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BEGRIPSBEPALINGEN
Coöperatie CRV:
Coöperatie Koninklijke CRV U.A.
Deelnemer:
Een veehouder die deelneemt aan de registratie van exterieurgegevens bij Coöperatie CRV.
Bedrijfsinspectie:
Systeem van registratie van exterieurgegevens waarbij in bedrijfsverband in geval van
melkvee alle in productie zijnde vaarzen worden beoordeeld en in geval van vleesvee alle
vrouwelijke dieren in een bepaald, door het betreffende vleesveestamboek van tevoren
vastgesteld, leeftijdstraject worden beoordeeld.
Individuele inspectie
Een vorm van registratie van exterieurgegevens waarbij de Deelnemer aangeeft welke dieren
hij/zij wenst te laten beoordelen.
Selectieve inspectie:
Een vorm van registratie van exterieurgegevens met als primair doel het verzamelen van
exterieurgegevens ten behoeve van de fokwaardenschatting voor exterieurkenmerken van
koeien of stieren, waarbij Coöperatie CRV de te beoordelen dieren aanwijst.
Beoordelen en keuren:
Het classificeren en vastleggen van exterieurkenmerken volgens een vooraf omschreven
standaard als omschreven in artikel 2.3.6.
Erkende gegevens:
Gegevens verzameld overeenkomstig de in het Reglement Stamboekregistratie en/of de
Reglementen voor Melkproductieregistratie en Registratie van Exterieurgegevens
vastgelegde voorwaarden.
Inspecteur:
Een medewerker van de Coöperatie CRV die geaccrediteerd is om exterieurbeoordelingen uit
te voeren.
Keuringsrapport:
Het bij Coöperatie CRV in gebruik zijnde beoordelingsformulier dat voldoet aan het in artikel
2.3.6 gestelde. Het Keuringsrapport omvat twee soorten kenmerken:
- de beschrijvende lineaire kenmerken ofwel onderbalkkenmerken;
- de waarderende algemene kenmerken ofwel bovenbalkkenmerken.
Keuringsstandaard:
Een op grond van het fokdoel bepaalde norm, die van tijd tot tijd door het hoofdbestuur van
Coöperatie CRV kan worden bijgesteld. Voor melkvee worden twee standaards
onderscheiden, te weten: Melk en Lokaal. Vleesveerassen worden beoordeeld volgens de
standaard van het betreffende vleesveeras. Bij een Keuringsstandaard hoort een
Keuringsrapport.
Pariteit:
Geeft aan het aantal keren dat een rund heeft afgekalfd.
Vaars:
Een vrouwelijk rund met pariteit 1; d.w.z. éénmaal afgekalfd.
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1.

ALGEMEEN

1.1. Inleiding
Het doel van de registratie van exterieurgegevens is in de eerste plaats het verkrijgen van
ondersteunende informatie voor de bedrijfsvoering t.a.v. selectie en fokkerij. De
geregistreerde gegevens worden bewerkt tot managementinformatie.
Door deelname aan de erkende registratie van exterieurgegevens (hierna te noemen
registratie van exterieurgegevens) wordt de kwaliteit van de registratie van exterieurgegevens
geborgd.

1.2. Erkenning
De RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft Coöperatie CRV erkend als
organisatie om prestatieonderzoek met betrekking tot exterieurkenmerken uit te voeren.

1.3. Gebruik gegevens
1.3.1

De gegevens die bij de registratie van exterieurgegevens van het rund worden
vastgelegd, blijven gekoppeld aan het dier.

1.3.2

De gegevens die in het kader van de registratie van exterieurgegevens zijn verzameld
worden door Coöperatie CRV beheerd en worden binnen de kaders van de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming) gebruikt voor de volgende
veeverbeteringsdoeleinden: fokwaardenschatting van koeien en stieren, stambomen,
exportcertificaten, selecties van dieren, statistieken, publicaties van predicaten,
erelijsten, bedrijfsgemiddelden en publicatie in catalogi van shows, zowel digitaal als
in gedrukte vorm.

2.

REGISTRATIE

2.1.

Algemeen

2.1.1

Registratie van exterieurgegevens is de registratie van exterieurgegevens van een
koe of stier volgens de werkwijze, vastgesteld in dit reglement.

2.1.2

Bij de registratie van exterieurgegevens worden de volgende systemen
onderscheiden: Bedrijfsinspectie, zie artikel 2.6; Individuele inspectie, zie artikel 2.7
en Selectieve inspectie, zie artikel 2.8.

2.2.

Deelname

2.2.1

Iedere houder van runderen kan zich vrijwillig aanmelden voor registratie van
exterieurgegevens bij een organisatie.

2.2.2

De identificatie en registratie van runderen ten behoeve van de registratie van
exterieurgegevens geschiedt op basis van de wettelijke regelgeving inzake
Identificatie en Registratie van Runderen.
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2.2.3

Bij de registratie van exterieurgegevens van runderen wordt gebruik gemaakt van een
Keuringsrapport. De registratie vindt schriftelijk of elektronisch plaats.
Het Keuringsrapport voor melkvee voldoet aan de aanbevelingen van de World
Holstein Friesian Federation (WHFF). De Europese Vereniging van Zwartbont en
Roodbont stamboeken (EHRC) heeft zich aan deze aanbevelingen geconformeerd.

2.3.

Gegevensverzameling

2.3.1. De Deelnemer wordt tijdig geïnformeerd over het tijdstip dat op zijn bedrijf een
registratie van exterieurgegevens zal worden uitgevoerd.
2.3.2

Coöperatie CRV bepaalt welke Inspecteur de registratie van exterieurgegevens gaat
uitvoeren.

2.3.3

De Deelnemer dient te zorgen dat de registratie van exterieurgegevens zodanig kan
plaatsvinden waardoor een optimale keuring mogelijk is. Zo dienen de dieren op het
afgesproken tijdstip met voldoende tussenruimte vast te staan. De ruimte waarin de
dieren worden gekeurd, moet voldoende verlicht en veilig zijn.

2.3.4

De Deelnemer mag de ter keuring aangeboden dieren wassen en scheren. Het
verrichten van handelingen met het kennelijke doel het resultaat van de registratie van
exterieurgegevens te beïnvloeden is niet toegestaan. In bijlage 1, het prepareren van
runderen aangeboden voor beoordeling, is een aantal van deze handelingen
beschreven.

2.3.5

Een Inspecteur kan tijdens het bedrijfsbezoek één of meerdere dieren weigeren te
beoordelen, indien de Deelnemer in strijd handelt met artikel 2.3.3 of artikel 2.3.4. Hij
maakt dit ter plekke aan de Deelnemer kenbaar. De Deelnemer wordt in de
gelegenheid gesteld om de oorzaak van het bezwaar van de Inspecteur tijdens het
bedrijfsbezoek weg te nemen.

2.3.6

De dieren worden gekeurd volgens vastgestelde normen: de Keuringsstandaard. Er
zijn twee Keuringsstandaards: de melkstandaard en de lokale standaard. De keuze
voor de standaard hangt af van het ras van het dier.
Runderen van een vleesras worden beoordeeld volgens een door het betreffende
stamboek vastgestelde Keuringstandaard.

2.4

Kwaliteitsborging

2.4.1

De begeleiding en uniformering van de Inspecteurs betreffende de registratie van
exterieurgegevens wordt uitgevoerd door de Hoofdinspecteur van Coöperatie CRV.

2.4.2

Van de uitgevoerde registraties van exterieurgegevens worden periodiek, per
Inspecteur, overzichten gemaakt. Deze overzichten geven de Inspecteur en de
Hoofdinspecteur inzage in de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. De
Inspecteurs keuren frequent in elkaars werkgebied, zodat statistisch betrouwbare
overzichten kunnen worden gemaakt.

2.4.3

Periodiek komen Hoofdinspecteur en Inspecteurs bijeen, waarbij aan de hand van de
(statistische) overzichten en praktijkvoorbeelden het werk van de Inspecteurs wordt
besproken om een zo uniform mogelijke registratie te bewerkstelligen.
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2.4.4

Op verzoek van de Deelnemer kan een herkeuring worden uitgevoerd. In artikel 2.9 is
hiervoor de te volgen procedure beschreven.

2.4.5

Indien bij Coöperatie CRV twijfel bestaat over de keuring van een rund, stelt zij de
Deelnemer hiervan op de hoogte. Coöperatie CRV is bevoegd een nader onderzoek
in te stellen met het doel deze twijfel weg te nemen. In dit onderzoek kunnen worden
betrokken de volledige dierregistratie en alle tot het bedrijf behorende en/of op het
bedrijf aanwezige runderen. De Deelnemer dient zijn medewerking aan dit onderzoek
te verlenen.

2.5

Beoordeling verzamelde en verwerkte gegevens

2.5.1

Het toezicht op de naleving van de reglementen voor gegevensverzameling en
-verwerking is door het hoofdbestuur van Coöperatie CRV gedelegeerd aan de
Commissie Toezicht Erkende Gegevensverzameling.

2.5.2

De taken en bevoegdheden van deze commissie zijn nader geregeld in het
Reglement Commissie Toezicht Erkende Gegevensverzameling.

2.6

Bedrijfsinspectie

2.6.1

De deelnemende bedrijven worden in de regel volgens een vaste frequentie bezocht.
Voor de melkveebedrijven is dit één bedrijfsbezoek per acht maanden, in geval van
vleesveebedrijven is dit één bedrijfsbezoek per twaalf maanden.

2.6.2

De Deelnemer is verplicht mee te werken aan de organisatie van een bedrijfsbezoek
door de Inspecteur. In geval van melkvee worden alle melkgevende vaarzen
beoordeeld voor zover nog niet gekeurd en in geval van vleesvee alle vrouwelijke
dieren die voldoen aan de door het betreffende vleesveestamboek vastgelegde
leeftijdstraject dan wel Pariteit.

2.6.3

De Deelnemer aan Bedrijfsinspectie dient alle dieren die daarvoor in aanmerking
komen te laten keuren. Indien een Deelnemer niet aan deze voorwaarde voldoet, is
geen sprake van Bedrijfsinspectie, maar van Individuele inspectie. De Inspecteur is
bevoegd dieren van de keuring uit te zonderen.

2.6.4

De Deelnemer kan een dier opnieuw ter keuring aanbieden, indien sedert de laatste
datum waarop het dier door een Inspecteur is beoordeeld minimaal twee maanden
zijn verstreken.

2.6.5

Indien een Deelnemer niet tevreden is met het resultaat van de keuring van een rund
kan hij:
a. het dier bij de volgende Bedrijfsinspectie opnieuw ter keuring aanbieden, waarbij
artikel 2.6.4 van toepassing is;
b. het dier na een periode van twee maanden aanbieden voor een Individuele
inspectie;
c. direct een herkeuring aanvragen zoals in artikel 2.9 is vermeld.

2.6.6

Wanneer een dier meer dan éénmaal door een Inspecteur is gekeurd wordt altijd het
laatste resultaat op de door Coöperatie CRV gewaarmerkte documenten vermeld.
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2.7

Individuele inspectie

2.7.1

Een Deelnemer kan bij de Coöperatie CRV runderen naar eigen keuze opgeven voor
Individuele inspectie. Het tijdstip van opgave staat vrij. Binnen twee weken na opgave
zal contact met de Deelnemer worden gezocht om een datum voor bedrijfsbezoek af
te spreken.

2.7.2

Met betrekking tot het resultaat van een Individuele inspectie is artikel 2.6.5 van
toepassing.

2.8

Selectieve inspectie

2.8.1

Selectieve inspectie wordt door een belanghebbende (bijvoorbeeld een stiereigenaar)
bij Coöperatie CRV aangevraagd.

2.8.2

Coöperatie CRV selecteert de bedrijven en dieren en vraagt aan de Deelnemer
toestemming om het betreffende dier en een aantal bedrijfsgenoten te mogen
beoordelen.

2.8.3

Met betrekking tot het resultaat van een Selectieve inspectie is artikel 2.6.5 van
toepassing met uitsluiting van punt c.

2.9

Herkeuring

2.9.1

De Deelnemer die niet tevreden is met het resultaat van de keuring van een dier heeft
recht op een herkeuring, volgens de in dit artikel beschreven procedure. Als door de
Deelnemer aan één of meerdere voorwaarden in deze procedure niet wordt voldaan,
vervalt het recht op herkeuring.

2.9.2

Binnen een termijn van drie werkdagen na de keuringsdatum van het betreffende rund
moet de herkeuring worden aangevraagd bij de Hoofdinspecteur van Coöperatie
CRV.

2.9.3

De herkeuring vindt plaats binnen een termijn van tien werkdagen na de aanvraag
van de herkeuring. De koe dient onder dezelfde condities te worden aangeboden.

2.9.4

De kosten van de herkeuring voor het betreffende dier worden niet in rekening
gebracht indien:
a. bij melkvee
1. voor een koe de bovenbalk wordt gewijzigd met tenminste acht punten voor
robuustheid, frame, uier en beenwerk tezamen, òf
2. voor een stier de bovenbalk wordt gewijzigd met tenminste zes punten voor
robuustheid, frame en beenwerk tezamen, òf
3. de bovenbalk wordt gewijzigd met tenminste twee punten voor algemeen
voorkomen
b. bij vleesvee
1. de bovenbalk wordt gewijzigd met tenminste acht punten voor ontwikkeling,
rastype, bespiering en beenwerk tezamen òf
2. de bovenbalk wordt gewijzigd met tenminste twee punten voor algemeen
voorkomen.
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2.9.5

De herkeuring wordt uitgevoerd door twee, daartoe door het hoofdbestuur van
Coöperatie CRV aangewezen, personen. Het betreft de Hoofdinspecteur of een
plaatsvervanger en een persoon met keuringservaring voor de betreffende
Keuringsstandaard.

2.9.6

De uitslag van de herkeuring wordt direct bekend gemaakt aan de Deelnemer.

2.9.7

Het resultaat van de herkeuring is bindend en wordt in de plaats gesteld van het
keuringsresultaat van het rund waarvoor de Deelnemer een herkeuring heeft
aangevraagd.

2.10 Taakverdeling registratie van exterieurgegevens
2.10.1 De taken van de Deelnemer zijn:
Werkt mee aan een passende planning voor een bedrijfsbezoek door de
Inspecteur.
Draagt zorg dat de registratie van exterieurgegevens zodanig kan
plaatsvinden dat een optimale keuring mogelijk is.
2.10.2 Coöperatie CRV zorgt voor:
Het plannen van bedrijfsbezoeken.
Het begeleiden van de Deelnemers.
Het beheer van de deelnameregistratie.
Het uitvoeren en verwerken van de resultaten van de exterieurkeuringen.
Het aanstellen en scholen van Inspecteurs.
Het toezicht op de uitvoering van de door de Inspecteurs uitgevoerde
werkzaamheden.
Het uitvoeren van herkeuringen.
Het voeren van het overleg met collega organisaties (stamboeken), zowel
nationaal als internationaal.
2.10.3 Commissie Toezicht Erkende Gegevensverzameling zorgt voor:
Het nemen van maatregelen wanneer een Deelnemer handelt in strijd met dit
reglement.

2.11

Slotbepalingen

In zaken welke in dit reglement niet of onvoldoende zijn geregeld neemt het hoofdbestuur van
Coöperatie CRV een beslissing.
Dit reglement is door het hoofdbestuur van Coöperatie CRV vastgesteld in haar vergadering
van 21 juni 2018 en is in werking getreden op 1 september 2018.
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BIJLAGE 1

PREPAREREN VAN RUNDEREN AANGEBODEN VOOR
BEOORDELING

Bij het prepareren van dieren voor deelname aan de registratie van exterieurgegevens zijn
handelingen met het kennelijke doel het resultaat van de keuring te beïnvloeden niet
toegestaan.
Dit betreft onder meer, maar niet uitsluitend, onderstaande handelingen:
1.

Het gebruik van kunstmatig haar om de lichaamsbouw te verbeteren; dit houdt onder
meer in dat bij het recht maken van de bovenbouw alleen haar met een lengte van
maximaal 3 cm, dat op natuurlijke wijze aan het dier vastzit, gebruikt mag worden.

2.

De uier, inclusief spenen, te behandelen, zowel inwendig als uitwendig, met enig middel
of substantie om het uitwendige beeld kunstmatig te verbeteren of tijdelijk te veranderen.

3.

De spenen met enige substantie te behandelen, zodat de natuurlijke stand wordt
gewijzigd. Wel is toegestaan om spenen te behandelen ter voorkoming van het lekken
van melk.

4.

De ophangband meer zichtbaar te maken met een (fijn) touw of enig ander hulpmiddel.

5.

Een niet lichaamseigen stof onder de huid te brengen met de bedoeling de natuurlijke
contouren van het lichaam, de huid of het haar te wijzigen.

6.

Enig ander speciaal hulpmiddel voorafgaand aan de keuring aan en/of in te brengen.

7.

De uier op een kunstmatige manier in balans te brengen.

BIJLAGE 2

RICHTLIJNEN VOOR TE NEMEN MAATREGELEN/OP TE
LEGGEN SANCTIES DOOR DE COMMISSIE TOEZICHT
ERKENDE GEGEVENSVERZAMELING (CTEG)

Deze richtlijnen hebben alleen betrekking op de registratie van exterieurgegevens. In
situaties waarbij de deelnemer in het kader van de erkende registratie van exterieurgegevens
in strijd handelt met het Reglement Registratie van Exterieurgegevens hanteert de
Commissie Toezicht Erkende Gegevensverzameling (CTEG) deze richtlijnen.
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
maatregel 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 te allen tijde 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.
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Constatering
Maatregel
1. De Deelnemer weigert de registratie - De Deelnemer erop te wijzen dat het niet aan de
van exterieurgegevens uit te laten
Deelnemers is voorbehouden om te bepalen welke
voeren door de daarvoor aangewezen
Inspecteur de beoordeling uitvoert.
Inspecteur.
- De Deelnemer de mogelijkheid te bieden, zonder
voorwaarden vooraf, alsnog een registratie van
exterieurgegevens uit te laten voeren.
- De te registreren keuringen op het bedrijf voor een
nader te bepalen periode niet te erkennen (maximaal
3 jaar).
2. De Deelnemer prepareert één of meer - De Deelnemer wordt erop gewezen dat de door hem
koeien, welke ter beoordeling aan de
toegepaste praktijken niet zijn toegestaan.
Inspecteur worden aangeboden op
- Bij de betreffende koeien vervalt de score van deze
een wijze die in strijd is met het
beoordeling volledig.
reglement.
- De betreffende koeien mogen niet binnen een nader
te bepalen periode (maximaal 18 maanden) opnieuw
ter beoordeling worden aangeboden.
- De te registreren keuringen op het bedrijf worden
voor een nader te bepalen periode (maximaal 3jaar)
niet erkend.
3. De Deelnemer biedt koeien aan welke - De Deelnemer wordt erop gewezen dat zijn koeien
van een niet-correcte identificatie zijn
moeten worden voorzien van de juiste identificatie.
voorzien.
- Bij de betreffende koeien vervalt de score van deze
beoordeling volledig.
- De betreffende koeien mogen niet binnen een nader
te bepalen periode (maximaal 18 maanden) opnieuw
ter beoordeling worden aangeboden.
- De te registreren keuringen van het bedrijf worden
voor een nader te bepalen periode (maximaal 3 jaar)
niet erkend.
- De erkenning van de geregistreerde keuringen van
het bedrijf wordt met terugwerkende kracht in
getrokken voor een nader te bepalen periode.
(maximaal 3 jaar).
4. Bij statistische analyse van de
- De erkenning van de geregistreerde keuringen van
exterieurgegevens die op het bedrijf
het bedrijf van de Deelnemer met terugwerkende
van de Deelnemer gedurende een
kracht in te trekken voor de betreffende periode.
periode zijn verzameld worden
afwijkingen op bedrijfs- en/of
dierniveau geconstateerd.
5. De Deelnemer handelt in strijd met het - De te registreren keuringen van het bedrijf van de
reglement en aan hem is tenminste
Deelnemer worden voor een nader te bepalen
één keer eerder door de CTEG een
periode niet erkend (maximaal 5 jaar).
besluit tot intrekking van de erkenning - De erkenning van de geregistreerde keuringen van
opgelegd.
het bedrijf van de Deelnemer wordt met
terugwerkende kracht ingetrokken voor een nader te
bepalen periode (maximaal 5 jaar).
- De Deelnemer wordt uitgesloten van deelname aan
Registratie van Exterieurgegevens voor een nader te
bepalen periode (maximaal 10 jaar).
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