administratieve controle, of op ander wijze,
blijkt dat er twijfel over de afstamming van een rund bestaat, vindt er geen registratie
plaats in het afstammingsregister. Op verzoek van de Deelnemer, om voor een dergelijk
rund voor registratie in het register in aanmerking te komen, zal een nader onderzoek
door CRV Vlaanderen vzw worden ingesteld. Hierbij kan als voorwaarde worden gesteld
dat er Afstammingsverificatie dient plaats te vinden.
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Bijlage 4 Afstammingsonderzoek
Elk jaar worden er afstammingsonderzoeken zowel regulier als steekproefsgewijs uitgevoerd om
een beeld te verkrijgen met betrekking tot de betrouwbaarheid van de gegevens bij de erkende
afstammingsregistratie van de populatie. Hierbij vindt bij de daartoe geselecteerde runderen de
Afstammingsverificatie plaats. In totaal worden er minimaal 1 op de 250 aangehouden
geregistreerde kalveren onderzocht.
Op de te houden steekproefcontroles zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
- de geselecteerde kalveren zijn maximaal één jaar oud;
- de selectie van de kalveren vindt plaats uit de gehele populatie van aangehouden
geregistreerde kalveren van het voorafgaande jaar;
- per bedrijf worden maximaal drie kalveren aangewezen.
Daarnaast is het mogelijk dat er een gericht onderzoek plaatsvindt, waarbij een specifieke groep
runderen en of bedrijven worden geselecteerd. Het vaststellen van deze specifieke groep
geschiedt door de Commissie Toezicht Erkende Gegevensverzameling op voordracht van CRV
Vlaanderen vzw.
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Bijlage 5 Richtlijnen voor te nemen maatregelen/op te leggen sancties
door de Commissie Toezicht Erkende Gegevensverzameling
(CTEG)
Deze richtlijnen hebben alleen betrekking op de erkende afstammingsregistratie. In situaties
waarbij één van de betrokkenen in het kader van de erkende afstammingsregistratie in strijd
handelt met het Reglement Afstammingsregistratie hanteert de Commissie Toezicht Erkende
Gegevensverzameling (CTEG) deze richtlijnen voor de op te leggen maatregelen.
De Commissie Toezicht Erkende Gegevensverzameling hanteert deze richtlijnen bij de beoordeling
van de resultaten van uitgevoerde kwaliteitscontroles en bij de beoordeling van de door de
betrokkenen bij de CTEG aangeleverde rapportages. Mede afhankelijk van deze resultaten kan
een combinatie van mogelijke sancties worden opgelegd. Bij de keuze van de sanctie zijn de
gegeven omstandigheden rond het geconstateerde van belang.
Vanwege de complexiteit en diversiteit van mogelijk afwijkend handelen, zijn de richtlijnen niet alles
omvattend. De CTEG kan om haar moverende redenen van de richtlijnen afwijken.
De opzet van deze richtlijnen is als volgt;
- constatering:
hierbij is aangegeven wat op basis van rapportages en of resultaten van
kwaliteitscontroles is waargenomen.
- maatregel:
een te nemen besluit in relatie tot hetgeen is waargenomen.
Constatering
1. Twijfel omtrent de afstamming van
een rund, geen
afstammingsregistratie.
2. De Deelnemer weigert volledig dan
wel ten dele mee te werken aan de
uitvoering van een kwaliteitscontrole
op zijn bedrijf.

3. Geconstateerde tekortkomingen De
tekortkomingen kunnen onder andere
betrekking hebben op; de identificatie
van de runderen; het melden van de
geboren kalveren; de dek-informatie.
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Maatregel
- Door de organisatie nader onderzoek in te stellen.
- Voor Afstammingsregistratie van het rund een
Afstammingsverificatie laten uitvoeren.
- Het rund (alsnog) te registeren.
- De Deelnemer erop te wijzen dat hij conform het
Reglement dient te handelen.
- De Deelnemer nog een laatste mogelijkheid te bieden
om binnen een termijn van drie maanden alsnog de
kwaliteitscontrole te laten uitvoeren.
- De runderen geboren op het bedrijf vanaf het
moment van weigering niet met een erkende
afstamming te registreren.
- De te registreren afstammingsgegevens van het
bedrijf voor een nader te bepalen periode (maximaal
3 jaar) niet te erkennen.
- De erkenning van de geregistreerde
afstammingsgegevens van het bedrijf met
terugwerkende kracht in te trekken voor een nader te
bepalen periode (maximaal 3 jaar).
- De Deelnemer erop wijzen dat hij conform het
Reglement Afstammingsregistratie dient te handelen.
- De Deelnemer melden dat er op zijn bedrijf opnieuw
een toets zal plaatsvinden en afhankelijk van dat
resultaat er al dan niet tot maatregelen wordt
overgegaan.
- De betrokken runderen niet te accepteren voor de
afstammingsregistratie alleen dan nadat een
Afstammingsverificatie heeft plaatsgevonden.
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4. De Deelnemer heeft al dan niet
bewust onjuiste gegevens aan de
organisatie verstrekt waarmee de
betrouwbaarheid van de registraties op
zijn bedrijf in het geding is.

5. De deelnemer handelt in strijd met het
reglement en aan hem is tenminste
één keer eerder door de CTEG een
besluit tot intrekking van de erkenning
opgelegd.
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- De Deelnemer erop te wijzen dat hij conform het
Reglement dient te handelen.
- De runderen geboren op het bedrijf vanaf het
moment van constatering niet met een erkende
afstamming te registreren.
- De te registreren afstammingsgegevens van het
bedrijf voor een nader te bepalen periode (maximaal
3 jaar) niet te erkennen.
- De erkenning van de geregistreerde
afstammingsgegevens van het bedrijf met
terugwerkende kracht in te trekken voor een nader te
bepalen periode (maximaal 3 jaar).
- De te registreren afstammingsgegevens van het
bedrijf voor een nader te bepalen periode niet te
erkennen. (maximaal 5 jaar).
- De erkenning van de geregistreerde
afstammingsgegevens van het bedrijf met
terugwerkende kracht in te trekken voor een nader te
bepalen periode (maximaal 5 jaar).
- De deelnemer uit te sluiten van de deelname aan
deerkende afstammingsregistratie voor een nader te
bepalen periode (maximaal 5 jaar).
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Bijlage 6

Procedures Stalnamen

Doel
Het doel van het gebruik van stalnamen is veehouders meer herkenbaarheid en bekendheid te
geven. Het geeft de fokker de mogelijkheid zichzelf, zijn fokkerijfilosofie en zijn fokproducten te
onderscheiden met een eigen naam. De stalnaam wordt voor of achter de (roep)naam van de
vrouwelijke dieren geplaatst bij individuele dierdocumenten.

Registratie procedure
Aanvraag en toekenning
Een aanvraag tot registratie wordt ingediend bij CRV Vlaanderen vzw, afdeling Registratie.
De aangevraagde stalnaam wordt vervolgens door CRV Vlaanderen vzw beoordeeld op de
volgende vereisten:
de stalnaam bestaat uit niet meer dan 15 tekens (letters, cijfers, komma’s, spaties);
dat de stalnaam niet overeenkomt of sterk doet denken aan een al geregistreerde
stalnaam;
de aanvrager is deelnemer CRV Vlaanderen vzw, stamboekregistratie.
Wanneer een aanvraag volgens CRV Vlaanderen vzw niet voldoet, wordt de aanvrager hiervan
persoonlijk op de hoogte gesteld. Bij acceptatie van de aanvraag wordt in een officieel orgaan van
CRV Vlaanderen vzw de aanvraag gepubliceerd onder vermelding van de naam en woonplaats
van de aanvrager en de aangevraagde stalnaam. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de
hoogte gesteld.
Bezwaren tegen registratie kunnen tot uiterlijk 14 dagen na publicatie schriftelijk bij CRV
Vlaanderen vzw, afdeling Registratie worden ingediend.
Na verloop van de gestelde termijn voor het indienen van bezwaren beslist CRV Vlaanderen vzw
over de aanvraag. Acceptatie van de stalnaam zal plaatsvinden wanneer er geen, of door CRV
Vlaanderen niet als gegrond beschouwde, bezwaren tegen registratie van de stalnaam zijn
ingediend.
Bij acceptatie van de stalnaam wordt de aanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld met
daarbij de ingangsdatum van de registratie van de stalnaam door CRV Vlaanderen vzw. Bij een
afwijzende beslissing m.b.t. de acceptatie wordt de aanvrager hiervan tenminste schriftelijk in
kennis gesteld.
Ingeval van een afwijzing kan de aanvrager gedurende een maand beroep aantekenen.
Het bestuur beslist vervolgens in hoogste instantie.
Ingangsdatum
Bij de registratie van de stalnaam wordt de stalnaam bij alle levende, op het bedrijf geboren zijnde,
vrouwelijke dieren gebruikt. Hiertoe wordt als begindatum de dag voor de geboorte van de oudste,
op het bedrijf geboren zijnde, koe gehanteerd.
Beëindiging
Wanneer een veehouder het gebruik van de stalnaam beëindigt, wordt hiervoor als einddatum
ingevoerd de datum van afmelding door de gebruiker.
Wijzigen van Stalnaam
Wanneer een deelnemer een redactionele wijziging wenst voor de stalnaam, dient dit doorgegeven
te worden aan CRV Vlaanderen vzw afdeling Registratie. CRV Vlaanderen vzw beoordeelt de
Reglement Afstammingsregistratiie.160428

- 13 -

wijziging volgens de vereisten genoemd bij acceptatie van de aanvraag. Wanneer de gewijzigde
vorm geen problemen oplevert, zal CRV Vlaanderen vzw de wijziging doorvoeren. De veehouder
wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Wanneer een deelnemer een andere stalnaam wenst,
zal hiervoor de procedure van “aanvraag en toekenning” geheel doorlopen moeten worden. Bij
acceptatie van de nieuwe stalnaam dient de deelnemer de overgangsdatum aan te geven.
Gebruik
De stalnaam wordt bij een dier gebruikt als het tijdstip van geboorte van het dier valt binnen de
periode van begin- en einddatum.
De fokker is de houder van het kalf op het moment van geboorte. Het is toegestaan de fokker van
het dier te wijzigen indien daarover tussen de houder en de fokker overeenstemming is bereikt
(verzoek kan door beiden ingediend worden) en het:
• een ET – kalf betreft en de draagmoeder op een ander bedrijf gehuisvest is
dan dat van de fokker;
• een ET – kalf betreft en reeds als embryo verkocht is naar een ander bedrijf;
een rechtsgeldige overeenkomst tussen fokker en houder betreft.
Stalnamen worden gebruikt op individuele dierdocumenten (Registratiekaart / Identificatiekaart,
Stamboom, Exportcertificaat, Koekaart). Daarnaast kan er gebruik plaatsvinden bij producten over
bedrijven heen, die informatie geven over individuele dieren (catalogi, prestatie – statistieken en
promotiemateriaal).
Voor vrouwelijke dieren geldt dat het gebruik van stalnamen volledig geautomatiseerd is voor de
dierdocumenten. De stalnaam is een blijvende toevoeging aan de naam van het rund, ook bij
verkoop. Ingeval van verkoop aan een derde zal de stalnaam niet gebruikt worden voor eventuele
nakomelingen.
Voor mannelijke dieren geldt geen geautomatiseerd gebruik. De stalnaam dient bij geboorte
meegegeven te worden als deel van de naam van de stier. Een geregistreerde stalnaam mag
gebruikt worden bij stieren. Hiervoor gelden dan dezelfde (uitzonderings-) regels.
Extra bepalingen
Stalnamen mogen alleen gebruikt worden wanneer deze aangevraagd en officieel goedgekeurd
zijn door CRV Vlaanderen vzw. Aan structureel gebruik van (gedeeltes van) vaste namen op een
bedrijf wordt geen bescherming gegeven. CRV Vlaanderen vzw voert geen controle uit op
oneigenlijk gebruik van (gedeeltes van) stalnamen in de namen van runderen van niet-deelnemers.
Stalnamen worden niet gedeponeerd conform de Merkenwet bij het Merkenbureau in Brussel en /
of K.v.K.
Een geregistreerde stalnaam is beschermd en blijft uitsluitend voorbehouden aan de deelnemer op
wiens naam de stalnaam geregistreerd is, tenzij:
• de stalnaam op 1 september 2008 al door meerdere rundveehouders in gebruik was.
• deelnemers overeengekomen zijn dat de stalnaam gezamenlijk of naast elkaar gebruikt kan
worden en dit schriftelijk hebben laten weten aan CRV Vlaanderen vzw.
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