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Begrippenlijst 

CRV Vlaanderen vzw: organisatie erkend door de Vlaamse minister bevoegd voor landbouw voor 
het bijhouden van een stamboek voor meerdere rassen. 

CRV: CRV Holding BV., 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 verzamelen en verwerken van de Gegevens. 

Deelnemer een veehouder die deelneemt aan stamboek bij CRV Vlaanderen vzw. 

Bedrjfscontrole: 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. 
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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 
CRV Vlaanderen vzw is erkend door 
de Vlaamse minister bevoegd voor landbouw voor het bijhouden van een stamboek voor meerdere 
rassen. 

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 Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, gebruikt voor de volgende veeverbeteringsdoeleinden: de 
fokwaardeschatting van koeien en stieren, stambomen, zoötechnische certificaten, 
selecties van dieren, statistieken, publicaties van predicaten, erelijsten, 
bedrijfgemiddelden en publicatie in catalogi van prijskampen zowel digitaal als 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 I standaard 
Voor dieren van blonde d'Aquitaine is kenmerkend 
Fokgebied 
Het oorspronkelijke fokgebied van de dieren is Zuid-West-Frankrijk. 
Haarkleur 
De haarkleur van de dieren is tarwekleurig, van licht naar donker. 
Gewicht op volwassen leeftild 
Volwassen stieren hebben een gewicht tussen de 1200 en 1500 kg. Ze worden gemiddeld 155-

 

170 cm groot. 
Volwassen koeien hebben een gewicht tussen de 850 en 1100 kg. Ze worden gemiddeld 145-

 

160 cm groot. 
Gebruiksdoel 
Dieren die te kenmerken zijn om zuiver benut te worden voor de productie van vlees. 
in het fokdoel is er aandacht voor het fokken van grote, lange dieren met zeer ruime bekkens, dit 
geeft vlotte geboortes en is van belang om het percentage natuurlijke geboorten zo hoog mogelijk 
te houden. Daarnaast zijn groeisnelheid van de kalveren en het leveren van superieure 
vleeskwaliteit van belang. 

2.3. Opzet stamboek 

Het stamboek voor Blonde d'Aquitaine is verdeeld in een hoofdsectie en aanvullende 
sectie. Binnen deze secties wordt geen gebruikt gemaakt van een onderverdeling in 
klassen. 

Hoofdsectie 
Dieren worden in de hoofdsectie ingedeeld op basis van raszuiverheid, conform EU 
Verordening 2016-1012 artikel 16 en 18 en Bijlage  II,  deel 1, hoofdstuk I en hoofdstuk 
111. 

Aanvullende sectie 
Vrouwelijke niet raszuivere dieren, worden in de aanvullende sectie van het stamboek 
ingedeeld, conform EU Verordening 2016-1012 artikel 17 en 20 en Bijlage  II,  deel 1, 
hoofdstuk  II. 
Vrouwelijke dieren kunnen vanuit de aanvullende sectie naar de hoofdsectie worden 
opgewaardeerd op basis van EU verordening 2016-1012, Bijlage  II,  deel 1, hoofdstuk 
Ill. 

Register 
Mannelijk niet raszuivere dieren, worden ingedeeld in het register. 
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3. Gegevensverzameling 

3.1. Deelname 
3.1.1 De deelname aan stamboek is vrijwillig. 
3.1.2 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). 

3.3. 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 
- nakomelingenonderzoek 
- lineaire beoordeling 

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 zoötechnisch certificaat afgegeven, conform EU verordening 2016-1012 en 
uitvoerende verordening 2017-717. 

Dit betreft: 
- zoötechnisch certificaat voor runderen opgenomen in de hoofdsectie van het stamboek Vlaams 
Blonde d'Aquitaine. 

Voor dieren uit de aanvullende afdeling van het stamboek Vlaams Blonde d'Aquitaine of dieren die 
niet geregistreerd zijn, kan CRV Vlaanderen vzw een B-certificaat opmaken. Dit B-certificaat is 
geen zoötechnisch certificaat i.u.v. de uitvoeringsverordening 2017/717 en is niet conform EU 
verordening 2016-1012. Het is een niet-officieel document maar het is een vergelijkbaar  format  die 
informatie levert aan een ander stamboek waar het dier aan een fokprogramma zal deelnemen 
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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 11-03-2019 en 
is op die datum in werking getreden. 

Kurt Faes, ondervoorzitter 
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