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Reglement Stamboek Holstein.160428

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 de uitvoering van promotie, werving,
administratie, facturering en het verwerken van de Gegevens.
Deelnemer: een veehouder die deelneemt aan stamboek bij CRV Vlaanderen vzw.
Bedrijfscontrole: een bezoek aan een bedrijf waar runderen worden gehouden, waarbij men
controleert of het bedrijf werkt conform dit reglement.
Erkende gegevens: gegevens verzameld overeenkomstig de in de Reglementen
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.
MPR: melkproductieregistratie
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1. Algemeen
1.1. Inleiding
Inschrijving in Stamboek biedt rundveehouders de mogelijkheid om de runderen officieel in te
schrijven in het Stamboek. Deelname aan stamboek geeft een extra kwaliteitsborging en maakt de
verzamelde gegevens bruikbaar voor publicatie op de door CRV Vlaanderen vzw gewaarmerkte
documenten.

1.2. Erkenning
Het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap heeft CRV Vlaanderen vzw erkend voor het
bijhouden van de stamboeken voor diverse rundveerassen.

1.3. Gebruik gegevens
1.3.1. De gegevens die bij de stamboekregistratie van het rund worden vastgelegd blijven
gekoppeld aan het dier, ook bij verkoop van een dier.
1.3.2. De gegevens die in het kader van stamboekinschrijving zijn verzameld worden door CRV
Vlaanderen vzw beheerd en worden binnen de kaders van de Wet op de privacy van
08.12.1992, gebruikt voor veeverbeteringsdoeleinden. Dit betreft onder meer
stambomen, exportcertificaten, selecties van dieren, statistieken, en publicaties via
internet en/of in gedrukte vorm.
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2. Fokdoel en raskenmerken
2.1 Fokdoel
Het fokdoel is gericht op de verbetering van raskenmerken.

2.2 Raskenmerken / standaard
Dieren van het Holsteinras kenmerken zich als robuuste dieren en hun aanleg en gerichtheid op
het efficiënt produceren van melk. Door de nadruk op verbetering van raskenmerken is Holstein
een open stamboek voor inmenging met bloed van andere rassen met wel een minimum
bloedaandeel van 25% Holstein. De dieren worden als raszuiver beschouwd indien zij minimaal
87,5% bloedvoering van het Holstein ras bevatten. Het Holstein ras bestaat uit dieren met
verschillende haarkleuren en aftekeningen zo als zwartbont, roodbont, egaal, etc.

2.3 Opzet stamboek
Hoofdstamboek
Dieren die voldoen aan de in dit reglement gestelde eisen worden opgenomen in het hoofdboek
van het stamboek.
Hulpstamboek
Voor deelname aan één of meer door CRV Vlaanderen vzw erkende gegevensregistraties
(Afstamming, Exterieur, MPR, Nakomelingenonderzoek) is het niet noodzakelijk dat een dier in het
hoofdstamboek is opgenomen. Dieren die niet voldoen aan de in dit reglement gestelde eisen
kunnen opgenomen worden in het hulpstamboek.
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3. Gegevensverzameling
3.1. Deelname
3.1.1
3.1.2

De deelname aan stamboek is vrijwillig.
Iedere houder van runderen kan zich voor deelname aanmelden bij CRV Vlaanderen
vzw.
3.1.3 De deelnemer aan stamboek is verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten op
zijn bedrijf die in het kader van stamboekinschrijving dienen plaats te vinden.

3.2. Afstammingsregistratie
3.2.1 Voor stamboek komen alleen dieren in aanmerking met een erkende
Afstammingsregistratie (zie Reglement Afstammingsregistratie).
3.2.2 Aanvullend, bovenop de in 3.2.1. geëiste Afstammingsregistratie, wordt als eis gesteld
dat tevens de grootouders van zowel vaders- als moederszijde geregistreerd zijn en een
minimaal bloedaandeel zoals beschreven in 2.2.
3.2.3 Runderen die in een ander stamboek zijn ingeschreven kunnen in het stamboek worden
ingeschreven op voorwaarde dat zij zijn ingeschreven in een, door de overheid in het
land van herkomst erkend, stamboek van dat ras.

3.3. Registratie prestatiekenmerken
3.3.1

CRV Vlaanderen vzw stimuleert Deelnemers extra gegevens van hun runderen te (laten)
registreren, zoals voorzien in de technische reglement m.b.t. :
- Exterieurregistratie
- MPR
- Nakomelingenonderzoek
3.3.2 De extra vastgelegde gegevens geven meer managementinformatie en kunnen daarnaast
benut worden voor de fokkerij, b.v. in de vorm van officiële fokwaarden.

3.4. Kwaliteitsborging
3.4.1. De kwaliteit van de stamboekinschrijving wordt door CRV Vlaanderen vzw getoetst aan
dit reglement.
3.4.2. De Deelnemer dient zijn medewerking te verlenen aan de uitvoering van controles in het
kader van Kwaliteitsborging.
3.4.3. De computermatige controle op de administratie heeft een continue karakter en heeft
met name betrekking op de geregistreerde erkende gegevens.
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4. Stamboekproducten
Van officieel ingeschreven runderen wordt door CRV Vlaanderen vzw, op aanvraag van de
Deelnemer, een officieel stamboekcertificaat afgegeven.
Dit betreft:
- exportcertificaat voor runderen opgenomen in het Holstein stamboek.
Op het Stamboekcertificaat staan minimaal de gegevens weergegeven zoals vermeld in het
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van de rundveefokkerij.
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5. Slotbepalingen
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 treedt op die datum in werking.

Dirk Ryckaert, voorzitter

Stefaan van Hasselt, ondervoorzitter
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