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Innoveren en investeren
Zowel voor de leden-veehouders als voor de coöperatie was het voorbije boekjaar een moeilijk jaar. Niet 
alleen de dalende melkprijzen maar ook de situatie op de internationale financiële markt gaf een heel ander 
beeld dan de jaren voorheen.

Als organisatie met een coöperatieve achtergrond heeft CRV als voornaamste taak om veehouders 
te ondersteunen in hun bedrijfsvoering. Het voorbije boekjaar werd de dienstverlening, zoals de 
melkproductieregistratie, aangepast aan de verwachtingen van de toekomstgerichte veehouder. Diverse 
veehouderijproducten kregen een vernieuwde invulling, waarbij CRV haar klanten een maximale 
managementondersteuning kan aanbieden.

Ook foktechnisch bracht CRV veel ‘nieuws’ naar voren. De stierenkaarten, zowel voor melk- als vleesvee, 
toonden diverse nieuwe toppers op maat voor de veehouder. Maar ook SiryX, gesekst sperma, toonde zijn 
waarde in de internationale markt zowel voor de melk- als voor de vleesveehouder.
De innoverende drive binnen CRV stond het afgelopen jaar echter nooit stil. Ook InSire kreeg zijn introductie 
in het aanbod. Met de nieuwe generatie merkergeselecteerde dieren kunnen zowel CRV als de veehouder 
een flinke sprong naar de toekomst maken.

Tenslotte heeft CRV ook op de internationale markt, onder andere door investeringen in de VS en Duitsland, 
haar positie versterkt. 

Deze dynamiek bewijst de kracht van de coöperatie van en voor de veehouders.

 Hans Huijbers, 
 Voorzitter CRV
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BERICHT VAN DE
VOORZITTER 



Profiel
CRV is een internationale rundveeverbeteringsorganisatie met als aandeelhouders de Nederlandse coöperatie 
CR Delta u.a. en de Vlaamse coöperatie VRV vzw. CRV werkt sinds 1 september 2009 in een internationale struc-
tuur met zogenoemde businessunits. Deze zijn actief in de hen omringende landen, zodat klanten altijd in de 
eigen tijd- en cultuurzone kunnen worden bediend. In onderstaande illustratie is te zien in welke gebieden de 
businessunits actief zijn:
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De businessunit Global Sales & Development bedient klanten in landen die (nog) niet onder een van de andere 
businessunits vallen. De producten en diensten van CRV worden in totaal afgezet in meer dan zestig landen.

Missie
CRV is een toonaangevende rundveeverbeteringscoöperatie die duurzame, toegevoegde waarde voor rund-
veehouders creëert door: 
–  het aanbieden van hoogwaardige producten en diensten
– actieve betrokkenheid van leden en medewerkers
– continue innovatie
–  permanente aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen

Strategie
De hoofdpunten van de CRV-strategie zijn:
– markt- en klantgericht werken
– internationale omzetgroei realiseren
– grip op kwetsbaarheid verhogen
– gezonde financiële bedrijfsontwikkeling creëren
– inhoud geven aan de coöperatieve gedachte
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Directie CRV (per 1-9-2008)
–  R. M. A. (Roald) van Noort 
 directievoorzitter CRV 
 directeur Marketing, Innovatie & Staf
–  A. (Ate) Lindeboom
 directeur Operations & Development 
–  J. F. H. M. (Joop) Kersten
 directeur Finance & Organisation

Raad van commissarissen CRV (per 1-9-2008)
–  J. A. M. Huijbers – voorzitter
–   N. A. L. van Leeuwe (B.) – vicevoorzitter
– E. J. F. Alderkamp
– L. M. J. M Cox
– C. Gorter
– P. E. van der Grift
– H. L. M Hermsen
– D. R. M. Ryckaert (B.)
– H. Schonewille
– M. A. Siebenga
– B. Uyttendaele (B.)
- M. D. L. Y. R. Vernimmen (B.)

De directie van CRV: Ate Lindeboom, Joop Kersten en 

Roald van Noort (gehurkt)

De raad van commissarissen van CRV
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September 2008
•  Directielid Denis Volckaert heeft besloten CRV bin-

nen afzienbare tijd te verlaten, met de intentie om 
terug te keren naar een Belgische leef- en werk-
omgeving.

•  Op 1 september zijn de fokwaarden van de eerste 
InSire-stieren gepubliceerd. De InSire-fokwaarde 
is de verwachtingswaarde van de stier met daarbij 
opgeteld de informatie uit het merkeronderzoek 
(genomic selection).

•  Gitan du P’tit Mayeur is de eerste Belgisch-wit-
blauwstier in de geschiedenis van Belgian Blue 
Group (BBG) die meer dan 100.000 doses sperma 
produceert in zijn carrière.

Oktober 2008
•  Uit de CRV-jaarstatistieken blijkt dat de levenspro-

ductie van de Nederlandse melkkoeien voor de 
eerste keer in de geschiedenis de grens van 30.000 
kg is overschreden. De levensduur steeg daarbij 
met een maand. De economische waarde van de 
melkproductie in Vlaanderen is stabiel gebleven. 
De Vlaamse koeien produceerden gemiddeld 612 
kg vet en eiwit, evenveel als in het jaar daarvoor.

•  Uit onderzoek onder meer dan 600 ‘SiryX-geboor-
ten’ blijkt dat ruim 90 procent van de kalveren een 
vaarskalf is. 

 

BELANGRIJKE
GEBEURTENISSEN

Gitan du P’tit Mayeur: 100.000 doses, een unicum voor bwb-stier
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November 2008
•  CRV organiseert in samenwerking met AWE een 

openhuisdag in de BBG-stallen van Ciney.
•  Veeverbeteringsorganisatie CRV en de grootste 

Russische ki-organisatie Moskovskoye (Moskou) 
hebben een meerjarige samenwerkingsovereen-
komst gesloten. De samenwerking richt zich op 
veeverbetering in de Russische melkveehouderij en 
wordt ondersteund door het Russische ministerie 
van Landbouw.

•  Delta Olympic is – na Himster Grandprix – de twee-
de CRV-stier die in het kalenderjaar 2008 de mijl-
paal van één miljoen doses bereikt.

December 2008
•  MRIJ-stier Matthijs heeft zijn eerste dochter die het 

predicaat excellent toekomt. Martha 288 van Frank 
van der Heijden uit het Brabantse Middelbeers is 
als derdekalfskoe met 90 punten av ingeschreven. 

•  Voor de derde keer in 2008 produceert een CRV-
stier meer dan één miljoen doses sperma. Kian is 
de eerste roodbonte stier ter wereld die deze pres-
tatie levert.

Januari 2009
•  CRV organiseert het grootste Vlaamse koe-eve-

nement tijdens de landbouwbeurs Agriflanders. 
Daarbij komt CRV nadrukkelijk in beeld met de 
Vlaamse CRV Koe-Expo. 

Februari 2009
•  De themadagen van de CRV-jongerencommissies 

kennen een massale opkomst. De thema’s ‘Stier-
keuze per koppel of per koe’ en ‘Gek van groei’ 
spreken een grote groep bezoekers aan.

•  De bevruchtingsresultaten van SiryX op koeien 
pakken gunstig uit. Eerder bleken de bevruchtings-
resultaten van SiryX op pinken met 62 procent ook 
prima te scoren.

•  De heren Jacques van Outryve en Rob Bonnier ne-
men als extern commissaris afscheid van de raad 
van commissarissen van CRV Holding.

•  Het aantal dieren dat veehouders managen met 
het online managementpakket VeeManager van 
CRV, bedraagt sinds februari meer dan één mil-
joen.

De fokkers van CRV-miljonairs Olympic, Grandprix en Kian werden in stijl ontvangen op de CRV Koe-Expo in Zwolle
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Maart 2009 
•  Tijdens de CRV Koe-Expo in Zwolle toont CRV niet 

alleen haar dochtergroepen, maar worden ook de 
fokkers van haar miljonairs in de bloemetjes gezet. 
Met maar liefst drie stieren die de mijlpaal van één 
miljoen doses sperma bereikten, was 2008 een bij-
zonder jaar voor CRV. 

•  Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) ver-
vangt Saninet en Sanitel door Veeportaal. CRV kan 
hierdoor meer dierinformatie vastleggen voor haar 
klanten.

•  De familie Timmerman uit het West-Vlaamse Jab-
beke krijgt de CRV-Vleesveetrofee overhandigd 
uit handen van Joris Relaes, kabinetsmedewerker 
van Vlaams minister-president Kris Peeters, en CRV-
voorzitter Hans Huijbers.

 
April 2009
•  CRV-voorzitter Hans Huijbers huldigt de tiende 

mrij-koe in Nederland als tientonner. De Vinken-
hof Roza 23 van André en Jeanette Vink uit Groot-
Ammers behaalde deze bijzondere prestatie.

•  CRV keert 1,3 miljoen euro omzetkorting uit aan 
veehouders in Nederland en Vlaanderen. 

•  De heren Mark Vernimmen en Bernard Uyttendae-
le treden als extern commissaris toe tot de raad van 
commissarissen van CRV Holding.

•  CRV gaat haar activiteiten in de Verenigde Staten 
intensiveren door de oprichting van een eigen ves-
tiging. Op 1 september 2009 start CRV USA Hol-
dings inc. met een geavanceerd Amerikaans fok-
programma en met de verkoop van sperma. 

•  Veehouders in Nederland en Vlaanderen kunnen 
nu ook SiryX-sperma gebruiken van het Belgisch-
witblauwras, zowel voor de zuivere teelt als voor 
gebruikskruisingen.

 
Mei 2009
•  Kooifarm Corrie 31 van maatschap Klein Baltink-

Smale uit Kring van Dorth is de eerste excellente 
Kiandochter in Nederland. 

•  CRV verwerft 50 procent van de aandelen van 
Sexing Technologies Brazil. Deze acquisitie van de 
aandelen past in de strategie van CRV om interna-
tionale groei te realiseren door het aanbieden van 
geavanceerde veeverbeteringsproducten.

Juni 2009
•  De raad van commissarissen van CRV Holding heeft 

met ingang van 1 juni 2009 de heer Joop Kersten 
(44) benoemd als directeur financiën en organisa-
tie binnen de directie van CRV.

•  CRV gaat werken volgens een nieuwe bedrijfsstruc-
tuur. Het doel is het creëren van extra klantfocus 
en te profiteren van synergie binnen de interna-
tionale organisatie. De nieuwe bedrijfsstructuur 
wordt op 1 september 2009 ingevoerd. 

•  Veehouders in Nederland en Vlaanderen kunnen 
nu rechtstreeks gebruikmaken van de hoogst gese-
lecteerde jonge stieren, waarvan met behulp van 
genomic selection (merkerselectie) een fokwaarde 
is vastgesteld. Deze stieren worden aangeboden in 
SixPacks van zes stieren met naar keuze 30 of 60 
doses. 

Juli 2009
•  Alle koeien die meer dan 10.000 kg vet en eiwit 

of meer dan 100.000 kg melk geproduceerd heb-
ben, worden voortaan op de websites van CRV in 
Nederland en Vlaanderen gepubliceerd. Daarmee 
wordt een schat aan informatie over duurzame 
koeien ontsloten en kan de veehouder eenvoudig 
zijn eigen dieren raadplegen.

•  De raad van commissarissen meldt tot zijn spijt dat 
de heer Jakob Draijer, extern commissaris, in juli 
2009 is overleden. Draijer heeft met zijn inbreng 
en als mens diepe indruk gemaakt. Er wordt mee-
geleefd met zijn familie. 

Augustus 2009
•  Op 11 juni organiseerde CRV in Vlaanderen de 200e 

editie van haar melkveeveiling in Aalter. CRV viert 
dit samen met aanbieders en kopers op donderdag 
13 augustus tijdens de 201e editie. 

•  Fokkerijorganisatie Meggle Besamungsstation in 
Rottmoos (Duitsland) wordt op 1 september on-
derdeel van de CRV-groep. CRV Meggle test ruim 
100 Fleckviehstieren en heeft een klantenbestand 
van enkele duizenden bedrijven.
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Nederland

kunstmatige inseminatie
totaal inseminaties ** 1.228.810
totaal inseminaties DHZ 898.567
totaal 2.127.377
 
embyrotransplantatie 
embryowinningen 974
transplantaties 10.762
 
drachtcontrole ** 
scannen 161.997
manueel 76.168
totaal 238.165
 
melkproductieregistratie 
bedrijven * 15.091
koeien * 1.176.767
monsternames door monsternemers 95.714
monsternames in eigen beheer 65.763
vet- en eiwitmonsters 10.808.098
 
registratie 
stamboekbedrijven 22.397
overige bedrijven 13.064
totaal 35.461
 
stamboekrunderen 2.526.090
overige runderen 657.277
totaal 3.183.367
 
exterieurcontrole 
aantal bedrijven  7.954
aantal gekeurde koeien 181.085

*) per 31 augustus 2009  **) incl. handelingen als onderdeel van Drachtwacht

De getallen in deze tabel kunnen in een aantal gevallen afwijken van getallen die elders in de tekst ver-
meld worden. Oorzaak hiervan is dat de  getallen in de tekst ook rekening houden met diensten en/of 
registraties die voor andere marktpartijen zijn verricht. Meer gegevens over de informatieverwerving en 
-verwerking is terug te vinden in de CRV-jaarstatistieken, die aanvullend op dit jaarverslag verschijnen. 

deelnames aan diensten en producten CRV

Vlaanderen (een aantal van deze diensten worden
in Vlaanderen aangeboden door VRV vzw)  

kunstmatige inseminatie
totaal inseminaties ** 249.177
totaal inseminaties DHZ 115.920
totaal 365.097
 
embyrotransplantatie 
embryowinningen 112
transplantaties 1.125

melkproductieregistratie 
basisbijdragen 30.634
monsterbijdragen 1.337.832
celgetal 1.313.241

registratie 
geregistreerde kalveren 72.424

Belgisch-witblauw ras 
stamboekinschrijvingen 5.243
bedrijfsbijdrage stamboek 648

verkoop SDVR sperma 5.854

bedrijfsinspectie 
bedrijfsbijdragen bedrijfsinspectie melkvee 1.673
exterieurbeoordelingen melkvee 19.744
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WERKEN VOOR 
DE VEEHOUDER
In een snel evoluerende markt wil CRV sterk staan met een betrouwbaar en innovatief aanbod van pro-
ducten en diensten ter ondersteuning van de veehouder. In de coöperatie speelt de veehouder hierin een 
centrale rol. CRV ontwikkelt en introduceert daarom deze producten en diensten met een actieve betrok-
kenheid van zowel de leden als de medewerkers. 

CRV becomes one
De voorbije jaren bouwde CRV haar internationaliseringsstrategie verder uit. Ter ondersteuning werd tijdens 
het voorbije boekjaar het project ‘CRV becomes one’ uitgewerkt, welke haar apotheose kende op 1 septem-
ber 2009. In dit project werd de bedrijfsstructuur van CRV aangepast naar een meer internationaal gerichte 
structuur. Dit veranderingsproces kende bijzonder veel werk achter de schermen en resulteerde uiteindelijk 
in de oprichting van het hoofdkwartier (headquarters: hq) en verschillende businessunits (bu), onder andere 
een businessunit West-Europa waar ook de Nederlands-Vlaamse markt onder valt. Hierdoor is CRV direct 
klaar voor de toekomst.

De voorbije jaren pastte 
CRV de bedrijfsstructuur 
aan naar een meer interna-
tionaal gerichte structuur

Nieuwe producten en diensten
Om veehouders optimaal te kunnen ondersteunen in hun bedrijfsvoering heeft CRV een breed gamma van 
producten en diensten. Betrouwbaarheid is daarbij van essentieel belang. Om de kans op fouten laag te 
houden, besteedt CRV veel aandacht aan kwaliteitsbewaking, kostenbeheer en de standaardisering van 
kritieke processen. 
Doordat de markt zich snel ontwikkelt, dienen de producten en diensten hierin ook tijdig mee te gaan. 
Ook in het voorbije boekjaar werden verschillende nieuwe producten en diensten geïntroduceerd, andere 
werden vernieuwd.
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Stieren worden miljonairs
Zowel voor de thuismarkt als internationaal vermarkt CRV jaarlijks enkele tientallen nieuwe stieren. Het 
aanbod beperkt zich daarbij niet alleen tot zwart- of roodbont. Ook diverse andere melk- en vleesrassen 
bevolken het genetica-aanbod van CRV.

De januari-indexdraai lanceerde een nieuwe troef in het aanbod. Goolstar Diamond stormde met +204 nvi 
de top drie binnen. Ook bij het roodbont werden een paar flinke stijgers genoteerd. Lightningzoon Hei-
hoeve Arnold maakte met 15 punten nvi-winst een flinke sprong voorwaarts, maar ook Kianzoon Apina 
Curtis kende een plus voor nvi.
In de daaropvolgende indexdraai (april 2009) verwelkomt CRV een aantal interessante O Manzonen. De 
hoogste van hen – en meteen de hoogste debutant – is Fiction, die naast een torenhoge nvi van +215 ook 
drager is van de roodfactor. Bij roodbont krijgt Apina Curtis gezelschap van zijn halfbroer Van de Peul Ky-
lian, die naast goede productiecijfers ook een fraaie exterieurvererving laat zien.
Ook tijdens de laatste indexdraai van het jaar (augustus 2009) zijn O Man en Kian bepalende stiervaders. Het 
verervingspatroon van hun zonen Ralma O-Man Cricket (v. O Man, +216 nvi) en Delta Fidelity (v. Kian, +277 
nvi) is dan ook bijzonder compleet.

Een aantal CRV-stieren heeft de afgelopen jaren door uitzonderlijke prestaties geschiedenis geschreven. In 
totaal zijn er al acht CRV-stieren die het wereldwijde vertrouwen van veehouders hebben bevestigd en de 
magische grens van een miljoen doses overschreden. Tijdens het afgelopen boekjaar voegden Delta Olympic 
en Kian zich toe aan het lijstje miljonairs. Kian is daarbij zelfs de eerste roodbonte stier ter wereld die deze 
prestatie levert.
Minder omvangrijk, maar minstens even spectaculair is de prestatie van Gitan du P’tit Mayeur. Hij is de eer-
ste Belgisch-witblauwstier in de geschiedenis van de Belgian Blue Group (BBG) die meer dan 100.000 doses 
sperma produceert in zijn carrière.

Tijdens de CRV Koe-
Expo in Zwolle werden 
de fokkers van de 
drie meest recente 
miljonairs – Grandprix, 
Olympic en Kian – in 
de bloemetjes gezet 
(links de fokker van 
Grandprix, rechts van 
Kian)
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Samen met AWE is CRV eigenaar van de Belgian Blue Group (BBG), een ki-centrum met  productielocaties 
in Ciney en in Waver. CRV vermarkt dit sperma op de Nederlands-Vlaamse markt. Internationaal wordt het 
sperma door BBG zelf verdeeld. Het afgelopen boekjaar heeft CRV negentien jonge stieren via het pwf-
programma vrijgegeven; drie meer dan in het boekjaar 2007-2008. 
De Universiteit van Luik heeft voor het Belgisch-witblauwras een nieuw genetisch defect blootgelegd. Dit-
maal gaat het om dwerggroei, waarbij de dieren een sterke groeiachterstand tonen. BBG heeft vervolgens 
al haar stieren getest en de resultaten kenbaar gemaakt.
Om tegemoet te komen aan een stijgende vraag van vleesveehouders en na enkele positieve tests in het la-
boratorium, introduceert CRV in april 2009 een SiryX-aanbod van Belgisch-witblauwstieren. Het gaat daarbij 
om een aanbod van zowel mannelijk als vrouwelijk sperma en zowel voor de zuivere teelt als voor gebruiks-
kruisingen.

Niet alleen omwille van zijn hoogtemaat en gewicht, maar ook door zijn goede indexen kreeg Harpon de 
l’Orgelot veel vertrouwen van de vleesveehouders
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conventioneel SiryX

 1. Kian 1. Kian
 2. Twister 2. Twister
 3. Spencer 3. Tequila
 4. Classic 4. Spencer
 5. Tequila 5. Henson
 6. Arnold 6. Sonlight
 7. Sonlight 7. Kylian
 8. Fabian 8. Fabian
 9. Puntdroad 9. Balaton
 10. Scottish 10. Scooter

Top 10 van de populairste roodbonte stieren in 
Nederland en Vlaanderen (doses sperma verkocht)

conventioneel SiryX

 1. Olympic 1. Paramount
 2. Surprise 2. Surprise
 3. Bertil 3. Olympic
 4. Paramount  4. Yankee
 5. Support 5. Roppa
 6. Sunflower 6. Barclay
 7. Yankee 7. Nevada
 8. Onedin 8. Bertil
 9. Nevada 9. Obelisk
 10. Roppa 10. Butembo

Top 10 van de populairste zwartbonte stieren in Ne-
derland en Vlaanderen (doses sperma verkocht)

conventioneel sperma

 1. Nicator
 2. Sir Wim
 3. Donald 516
 4. Rudger
 5. Landana

Top 5 van de populairste mrij-stieren in Nederland

zuiver kruising

 1. Harpon 1. Zeno
 2. Gitan 2. Ustin
 3. Rosario 3. Zalter
 4. Fakir 4. Vitaal
 5. Felicien 5. Vivant

Top 5 van de populairste Belgisch-witblauwstieren in 
Nederland en Vlaanderen
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Innoverende fokkerij 
September 2008 zal in de geschiedenis zijn plaats krijgen als de maand waarin de eerste InSire-stieren op  
de Nederlands-Vlaamse markt werden geïntroduceerd. Door uitgebreid onderzoek is CRV erin geslaagd om 
in de genen te kijken en te ontrafelen welk potentieel een dier heeft. Het antwoord op de vraag of een 
dier een topper is, kan dus veel sneller gegeven worden. Zo selecteert CRV enkel de dieren met de hoogste 
genetische aanleg. CRV stelde deze innovatie in de fokkerij in het najaar van 2009 aan haar klanten voor 
tijdens de voorlichtingsavonden.
Wanneer van een jong dier de merkers in kaart zijn gebracht, kunnen de effecten van deze merkers bij el-
kaar opgeteld worden en op die manier informatie verschaffen over de erfelijke aanleg van een dier. Met 
deze extra informatie wordt de betrouwbaarheid van de verwachtingswaarde meteen een stuk hoger.

De ontwikkelingen met merkerselectie zorgen ook voor een aantal aanpassingen in het fokprogramma. 
Jaarlijks gaat CRV duizend jonge zwart- en roodbonte stieren selecteren, een verdubbeling van de selectie-
omvang. Hiervan zullen er uiteindelijk, na merkerselectie, tweehonderd stieren getest worden. Voorheen 
had de selectie een verhouding van één op twee, nu is deze groter (één op vijf). Door de nieuwe merkerin-
formatie en de verhoogde selectieomvang zullen sneller nieuwe koefamilies in beeld komen, maar kan CRV 
daarnaast ook veel gerichter stieren fokken voor de verschillende fokdoelen.
Omwille van de snellere genetische vooruitgang neemt het belang van merkerselectie in het fokprogramma 
snel toe. Begin 2009 neemt CRV voor de eerste maal twaalf jonge InSire-stieren op als stiervader in het fok-
programma.

In de stallen van Terwispel ligt het hart van het CRV-fokprogramma, waarin merkerselectie het afgelopen jaar 
sterk aan belang won
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Door de vernieuwde 
afstammingsregistratie in 
Vlaanderen is de drempel 
voor het registreren van 
kalveren verlaagd

CRV brengt voortaan ook InSire-embryo’s op de markt, waarbij alle donoren merkergetest zijn.  Het zwaar-
tepunt van deze InSire-embryo’s ligt vooral bij de donorpinken. Jaarlijks selecteert CRV een 120-tal pinken 
uit haar InSire-embryoprogramma; deze dieren komen terug naar de CRV-stal in het Nederlandse Terwispel. 
Door hun merkers is bekend dat deze dieren genetisch de beste zijn. Met het beschikbaar komen van deze 
merkerinformatie is er immers nog nauwelijks verschil in de betrouwbaarheid van verwachtingswaarden of 
fokwaarden van pinken en koeien. Deze dieren worden dan ingezet als InSire-donordieren.
In de loop van juni 2009 worden op diverse bedrijven in Vlaanderen en Nederland de eerste kalveren gebo-
ren uit InSire-embryo’s.

Werken voor morgen
Innovatie is voor CRV een belangrijke waarde in de bedrijfsvoering. Om met innovatieve producten en dien-
sten op de markt te kunnen komen, is onderzoek bijzonder belangrijk. De voorbije jaren heeft CRV deze 
pijler dan ook sterk uitgebreid. Ook al vraagt dit onderzoek vaak veel tijd, het resulteerde toch al in enkele 
nieuwigheden als SiryX en InSire. 

Het voorbije boekjaar werd veel tijd besteed aan genomic-onderzoek. De eerste fase van het project ‘milk 
genomics’ werd afgerond. Een aantal interessante resultaten inzake de vet- en eiwitsamenstelling werd 
tijdens een conferentie kenbaar gemaakt. Het onderzoek naar merkerselectie werd verder uitgebreid, met 
name naar de verbetering van de betrouwbaarheid van de InSire-fokwaarden. Om efficiënter te kunnen om-
gaan met de aanwezige middelen, zowel financiële als genetische, startte CRV een projectonderzoek met 
als kernvraag: hoe kunnen fokdoelen wereldwijd efficiënt en effectief gedifferentieerd en gecombineerd 
worden in de fokprogramma’s? 

(Ver)nieuw(d) op de markt
Naast onderzoek betekent innovatie ook vernieuwen. Het voorbije boekjaar vernieuwde CRV tal van pro-
ducten en diensten. 
In Vlaanderen is in de loop van 2009 de koppeling gelegd tussen het Veeportaal en de CRV-database. Deze 
loopt nu een-op-een gelijk, wat maakt dat CRV in de toekomst meer toepassingsmogelijkheden heeft 
voor het online managementpakket Mijn Bedrijf. Daaropvolgend is gestart met de uitwerking van een 
vernieuwde afstammingsregistratie, waarbij de focus ligt op eenvoud, arbeidsgemak en de deelname op 
bedrijfsniveau. 
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In diezelfde periode is SAP Online geïntroduceerd voor CRV-medewerkers. Met SAP Online is het begeleiden 
van veehouders aanzienlijk makkelijker en efficiënter geworden. De SAP-begeleider kan meteen ingaan op 
de wensen van de veehouder.

Ook op het gebied van managementondersteuning voor diergezondheid zijn belangrijke stappen gezet. Zo 
kan een veehouder via de module ‘Diergezondheid’ in VeeManager diverse behandelplannen opzetten, de 
geneesmiddelenvoorraad beheren en de behandeling van een ziek dier vastleggen. 

Ten slotte is het proces voor het toekennen van certificaten aan tien- en honderdtonners sterk geautoma-
tiseerd. Via de websites van CRV in Nederland en Vlaanderen kunnen alle dieren die dit certificaat hebben 
behaald eenvoudig teruggevonden worden.

Onder massale 
belangstelling van 
kopers en verkopers 
vierde CRV in Aalter 
haar 200e melkveevei-
ling

De melkveeveiling in Vlaanderen bereikte het afgelopen jaar een mijlpaal. Op 11 juni organiseerde 
CRV in Vlaanderen de 200e editie van haar melkveeveiling in Aalter. Deze CRV-melkveeveiling is het 
symbool van kwaliteitsvolle dieren afkomstig van de beste fokbedrijven. Op 16 oktober 1986 vond op 
de toenmalige veemarkt van Sint-Pieters Brugge de eerste veiling plaats voor ingeschreven stamboek-
vee van het melktype. In 2009 en tweehonderd veilingen later bestaat de veiling nog steeds. Mede 
dankzij een solide reglement met hoge garanties blijft de veiling – tot grote tevredenheid van kopers 
en verkopers – een happening die zijn nut bewijst in de Vlaamse melkveewereld.

CRV viert tweehonderd melkveeveilingen
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Informatieverwerking

De introductie van een nieuwe monsterfles geeft een 
melkveehouder in de toekomst meer mogelijkheden 
naar onderzoek op dierniveau

CRV verwerft en verwerkt bijzonder veel informa-
tie (registratie, melkproductie, bedrijfsinspectie) 
die afkomstig is van veebedrijven. Deze informatie 
is belangrijk voor de fokwaardeschatting, maar kan 
ook een handig instrument zijn in het diermanage-
ment op een bedrijf.

Tijdens de ledenvergaderingen – georganiseerd 
begin 2009 in Vlaanderen en Nederland – werden 
enkele belangrijke veranderingen inzake melk-
productieregistratie (mpr) via een filmpresentatie 
toegelicht. Het werken met de pda en de grotere 
monsterfles is algemeen ingevoerd. Bovendien zijn 
de mpr-gegevens sneller beschikbaar voor manage-
mentdoeleinden. Belangrijk voor de toekomst zijn 
de extra onderzoeksmogelijkheden op dierniveau. 
De fabrikanten van automatische melksystemen 
zijn volop bezig om het monstername-apparaat aan 
te passen aan de nieuwe monsterfles en de eerste 
apparaten functioneren al naar tevredenheid van 
de melkveehouder. Ten slotte kunnen bedrijven die 
mpr in eigen beheer uitvoeren (meb) inmiddels ook 
gebruik maken van een pda als ze daarop de beno-
digde software gedownload hebben. 

Melkproductieregistratie is voor veel bedrijven de 
basis van het management. Door de steeds groter 
wordende bedrijven – dit verslagjaar gemiddeld 
77 koeien per bedrijf in Nederland, 53 koeien per 
bedrijf in Vlaanderen – heeft de veehouder steeds 
minder tijd beschikbaar per koe en wil hij daarom 
zijn tijd zo efficiënt mogelijk besteden. CRV biedt 
veel ondersteuning met geheel op de praktijk af-
gestemde managementproducten (VeeManager of 
Mijn Bedrijf), die tevens de laatste ontwikkelingen 
volgen. 

Ook bedrijfsinspectie heeft zijn waarde voor een 
veebedrijf. Het aantal ingeschreven dieren steeg 
met zes procent.

Meer data en statistische informatie omtrent de producten en diensten van CRV in Vlaanderen (inclu-
sief VRV vzw) en Nederland is terug te vinden in de CRV-jaarstatistieken 2009. Deze statistieken ver-
schijnen zowel gebundeld in een boekje dat in het voorjaar 2010 verschijnt als op de website van CRV.
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Een blik op koeien
Begin 2009 vond in Vlaanderen de zesde editie plaats van Agriflanders. Bij deze gelegenheid organiseerde 
CRV de CRV Koe-Expo 2009: echte fokkerijhoogdagen voor zowel melkvee en vleesvee. De crème de la 
crème van de Vlaamse koeien – zowel zwart- en roodbonte als witblauwe dieren – streed gedurende twee 
dagen in Gent tijdens de individuele keuringen om de diverse kampioenschappen. De stand was opgebouwd 
rond het thema ‘Van kalf tot koe’, waarbij de veehouder kennis kon maken met een aantal nieuwe produc-
ten en diensten. CRV liet tijdens de CRV Koe-Expo ook dochtergroepen van actuele stieren zien. Voor een 
eerste maal werd een aantal dochtergroepen getoond van Belgisch-witblauwe BBG-stieren. 

Twee maanden later verhuisde de CRV Koe-Expo naar Zwolle. Ook hier presenteerde CRV een aantal doch-
tergroepen, waaronder groepen van debutanten Delta Roppa en Apina Curtis. Ook voor geïnteresseerden 
in het mrij-ras en in het kruisen met andere rassen toonde CRV twee demonstratiegroepen. Naast een uitge-
breid themapark bracht de CRV Koe-Expo in Zwolle ook hulde aan de miljonairs Grandprix, Olympic en Kian, 
die alledrie in 2008 de mijlpaal van een miljoen geproduceerde doses sperma passeerden.

Fokveedagen, kalverkeuringen en prijskampen zijn voor CRV altijd een belangrijk item geweest in de Ne-
derlandse en Vlaamse fokkerij. In het voorjaar van 2009 besloot CRV om deze evenementen, vaak georga-
niseerd door een groep veehouders, nog meer te gaan ondersteunen. Naast de aanwezigheid van een CRV-
vertegenwoordiger ondersteunt CRV de organisatie met een bedrag per aanwezig dier, de opmaak van de 
catalogus en met de uitreiking van een unieke eiwittrofee, waarbij het dier met de hoogste eiwitproductie 
beloond wordt. De aanwezige veehouders krijgen een spermawaardebon uitgereikt. 

Tijdens de CRV Koe-Expo in Gent reikte Hans Huybers het kerstkalf van VeeteeltVlees, geschonken door BBG, 
uit aan een gelukkige winnaar, Hans Janssen uit Weert
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Na een beloftevol debuut op de NRM, stal de dochtergroep van Beekmanshoeve Bertil ook tijdens 
de CRV Koe-Expo in Zwolle de show
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CRV ONTPLOOIT
INTERNATIONAAL
De wereldwijde recessie, met de bijbehorende snel dalende melkprijzen, maakte het voor CRV bijzonder 
moeilijk om het succes van het vorige boekjaar te evenaren. Desondanks is CRV erin geslaagd om wereld-
wijd 6,8 miljoen doses sperma te verkopen, waarvan 1,8 miljoen in export. De verkoop nam significant toe 
in Italië, Japan, Australië en het Verenigd Koninkrijk.

meest verkocht internationaal

zwartbont roodbont

1. Olympic (3) Kian (1)
2. Grandprix (2) Fabian (–)
3. Canvas (4) Red Devil (–)
4. Paramount (1) Classic (3)
5. Applause (5) Laarman (–)

CRV JAARVERSLAG 2008-2009

Ontwikkelingen wereldwijd
Net als in de Nederlands-Vlaamse thuismarkt heeft 
CRV ook internationaal InSire, merkergeselecteerde, 
stieren aan zijn productportefeuille toegevoegd. 
Hoewel een aantal landen de import van sperma van 
niet-fokstieren nog niet toestaat, kunnen melkvee-
houders in onder andere Spanje en de Scandinavi-
sche landen in ieder geval insemineren met InSire-
stieren. Voor stieren die niet erkend zijn als fokstier 
mogen EU-landen immers beperkingen opleggen 
aan de import. Op dit moment is dat het geval in 
landen als Duitsland, Frankrijk en Italië. In Brussel 
is bij de Europese Commissie gelobbyd voor de er-
kenning van merkergeteste stieren als fokstieren. 
En met succes. Daarbij heeft de Europese Commissie 
wel de voorwaarde gesteld dat het systeem, op basis 
waarvan de fokwaarde van deze jonge stieren wordt 
berekend, als betrouwbaar wordt gevalideerd door 
ICAR/Interbull. Als aan deze voorwaarde eenmaal 
voldaan is, kan het sperma van deze merkergese-
lecteerde stieren geëxporteerd worden naar landen 
van de EU. 

SiryX bevestigt wereldwijd zijn waarde op de inter-
nationale markt. Ook Mexicaanse melkveehouders 
halen nu meer dan 90% vaarskalveren door gebruik 
te maken van SiryX.
In het boekjaar 2008-2009 heeft CRV voor een eerste 
keer doses sperma verscheept naar Oekraïne, Servië 
en Nicaragua. Bovendien werden er gedurende het 
voorbije boekjaar de nodige voorbereidingen geno-
men om met een verkoopstructuur in de Verenigde 
Staten te kunnen starten. 

(tussen haakjes staat de positie van vorig boekjaar)

Ook in Zuid-Afrika kent men de waarde van Delta 
Olympic, zoals Wait-and-See Maandag 305 van John 
Sieberhagen uit het Zuid-Afrikaanse Cradock
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Verder bouwend op de internationale strategie zijn er ook samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met 
OAO Moskovskoye in Rusland en ELITA in Oekraïne. In beide gevallen gaat het om de levering en distributie 
van conventioneel en gesekst sperma, de levering van merkergeselecteerde en conventioneel geteste stieren 
en om ondersteuning bij de vermarkting van sperma in de betreffende landen. KI Moskovskoye is de groot-
ste fokkerijorganisatie in de Russische Federatie, die een markt omvat van ongeveer 10 miljoen melkkoeien. 
De organisatie verkoopt jaarlijks ruim 1 miljoen dosis sperma. 

CRV Spanje
Net als de rest van de wereld kende de melkveehouderij in Spanje een moeilijk jaar. Dankzij producten als 
SiryX en InSire is CRV in Spanje er toch in geslaagd om de doelen te halen. De eerste kalveren uit InSire 
SixPacks zijn in Spanje al geboren; de veehouders zijn bijzonder tevreden met de resultaten die zij zien op 
hun bedrijf.
Door de economische crisis werd er hard gewerkt om de operationele kosten te beperken en zo een veilige 
financiële positie te behouden.

Ook in Spanje hebben medewerkers het afgelopen boekjaar hard gewerkt aan het project ‘CRV becomes One’. 
Zij toostten eind augustus op de afronding van het project
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CRV Tsjechië 
Begin september 2008 stelde CRV Ladislav Martinec 
aan als algemeen manager van CRV in Tsjechië. Daar-
mee is ook CRV klaar om haar positie in Oost-Europa 
vanuit Tsjechië verder uit te bouwen. 
CRV focuste vooral op het contact met de locale vee-
houders en organiseerde hiervoor diverse events. 
In het najaar van 2008 namen meer dan 600 vee-
houders deel aan tien CRV-meetings. Tijdens deze 
meetings, georganiseerd in de verschillende regio’s 
in Tsjechië, presenteerde CRV niet alleen een aan-
tal CRV-producten als InSire en SiryX maar werd ook 
stilgestaan bij de melkproductie in de regio en de 
prestaties van sommige veehouders. 
CRV organiseerde eveneens drie koeienshows (Ne-
kor, Zdislavice en Kralovice) en was mede-organisator van een belangrijk seminar over de toekomst van de 
landbouw in Tsjechië waaraan 700 landbouwers deelnamen.

CRV Lagoa, Brazilië
Net als alle andere dochtermaatschappijen kende ook Lagoa de Serra een naamsverandering. Bij aanvang 
van het boekjaar 2008-2009 werd Lagoa immers CRV Lagoa. Daarmee wil CRV Lagoa een vertrouwd gezicht 
zijn voor veehouders in Brazilië. 
De verkoop van sperma kende gedurende het voorbije boekjaar een toename, waarbij deze toename groter 
was dan de groei van de Braziliaanse markt. Hierdoor is het marktaandeel van CRV Lagoa opnieuw geste-
gen. Het aandeel van SiryX gesekst sperma in het totaal volume is door de minder gunstige marktomstan-
digheden lager dan de voorbije jaren.

Tijdens de regionale shows, onder andere in Zdisla-
vice, organiseerde CRV ook een individuele keuring

Onder andere de verkoop van Nelore-sperma kende het afgelopen boekjaar een stijging in Brazilië
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CRV Duitsland 
Om haar positie op de Duitse markt uit te bouwen, besteedde CRV Duitsland veel aandacht aan de commu-
nicatie over haar aanbod aan diensten en producten. Samen met de Dierenartsenschool van Hannover en de 
Landeskammer Niedersacksen werd een internationale conferentie gehouden over kruisingsteelt. Meer dan 
200 gasten – waaronder vele internationale – maakten kennis met de ervaringen en resultaten met kruisings- 
teelt die een aantal gerenommeerde sprekers demonstreerden.
CRV was aanwezig op EuroTier: zowel de volledige staf uit Duitsland als vertegenwoordigers van Interna-
tional Sales. Deze internationaal gerichte landbouwbeurs gaf een enorme boost aan de positie van CRV in 
de Duitse markt.
Een groot melkveebedrijf met 600 melkkoeien, gelegen in Mecklenburg-Vorpommern was in juni 2009 de 
locatie van de CRV-praktijkdag. Meer dan 200 veehouders konden er deelnemen aan diverse workshops als 
klauwverzorging, veebeoordelen en vruchtbaarheidsmanagement. Bijzonder uniek was de workshop koe-
signalen inzake voeding en huisvesting. Eveneens konden de aanwezige veehouders een bezoek brengen 
aan het melkveebedrijf.

Tijdens de CRV-praktijkdag konden veehouders deelnemen aan diverse workshops. Hier volgt een aantal toe-
hoorders een uiteenzetting over vruchtbaarheid
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CRV Luxemburg 
In een voor Luxemburgse veehouders economisch moeilijk jaar lag de focus van CRV Luxemburg vooral op 
het leveren van hoogkwalitatieve, innoverende en betrouwbare producten aan de veehouder. In het voor-
bije boekjaar promootte zij haar diverse aanbod met verschillende acties in de winterperiode, maar ook 
tijdens de nationale landbouwshow in Ettelbruck.
Ondertussen maakt al meer dan een kwart van de Luxemburgse veehouders gebruik van een of meer pro-
ducten of diensten van CRV. De positieve trend van de afgelopen jaren met betrekking tot spermaverkoop 
werd doorgezet. Het totaal aantal verkochte doses steeg met 16 procent; de verkoop van Siryx steeg met de 
helft. Het aantal koeien onder melkproductieregistratie steeg met 22 procent, waardoor CRV in Luxemburg 
een behoorlijk marktaandeel heeft opgebouwd. 

ProFarm, Pakistan
De grootschalige melkveehouderij kent in Pakistan een sterke opkomst. Het afgelopen jaar zijn er acht be-
drijven opgestart met 500 tot 1500 dieren. Voor deze grote bedrijven waren Paramount, Olympic en Grand-
prix de favoriete stieren. De eerste nakomelingen van CRV-afkomst zullen begin 2010 aan de melk komen.
ProFarm focuste een deel van haar werkzaamheden op opleiding. Elke acht weken kregen 25 nieuwe inse-
minatoren een training, waarna ze als zelfstandig inseminator aan de slag kunnen onder de ProFarm-vlag.
ProFarm en CRV organiseerden in oktober een bezoek van drie Pakistaanse veehouders aan de Koe-Expo. 
Deze veehouders bezochten niet alleen de Koe-Expo, maar ook CRV Arnhem, Sloten in Deventer en een 
aantal melkveebedrijven. De Pakistanen waren zeer onder de indruk van het niveau van bedrijfsvoering in 
Nederland en hebben genoten van de Hollandse gastvrijheid.

Heel wat veehouders in Luxemburg zijn ondertussen tevreden gebruikers van SiryX, onder hen ook Jean-Paul 
Haas uit Flaxweiler
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Barnkamper Support: een nieuw zwartbont boegbeeld in 2007 
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CRV AmBreed, Nieuw-Zeeland
Bij de start werd ook in Nieuw-Zeeland een nieuwe naam geïntroduceerd; AmBreed werd ‘CRV AmBreed’. 
De continuiteit van een sterk aanbod van producten en diensten werd daardoor verzekerd. 
Door de lagere melkprijzen – uitbetaald aan de melkveehouders – kende de markt in Nieuw-Zeeland niet al-
leen een sterke krimp, maar ook de spermaprijzen stonden sterk onder druk. Ondanks deze moeilijke markt-
situatie wist CRV AmBreed toch een stijging van de verkoop in Nieuw-Zeeland te realiseren met 10 procent 
naar een recordtotaal van bijna een miljoen doses. Ook op de internationale markt kende de verkoop een 
groei van 10 procent. Door de aanwezigheid van een goed ontwikkeld distributienetwerk zijn Zuid-Afrika 
en Ecuador de grootste afzetmarkten. Meer recentelijk exporteert CRV AmBreed naar Ierland. Hiermee wint 
CRV AmBreed met een aanbod van weidegang-genetica (grazing) aan belang op de internationale markt.
Tijdens het afgelopen jaar werd Landcorp een nieuwe klant van CRV AmBreed. Landcorp, eigendom van 
de staat, heeft een van de grootste melkveebedrijven in Nieuw-Zeeland in handen. Met 35.000 melk-
koeien bezit dit bedrijf ongeveer één procent van de nationale veestapel. Met succes heeft CRV Ambreed, 
na een openbare aanbesteding, de opdracht binnengehaald voor de levering van sperma, alsook een 
inseminatiecontract. 

Het aanbod van grazing-genetica kent niet alleen successen in Nieuw-Zeeland, zoals hier in de Taranakiregio, 
maar ook steeds meer internationaal
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DUURZAAM
ONDERNEMEN

CRV JAARVERSLAG 2008-2009

CRV hecht belang aan duurzaam ondernemen en wil daar op een praktische manier invulling aan geven. 
Onder duurzaam ondernemen verstaat CRV het produceren en leveren van hoogwaardige producten en 
diensten, nu en in de toekomst. Daarbij neemt CRV haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor mens, 
dier en milieu.

Commissie Ethiek
Sinds haar oprichting in 2002 is de commissie Ethiek (CE) een adviesorgaan van de directie van CRV en geeft  
zij mede vorm aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie. De commissie geeft de 
directie advies over ethische vraagstukken binnen de activiteiten van CRV. 

Onderwerpen
Onderwerpen waarover de commissie zich het afgelopen jaar heeft gebogen zijn onder andere: hoe CRV 
haar klanten kan ondersteunen bij het inzichtelijk maken en het reduceren van de emissie van broeikasgas-
sen en hen effectieve en interessante oplossingen kan bieden, aandacht voor betrouwbaarheid bij uitleg 
over InSire-fokwaarden, de positie en rol van de commissie Ethiek binnen de nieuwe organisatiestructuur 
die per 1 september 2009 van kracht is geworden, de communicatie met relevante doelgroepen over ethi-
sche onderwerpen en de rol van CRV in de zuivere teelt van het Belgisch-witblauwras.

Duurzaamheidsthema’s
CRV is momenteel actief op het gebied van de volgende duurzaamheidsthema’s: 
–  Sociaalmaatschappelijke duurzaamheid: dierenwelzijn en -gezondheid, voedselveiligheid en voedselge-

zondheid, arbeidsomstandigheden en -voorwaarden; 
– Ecologische duurzaamheid (milieu): energie, mineralen en afval; 
– Economische duurzaamheid: levensduur van koeien, mededinging, fair trade en governance.

CRV als beste uit de bus op het gebied van duurzaamheid en innovatie
CRV is het meest innovatieve bedrijf in de Nederlandse top 100 van agribusinessbedrijven. Daarnaast 
heeft CRV op het aspect duurzaamheid een gedeelde eerste plaats behaald. Dat maakte het weekblad 
Boerderij bekend, nadat een expertpanel 120 kandidaatbedrijven had beoordeeld. Van de 120 genomi-
neerde bedrijven bereikte CRV de 13e plaats. Het panel, bestaande uit acht experts, scoorde de kandi-
daat-bedrijven op verschillende basisfactoren: omzet, innovatie, groei, sectoroverschrijding, imago, han-
delsgebied en duurzaamheid. 
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Sociaalmaatschappelijke duurzaamheid

Introductie uiergezondheidsindex
In april 2009 is een vernieuwde uiergezondheidsindex geïntroduceerd. Met behulp van deze vernieuwde 
index is het mogelijk om nog beter te fokkken op gezonde uiers. De uiergezondheidsindex is gebaseerd 
op onderzoek uitgevoerd door de Animal Evaluation Unit van CRV, Animal Science Group en de Gezond-
heidsdienst, waarbij op basis van celgetalmetingen indicatoren voor mastitis zijn afgeleid. Op basis van deze 
nieuwe gegevens kunnen fokwaarden voor (sub)klinische mastitis worden geschat. Het grote voordeel van 
de vernieuwde index is een stijging van de betrouwbaarheid van stierfokwaarden met 30%. Hierdoor is er 
meer spreiding ontstaan tussen de fokwaarden van stieren. 

Hoornloze stieren
CRV heeft in samenwerking met de Animal Sciences Group de wenselijkheid en mogelijkheid van hoorn-
loze stieren onderzocht. Een inventarisatie bij veehouders wees uit dat het gebruik van hoornloze stieren 
arbeidsbesparing met zich mee brengt maar dat het genetisch niveau van deze stieren veelal nog te laag 
is. Naar aanleiding hiervan is CRV begonnen met het genereren van combinaties van hoornloze dieren met 
dieren die goede productie-eigenschappen hebben. Aangezien er maar een paar hoornloze stieren zijn, is 
er ook gekeken naar risico’s zoals inteelt en de relatie met andere eigenschappen. 

Onderzoek klauwgezondheid
CRV ontwikkelde een fokwaardeschatting om via fokkerij de klauwgezondheid te verbeteren. De gebruikte 
gegevens kwamen van professionele klauwbekappers die ruim 600 bedrijven bezochten. CRV ontwikkelde 
met deze gegevens een index voor klauwgezondheid met de zes meest voorkomende klauwaandoeningen 
en beenexterieurkenmerken. Met behulp van deze index kunnen de kosten voor klauwaandoeningen ver-
laagd worden. De publicatie van de fokwaarden voor klauwgezondheid staat gepland voor april 2010.

Natuurlijke weerstand van vee
CRV heeft samen met Wageningen Universiteit onderzoek gedaan naar antilichamen in de melk bij koeien. 
Het doel was te bekijken of de hoeveelheid antilichamen iets zegt over de natuurlijke weerstand van de 
koeien en de kans op aandoeningen zoals mastitis. De eerste conclusies resulteerden in een octrooiaanvraag 
en de behoefte om natuurlijke weerstand nog verder te onderzoeken.   
Daaropvolgend heeft CRV in 2009 samen met LTO, NZO, Wageningen Universiteit en het ministerie van LNV 
een vierjarig project opgezet naar de natuurlijke weerstand van melkvee. Het eerste doel is het ontwikkelen 
van biomerkers, in melk en bloed, voor het meten van natuurlijke weerstand. Het tweede doel is het ontwik-
kelen van maatregelen om op bedrijfsniveau de weerstand te verhogen.

Milk Genomics; gebruik informatie voor informatieproducten en fokprogramma’s
Resultaten binnen dit project, waarin CRV sinds 2004 samenwerkt met de Wageningen Universiteit, de Ne-
derlandse Zuivelorganisatie en Technologiestichting STW, hebben uitgewezen dat de genetische aanleg bij 
koeien voor melksamenstelling aanzienlijk is. CRV bekijkt samen met andere ketenpartners of en hoe de 
informatie uit het Milk Genomics project gemakkelijk en goedkoop gebruikt kan worden in de ontwikkeling 
van nieuwe informatieproducten en fokprogramma’s. 

Duurzaamheidsmonitor
CRV heeft, samen met de Inforaad en dierenartsen, gewerkt aan de ontwikkeling van de Duurzaamheidsmo-
nitor. Hiermee krijgen de veehouder en zijn of haar adviseur inzicht in de duurzaamheid van de veestapel. 
Dit product brengt periodiek de knelpunten op het gebied van duurzaamheid helder in beeld, en maakt het 
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mogelijk op basis hiervan het bedrijf met andere bedrijven en het landelijke gemiddelde te vegelijken. Tevens 
geeft de monitor handvatten om de duurzaamheid op het bedrijf te verbeteren, waarmee de veehouder ex-
tra rendement kan behalen. De Duurzaamheidsmonitor komt in de loop van 2010 online beschikbaar.

Veiliger insemineren
De laatste jaren is er een opmerkelijke stijging van het aantal incidenten met rundvee bij onze buitendienst- 
medewerkers zichtbaar. Om maatregelen te treffen is CRV gestart met het vergaren van informatie en ken-
nis bij haar eigen inseminatoren. Zij beschikken over een schat aan ervaring en inzicht van onveilige situa-
ties. Met deze informatie en kennis wil CRV komen tot een protocol om de veiligheid in de stal te vergroten. 
Dit protocol wordt als eerste voor en door inseminatoren opgezet. Na implementatie, in het voorjaar van 
2010, zal dit protocol ook voor andere buitendienstmedewerkers worden ingevoerd.

CRV skeelerclinics in samenwerking met Schaatsteam Bolsward 
Afgelopen zomer organiseerde CRV samen met Schaatsteam Bolsward in Winsum, Hindelopen en Sint Ni-
colaasga gratis skeelerclinics voor kinderen van agrariërs. Onder leiding van kopman Peter Nauta, die als 
inseminator werkzaam is bij CRV, kregen de kinderen les in onder andere slalommen, springen en achter-
uitskeeleren. Ter afsluiting was er een estafette waar de vijftig tot honderdtwintig kinderen zeer fanatiek 
aan deelnamen. 

Inseminator/skeelerleraar Peter Nauta moedigt de deelnemers aan
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Ecologische duurzaamheid

CRV start onderzoek naar klimaatvriendelijke koe 
CRV is samen met Cehave Landbouwbelang en Wageningen Universiteit een onderzoek gestart naar de 
uitstoot van broeikasgassen in de melkveehouderij. De veehouderij produceert wereldwijd zo’n 15 tot 20 % 
van de broeikasgassen. De agrosector heeft  afgesproken zelf te werken aan een klimaatvriendelijke land-
bouw, waarbij een van de doelstellingen is dat de Nederlandse melkveehouderij in 2020 de laagste uitstoot 
van broeikasgassen per kg geproduceerde melk heeft. Met dit onderzoek wil CRV daaraan bijdragen. Het 
ministerie van VROM onderstreept het belang van dit initiatief met een subsidie van 150.000 euro.

Economische duurzaamheid

Hoge levensproductie in Nederland en Vlaanderen
De aandacht van CRV voor duurzaamheid en levensduur wordt door veehouders in Nederland en Vlaande-
ren gedeeld. De werkelijke vooruitgang op levensduur en levensproductie loopt sinds 2000 zelfs voor op 
de genetische trend. Dat betekent dat veehouders in hun vervangingsbeleid en in het streven naar meer 
lactaties per koe al vooruitlopen op de resultaten uit de fokkerij.
De levensproductie en de levensduur van de Nederlandse koeien daalden dit jaar licht. Door de lage melk-
prijzen werden er ruim 50.000 koeien meer afgevoerd dan het jaar ervoor. De levensproductie van de bijna 
266.000 afgevoerde koeien bleef echter ruim boven de magische grens van 30.000 kg.
De levensproductie en levensduur van de Vlaamse koeien stegen beide gestaag door. De levensduur van de 
Vlaamse koeien is met 2093 dagen nagenoeg gelijk aan de Nederlandse koeien (2128 dagen). De levenspro-
ductie van de Vlaamse koeien steeg met bijna 800 kg tot 28.303 kg melk. Daarmee behoort ook Vlaanderen 
tot de wereldtop.

CRV overhandigt eerste CRV-Vleesveetrofee
Op 9 maart 2009 is, tijdens het CRV-Vleesveecongres, de eerste CRV-
Vleesveetrofee overhandigd aan de familie Timmerman uit het West-
Vlaamse Jabbeke. Het bedrijf van Dries Timmerman viel de jury op door 
de weldoordachte stalinrichting en daarbijhorende bedrijfsvoering. 
Ook het diermanagement toonde een klare kijk op de toekomst. 
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Boekjaar 2008-2009 zal de geschiedenis in gaan als het jaar waarin de melkprijzen drastisch daalden, na 
recordhoogtes te hebben bereikt in het boekjaar 2007-2008. Voor de leden en klanten van CRV betekende 
de daling significant minder inkomsten. De daling in voerkosten kon niet voldoende compensatie bieden 
en er ontstond een situatie van sterk verminderde en in voorkomende gevallen zelfs negatieve marges. 
De wereldwijde economische en financiële crisis is de oorzaak van een verminderde vraag naar melk en 
melkproducten. Van Nieuw-Zeeland tot Tsjechië en van Vlaanderen tot Amerika werden melkveehouders 
geraakt door de crisis. Met name in de Verenigde Staten van Amerika sloeg de crisis het hardst toe en 
leidde in sommige gevallen tot faillissementen. 

Ook CRV werd geraakt door de wereldwijde crisis in de melkveehouderijsector. De netto-omzet daalde met 
bijna € 3 miljoen naar € 132 miljoen in vergelijking tot € 135 miljoen in 2007-2008, maar het bedrijfsresul-
taat steeg van € 3,7 miljoen in 2007-2008 naar € 5,1 miljoen in 2008-2009. Hierbij moet opgemerkt worden 
dat in dit bedrijfsresultaat in 2008-2009 boekwinsten op verkochte bedrijfspanden zijn opgenomen ten 
bedrage van € 4,1 miljoen en bijzondere lasten wat betreft de dotatie aan de pensioenvoorziening ten 
bedrage van € 1,1 miljoen. Het operationele resultaat heeft derhalve fors onder druk gestaan. Vanwege de 
veranderende marktomstandigheden heeft CRV nadrukkelijk haar beleid op werkkapitaal en operationele 
kosten binnen alle werkmaatschappijen aangescherpt om tot een acceptabel, positief bedrijfsresultaat te 
komen met een gezonde, positieve kasstroom.

Om de betrouwbaarheid van genomische fokwaarden versneld naar een hoger plan te tillen is gedurende 
het boekjaar gewerkt aan een unieke samenwerking met een aantal grote Europese veeverbeteringsor-
ganisaties en aan hen gelieerde onderzoeksinstellingen uit Scandinavië (VikingGenetics), Duitsland (DHV) 
en Frankrijk (UNCEIA). Deze samenwerking heeft geleid tot de oprichting van een samenwerkingsverband 
onder de naam EuroGenomics, waarin referentiepopulaties van stieren met elkaar worden uitgewisseld. De 
beoogde toename van de betrouwbaarheid van de genomische fokwaarde zal gemiddeld over kenmerken 
10% bedragen. CRV blijft investeren in de ontwikkeling van genomische fokwaarden om haar leidende 
positie op dit gebied te behouden.

De lagere melkprijzen hebben geleid tot een significante daling in het gebruik van gesekst sperma. Des-
ondanks blijft gesekst sperma toegevoegde waarde leveren voor melk- en vleesveehouders wereldwijd. 
Hetzij als fokkerijmiddel, hetzij als middel om de aanwas van vaarzen te versnellen. In het kader van het 
voorgaande heeft CRV besloten om te starten met het seksen van Belgisch-witblauwsperma gedurende 
het boekjaar 2008-2009. Opvallend hierbij is het gegeven dat de vleesprijzen relatief beter waren dan de 
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melkprijzen en dat resulteerde in een zich herstellende vraag naar Belgisch-witblauwsperma; zowel conven-
tioneel als gesekst.

De spermaverkoop in Nederland en Vlaanderen liet een daling zien, met name als gevolg van de slechte 
marktomstandigheden voor de veehouders. Deze teruggang deed zich voor op zowel conventioneel als 
gesekst sperma. 
De directie is verheugd te melden dat besloten is om een omzetkorting van € 1,1 miljoen uit te keren met 
betrekking tot de voornoemde gefactureerde spermaomzetten in de Nederlands-Vlaamse markt.

In navolging van de spermaomzet liet ook het aantal inseminaties een daling zien in zowel de Nederlandse 
als de Vlaamse markt. De omzet mpr liet wel een goede groei zien.
De omzet informatieproducten heeft wederom een forse groei gerealiseerd, vooral met de internet-infor-
matieproducten. 
De export van sperma heeft in het boekjaar 2008-2009 een beperkte daling laten zien ten opzichte van een 
jaar eerder, eveneens ten gevolge van de heersende crisis in de melkveehouderijsector wereldwijd. Gezien 
de slechte marktomstandigheden in de wereld kan geconcludeerd worden dat CRV haar positie uitstekend 
heeft weten te handhaven.
 
De buitenlandse dochtermaatschappijen van CRV Holding leverden een positieve bijdrage aan het gecon-
solideerde bedrijfsresultaat, zij het veel minder significant dan een jaar eerder. Ondanks het feit dat alle 
buitenlandse dochtermaatschappijen hun marktaandelen verstevigden (CRV AmBreed, CRV CZ, CRV Luxem-
burg, CRV Deutschland, CRV Lagoa) – en dus de afzet van producten op peil wisten te houden in veelal 
krimpende markten – stonden de marges onder druk door prijsdalingen. In vergelijking met vorig jaar is de 
bijdrage van de buitenlandse dochters aan het geconsolideerde resultaat ook minder vanwege ongunstige 
wisselkoerseffecten.
 
De per saldo inkomende kasstroom bedroeg in het boekjaar 2008-2009 € 1,1 miljoen. Deze positieve kas-
stroom kwam voort uit het positieve bedrijfsresultaat, wat voor een belangrijk deel is gerealiseerd uit de 
boekwinsten op verkochte bedrijfspanden verminderd door toegenomen werkkapitaal, de investering in de 
acquisitie van Besamungsstation Meggle GmbH, het verstrekken van een lening aan VRV en de betaling van 
de NMa-claim.

financiële kerncijfers CRV

(in duizenden e) 2008-2009 2007-2008 2006-2007  2005-2006

netto-omzet 132.232 135.206 121.150 124.935
bedrijfsresultaat 5.129 3.742 2.060 4.076
resultaat na belasting 4.544 2.027 997 3.374
eigen vermogen 65.802 62.278 58.624 57.276
balanstotaal 103.689 102.188 93.715 93.152
    
werkkapitaal 26.487 24.949 20.457 24.002
liquiditeit (current ratio) 1,97 1,83 1,83 2,05
solvabiliteit 63,5% 60,9% 62,6% 61,5%

CRV JAARVERSLAG 2008-2009
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kengetallen CRV Holding BV

algemeen 2008-2009 2007-2008

medewerkers (fulltime; gemiddeld) 1.197 1.149
monsternemers (fulltime; gemiddeld) 184 192

resultaat (geconsolideerd) 2008-2009 2007-2008

netto-omzet (€ 1 mln) 132,2 135,2
bedrijfsresultaat (€ 1 mln) 5,1 3,7
resultaat na belastingen (€ 1 mln) 4,5 2,0 

balans (geconsolideerd) 2008-2009 2007-2008

eigen vermogen (€ 1 mln) 65,8 62,3
balanstotaal (€ 1 mln) 103,7 102,2
solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal) 63,5% 60,9%
kasstroom (€ 1 mln) 1,1 5,7

Naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank in Rotterdam heeft de Nederlandse Mededingings Autori-
teit (NMa) bij nieuw besluit aan CRV een verlaagde boete van € 1,3 miljoen opgelegd. Tegen dit besluit heeft 
CRV beroep aangetekend bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB). Gezien de gewijzigde situ-
atie (het CBB is in deze zaak de rechter in hoogste instantie) is CRV in het boekjaar 2007-2008 nog overgegaan 
tot het opvoeren van een voorziening. Deze voorziening voor zowel de boete als de wettelijke rente hierover 
is samen € 1,6 miljoen. Aan het besluit om in boekjaar 2008-2009 tot betaling over te gaan ligt een economi-
sche reden (couperen van renteplicht) en nadrukkelijk geen erkenning van schuld ten grondslag.

CRV heeft zich in het kader van de overgangsregeling pensioenen ten aanzien van haar Nederlandse werk-
nemers verplicht tot het rechttrekken van het verschil in deelnemingsjaren tussen de huidige pensioenverze-
keraar BPL en de voormalige verzekeraar Avero (Nederland). Dit als gevolg van de overgang van Avero naar 
BPL. In de voorgaande twee boekjaren zijn dotaties van in totaal € 2,6 miljoen verricht aan de hiervoor ge-
vormde voorziening. Op basis van onafhankelijk onderzoek is gebleken dat de huidige voorziening ontoe-
reikend lijkt te zijn en daarom is de voorziening (dotatie) per 31 augustus 2009 met nog eens € 1,1 miljoen 
verhoogd naar een totaal van € 3,7 miljoen. Per 31 augustus 2009 bestaat er nog geen overeenstemming 
met Avero dan wel BPL inzake de definitieve overdracht. De geboekte voorziening geeft de best mogelijke 
inschatting van de huidige positie weer.

Kernactiviteiten
De coöperatieve structuur verzekert CRV Holding BV van een langjarige, stabiele omgeving, die noodzake-
lijk is om betrouwbare fokkerijprogramma’s en informatieproducten te ontwikkelen. Zo wordt CRV in staat 
gesteld producten en diensten te ontwikkelen die bijdragen aan de continuïteit van de bedrijfsvoering van 
de leden van de coöperatie. Vanwege de goede marktpositie in de coöperatieve thuismarkt (Nederland en 
Vlaanderen) dient CRV de benodigde investeringen in nieuwe innovaties te financieren door verdere groei 

CRV JAARVERSLAG 2008-2009
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geconsolideerde balans CRV

activa 31-8-2009 31-8-2008
 (x € 1.000) (x € 1.000)

vaste activa  
immateriële vaste activa 1.461 2.277
materiële vaste activa 41.506 43.039
financiële vaste activa 6.949 1.724
totaal vaste activa 49.916 47.040

vlottende activa  
voorraden 10.235 9.622
vorderingen 21.191 25.156
liquide middelen 22.347 20.370
totaal vlottende activa 53.773 55.148

totaal 103.689 102.188

passiva 31-8-2009 31-8-2008
 (x € 1.000) (x € 1.000)

eigen vermogen 65.802 62.278
groepsvermogen 65.802 62.278

voorzieningen 8.774 7.977
langlopende schulden 1.827 1.734
kortlopende schulden 27.286 30.199
totaal 103.689 102.188

buiten de Nederlandse en Vlaamse landsgrenzen. De producten en diensten die door deze groei ontwikkeld 
kunnen worden, dienen continu een bijdrage te leveren aan een robuuste bedrijfsvoering van onze leden 
op lange termijn.

Internationaliseringsstrategie
Per 1 januari 2009 heeft de afronding van project Eagles plaatsgevonden en is begonnen met de imple-
mentatie van de internationaliseringsstrategie middels project ‘CRV wordt één’. Het ‘CRV wordt één’-
project diende om de implementatie van de businessunit-structuur en de daarbij behorende nieuwe 
werk- en rapportagewijze vorm te geven. Inmiddels is project ‘CRV wordt één’ afgesloten met de vol-
ledige implementatie van de nieuwe businessunit-structuur en de nieuwe werk- en rapportagewijze per 
1 september 2009. Vele CRV-medewerkers in het binnen- en buitenland hebben een extra inspanning 
moeten leveren om dit ambitieuze project tot een goed einde te brengen en CRV hiermee in de vol-
gende fase van haar ontwikkeling te brengen. De directie van CRV is deze werknemers met een groot 
CRV-hart dan ook veel dank verschuldigd.
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Investeringen
In het boekjaar 2008-2009 heeft CRV verder geïnvesteerd in de ‘genomic selection’ en dat zal ook onvermin-
derd doorgang vinden in de volgende boekjaren. 

Joint Venture ST Brasil
Gedurende het boekjaar 2008-2009 is overeenstemming bereikt met Inguran LLC omtrent het overnemen 
van 50% van de aandelen van Sexing Technologies do Brasil door CRV. De feitelijke overname van deze 
aandelen heeft zijn beslag gekregen in november 2009. Het geeft CRV een leidende positie op het gebied 
van het seksen van sperma in een van ’s werelds snelst groeiende markten voor melk- en vleesvee. Deze 
overname is volledig in lijn met de groeistrategie van CRV.

CRV Meggle
In het boekjaar 2008-2009 is tevens een akkoord bereikt met melkfabriek Meggle uit Wasserburg am Inn 
(Beieren, Duitsland) omtrent de overname door CRV van 100% van de aandelen van Besamungsstation 
Meggle GmbH. Deze overname heeft zijn beslag gekregen op 1 september 2009 en vanaf die datum heeft 
de CRV-familie er een nieuwe telg bij: CRV Meggle GmbH. De overname van Besamungsstation Meggle is 
geheel in lijn met CRV’s groei- en diversificatiestrategie. Door de toevoeging van CRV Meggle aan de CRV-
portfolio van bedrijven, is de positie van CRV op het gebied van fleckviehfokkerij duidelijk verstevigd. CRV 
Meggle in combinatie met CRV Tsjechië behoort tot de top drie fleckviehfokkerijbedrijven in de wereld.

CRV USA
Aan het einde van het boekjaar, met ingang van 1 september 2009 zijn de activiteiten bij CRV USA opgestart: 
een nieuw bedrijf van CRV in de Noord-Amerikaanse markt. CRV wil middels CRV USA zich een positie ver-
schaffen op de nog altijd aantrekkelijke US-markt, voor zowel sperma als informatieproducten. Het bedrijfs-
model dat CRV in Amerika zal introduceren wijkt af van de gangbare bedrijfsmodellen die de concurrentie 
gebruikt en moet CRV USA onderscheidend maken. In het boekjaar 2009-2010 zullen de investeringen in 
CRV USA significant toenemen.

In het boekjaar 2008-2009 heeft CRV wederom geïnvesteerd in de nieuwe internationaliseringsstrategie, 
nu middels project ‘CRV wordt één’, de opvolger van project Eagles. In het boekjaar 2009-2010 zullen deze 
investeringen significant minder worden. Ter ondersteuning van de nieuwe werkwijze en om wereldwijd 
uniformiteit in werkwijze en rapportages aan te brengen zal echter geïnvesteerd worden in een Enterprise 
Resource Platform-computersysteem (ERP).

Verwachte gang van zaken 2009-2010
Op basis van de huidige vooruitzichten van de wereldmarktprijzen verwacht CRV geen spectaculair herstel 
van de melkprijzen op korte termijn; zeker gezien het effect op de markt van toegenomen voorraden. Dit 
betekent dat het herstel in de melkveehouderij slechts langzaam op gang komt. Dit zal ook zijn weerslag 
hebben op de afzet en prijsontwikkeling van sperma, vooral van gesekst sperma, in voor CRV belangrijke 
afzetmarkten. Om die reden zal CRV zich blijven richten op verdere kostenbeheersing, efficiëntie en werk-
kapitaalbeheer. In lijn met de internationaliseringsstrategie zal CRV zich blijven oriënteren op passende 
acquisities.

De gerealiseerde resultaten in dit uitdagende boekjaar waren nooit tot stand gekomen zonder de enorme 
bijdrage van onze klanten, leden, partners, leveranciers en medewerkers. De directie dankt u allen hartelijk 
voor uw inzet en betrokkenheid!
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Kengetallen
Het gemiddeld aantal medewerkers (uitgedrukt in fte) werkzaam bij de groep CRV Holding is licht gestegen, 
van 1.149 in het boekjaar 2007-2008 naar 1.197 in het boekjaar 2008-2009. 
Het gemiddeld aantal fte’s over het boekjaar bedroeg in Nederland 633, in de regio Vlaanderen 53 en in de 
groep CRV International 511.

De netto-omzet daalde van € 135,2 miljoen in het boekjaar 2007-2008 naar € 132,2 miljoen in het boekjaar 
2008-2009. Dit wordt met name veroorzaakt door lagere omzetten in gesekst sperma en lagere omreken-
koersen voor de omzet van de buitenlandse dochterbedrijven. De netto-omzet over het boekjaar 2008-2009 
is inclusief € 1,1 miljoen omzetkorting (€ 1,3 miljoen in 2007-2008).
Het bedrijfsresultaat bedroeg € 5,1 miljoen. Het resultaat na belasting bedroeg € 4,5 miljoen.

Het eigen vermogen per 31 augustus 2009 bedraagt € 65,8 miljoen, een stijging van € 3,5 miljoen ten op-
zichte van 31 augustus 2008. De stijging wordt veroorzaakt door de toevoeging van het resultaat over het 
boekjaar 2008-2009 ad € 4,5 miljoen en negatieve koersverschillen met betrekking tot het verwerken van 
de geconsolideerde groepsmaatschappijen ten bedrage van € 1,0 miljoen. 
Het balanstotaal is gestegen van € 102,2 miljoen naar € 103,7 miljoen. De solvabiliteit bedraagt, rekening 
houdend met de buffer van € 7,8 miljoen in het eigen vermogen ter dekking van de financiële gevolgen van 
een mogelijke toekomstige mkz-uitbraak, per 31 augustus 2009 circa 56%. 
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geconsolideerde winst- en verliesrekening CRV

 2008-2009 2007-2008
 (x € 1.000) (x € 1.000)

netto-omzet   
genetisch materiaal 63.295 68.578
dienstverlening 13.432 50.168
informatieproducten 50.927 11.978
beheer 4.578 4.482
totaal netto-omzet 132.232 135.206

voorraadmutaties 401 1.385
geactiveerde productie 1.104 1.139
overige bedrijfsopbrengsten 873 898

totaal bedrijfsopbrengsten 134.610 138.628

bedrijfslasten
inkopen 6.957 6.058
productiekosten 28.954 30.181
personeelskosten 66.248 65.880
reis- en verblijfkosten 9.121 9.281
huisvestingskosten 3.211 3.047
afschrijvingen en boekresultaten 2.857 6.878
overige bedrijfskosten 12.133 13.561
totaal bedrijfslasten 129.481 134.886

bedrijfsresultaat 5.129 3.742

diverse resultaatcomponenten
financiële baten, - lasten, saldo 362 194
resultaat deelnemingen 323 474

totaal diverse resultaatcomponenten 685 668

resultaat voor belastingen 5.814 4.410

belastingen –1.270 –2.383

resultaat na belastingen 4.544 2.027
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Profiel
De Coöperatie Rundveeverbetering Delta (CR Delta) 
is een landelijk werkende organisatie die via CRV 
een zeer breed scala aan diensten en producten aan-
biedt in de rundveeverbetering. 
CR Delta is een coöperatie met ruim 24.000 leden, 
verdeeld over 36 afdelingen en 6 kringen. Daarnaast 
is er een 37e, landelijke afdeling vleesvee. Alle le-
den hebben stemrecht in de ledenvergadering van 
hun afdeling. Zij kunnen hun bestuurders kiezen of 
zichzelf beschikbaar stellen voor een functie in het 
bestuurlijk kader.
Het hoofdbestuur van CR Delta heeft tot taak de co-
operatie te besturen. Er wordt ten minste zes keer 
per jaar vergaderd. De dagelijkse leiding is opgedra-
gen aan de directie.

Hoofdbestuur CR Delta
– J. A. M. (Hans) Huijbers, Wintelre – voorzitter
– E. J. F. (Evert) Alderkamp, Zevenaar – vicevoorzitter
– C. (Kees) Gorter, Makkinga 
– L. M. J. M. (Louis) Cox, Roermond
– P. E. (Pieter) van der Grift, Bunnik
– H. (Henk) Schonewille, Zuidwolde
– M. A. (Meine) Siebenga, Lelystad

Geschillencommissie
De geschillencommissie tracht geschillen op te lossen 
tussen CR Delta en een lid of klant zonder inschake-
ling van de burgerlijke rechter. De commissie is in 
het boekjaar niet bijeen geweest, omdat zich geen 
geschillen hebben aangediend. In het afgelopen 
boekjaar is Mevr. M. Wolfs uit Rekken teruggetreden 
uit de commissie, waardoor een vacature is onstaan 
die in het nieuwe boekjaar zal worden ingevuld. 
Samenstelling
Mr. J. G. Bongers, Westervoort –  voorzitter
J. A. K. Koning, Oldekerk – lid
vacature

Commissie Toezicht Erkende
Gegevensverzameling (CTEG) 
De CTEG houdt toezicht op de naleving van de re-
glementen. Ook het opstellen, aanpassen en actuali-
seren van reglementen is een taak van deze commis-
sie. Daarnaast is de CTEG een adviesorgaan van het 
hoofdbestuur en coördineert zij de kwaliteitscontro-
le binnen CRV en de contractorganisaties voor wat 
betreft de melkproductieregistratie, de stamboekre-
gistratie en de registratie van exterieurgegevens.
De commissie kwam het afgelopen boekjaar zes keer 
bijeen en behandelde rapportages over mpr-kwali-
teit, hercontroles, steekproef stamboekregistratie, 
controle op melkmeetapparatuur en het gehalteon-
derzoek door laboratoria ten behoeve van de melk-
productieregistratie. In het kader van mpr-kwaliteit 
werd afgelopen boekjaar van 284 monsternames de 
erkenning ingetrokken vanwege een overschrijding 
van de norm mpr-24 uur. Ook werden 68 monster-
names afgekeurd in verband met jaargemiddelde 
mpr-24 uur en 40 monstername’s werden afgekeurd 
in verband met een overschrijding van de norm mpr-
Zuivel. 
Van één bedrijf werd de erkenning ingetrokken in 
verband met weigering van de uitvoering hercon-
trole. Van drie bedrijven werd de stamboekregistra-
tie ingetrokken in verband met weigering van de 
uitvoering steekproef.
Samenstelling
E. J. F. Alderkamp, Zevenaar –  voorzitter
P. E. van der Grift, Bunnik
C. Gorter, Makkinga
J. Hoegen, Garderen (namens contractorganisaties)

Commissie Toezicht Gebruik Gegevens (CTGG) 
De Commissie Toezicht Gebruik Gegevens heeft tot 
taak toezicht te houden op de naleving van het pro-
tocol ‘De omgang door NRS BV met de toegang tot 
NRS-IRIS’ en toezicht te houden op de verdere ont-
wikkeling van het protocol. Ook beoordeelt CTGG de 
rechtmatigheid van de verstrekkingen op basis van 
het protocol. De commissie heeft een adviserende 

CR DELTA u.a.
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rol richting de directie van CRV. Afgelopen jaar heeft 
de commissie de verstrekkingen getoetst en daarbij 
geen onregelmatigheden vastgesteld. Zij heeft niets 
vernomen van klachten met betrekking
tot de gegevensverstrekkingen in het verslagjaar. 
Samenstelling
Mr. dr. S. Nouwt, Tilburg – voorzitter
B. W. Slijk RI, Sleeuwijk

Ondernemingsraad 
Het afgelopen boekjaar heeft de ondernemingsraad 
(OR) na de invoering van de nieuwe bedrijfsstruc-
tuur zich meer kunnen richten op de Medezeggen-
schap binnen CRV. De OR heeft een begin gemaakt 
met meer competentiegericht te gaan werken. Be-
langrijk was de constructieve houding en het onder-
ling vertrouwen dat er was in de contacten tussen 
directie en OR. Er is zowel gevraagd als ongevraagd 
geadviseerd naar directie over onder meer:
– periodiek Medisch Onderzoek Monsternemers,
–  advies rondom de herinrichting van het ICT- 

systeem (project ERP),
– aanvulling autoleaseregeling CRV.
Daarnaast heeft de OR een nieuwe externe commis-
saris voor CRV voorgedragen in de persoon van de 
heer H. Hermsen. Deze voordracht was nodig na het 

kengetallen CR Delta

algemeen 2008-2009 2007-2008

leden (gemiddeld) 24.869 25.641

resultaat (geconsolideerd) 2008-2009 2007-2008

netto-omzet (€ 1 mln) 132,7 135,6
bedrijfsresultaat (€ 1 mln) 5,0 3,6
resultaat na belastingen (€ 1 mln) 3,6 1,6 

balans (geconsolideerd) 31-8-2009 31-8-2008

eigen vermogen (€ 1 mln) 54,6 51,9
balanstotaal (€ 1 mln) 105,1 103,6
solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal) 52,0% 50,1%
kasstroom (€ 1 mln) 1,2 5,7

overlijden van ons zeer gewaarde lid van de raad 
van commissarissen de heer Jakob Draijer.
De nieuwe structuur van de Medezeggenschap en de 
verdere invoering van OR-competenties zijn speer-
punten voor de OR van CRV in 2010.

Financiën
In dit hoofdstuk zijn de geconsolideerde balans en 
de enkelvoudige resultaatrekening opgenomen 
van CR Delta u.a. In de geconsolideerde balans zijn 
de bezittingen en schulden van de coöperatie als-
mede van CRV Holding en haar dochtermaatschap-
pijen voor honderd procent meegenomen. Via het 
minderheidsbelang derden, als onderdeel van het 
groepsvermogen, wordt het twintigprocentsaan-
deel van VRV vzw in het vermogen van CRV Holding 
BV gecorrigeerd. Alle producten en diensten aan de 
veehouders worden op de Nederlandse markt door 
CRV aangeboden. Het zwaartepunt van de omzet 
en bijhorende resultaten komt daardoor tot uiting 
in de geconsolideerde winst- en verliesrekening van 
CRV Holding. In de enkelvoudige winst-en verliesre-
kening van CR Delta u.a. is, naast het eigen resultaat, 
ook het aandeel van de coöperatie in het resultaat 
van CRV Holding BV (80%) opgenomen. Deze is ver-
antwoord onder ‘resultaat deelnemingen’.
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geconsolideerde balans CR Delta u.a. 

activa 31-8-2009 31-8-2008
 (x € 1.000) (x € 1.000)

vaste activa  
immateriële vaste activa 1.461 2.277
materiële vaste activa 41.506 43.039
financiële vaste activa 6.949 1.724
totaal vaste activa 49.916 47.040

vlottende activa  
voorraden 10.236 9.622
vorderingen 21.253 25.248
liquide middelen 23.666 21.647
totaal vlottende activa 55.155 56.517

totaal 105.071 103.557

passiva 31-8-2009 3-8-2008
 (x € 1.000) (x € 1.000)

eigen vermogen 54.647 51.901
minderheidsbelang derden 13.158 12.454
groepsvermogen 67.805 64.355

voorzieningen 8.774 7.977
langlopende schulden 1.827 1.734
kortlopende schulden 26.665 29.491

totaal 105.071 103.557
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winst- en verliesrekening CR Delta u.a. 

 2008-2009 2007-2008
 (x € 1.000) (x € 1.000)

netto-omzet
beheer 1.371 1.402
netto-omzet 1.371 1.402

bedrijfslasten
inkopen  
productiekosten  
personeelskosten 407 253
reis- en verblijfkosten 68 76
huisvestingskosten 9 10
overige bedrijfskosten 1.025 1.186
totaal bedrijfslasten 1.509 1.525

bedrijfsresultaat –138 –123

diverse resultaatcomponenten
financiële baten, -lasten, saldo 38 100
resultaat deelneming CRV Holding BV 3.635 1.622
totaal diverse resultaatcomponenten 3.673 1.722

resultaat voor belastingen 3.535 1.599

belastingen 25 7

resultaat na belastingen 3.560 1.606
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VRV vzw
Profiel
VRV vzw is een coöperatieve organisatie waarbij Vlaamse ondernemende melk- en vleesveehouders zijn aan-
gesloten. Een belangrijk kenmerk van het coöperatieve karakter van VRV vzw is de wezenlijke invloed die 
haar leden-rundveehouders gezamenlijk uitoefenen op de organisatie en onderneming. De relatie tussen 
leden en een coöperatie is in die zin veelvormiger dan die tussen aandeelhouders en een beursgenoteerde 
onderneming.

Het werkgebied van VRV vzw is opgedeeld in elf melkveegewesten en vijf vleesveegewesten. De bestuurders 
van deze gewesten worden gekozen door de leden-rundveehouders. Het hoogste orgaan van de organisatie 
is de algemene vergadering. De leden van de algemene vergadering worden rechtstreeks gekozen door de 
leden-rundveehouders tijdens gewestelijke statutaire algemene vergaderingen. Vanuit de algemene verga-
dering wordt de raad van bestuur gevormd. 

Bestuur
De raad van bestuur van de VRV vzw kwam tijdens het boekjaar 2008-2009 negen keer samen. Tijdens deze 
vergaderingen nam hij onder andere besluiten over:

•	afvaardigingen	(intern	en	extern)
•	rekeningen	en	balans
•	tariefaanpassingen
•	geschillencommissie
•	provinciale	subsidies
•	dossier	stamboekerkenningen
•	werkgroep	vleesvee	
•	vernieuwde	afstammingsregistratie
•	diverse	foktechnische	aangelegenheden

Samenstelling raad van bestuur VRV vzw
(op 31 augustus 2009)
– Noël Van Leeuwe, Sint-Margriete – voorzitter
– Willy Vandewalle, Torhout – ondervoorzitter
– Dirk Ryckaert, Dikkelvenne
– Marc Matthijs, Sint-Jan-in-Eremo
– Willy Moutton, Torhout
– Stefaan Van Hasselt, Loenhout
– Michel Wallays, Nieuwkerke
– Leen Versmissen – adviseur Ministerie Vlaamse Gemeenschap (MVG) 
– Reginald Govaert – secretaris
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Personeel
Het afgelopen boekjaar had VRV vzw gemiddeld 20 technische medewerkers en ongeveer 42 mpr-beheer-
ders in dienst. Deze cijfers zijn uitgedrukt in fulltime equivalenten (fte). Dit is een daling van ruim 4 fte’s wat 
de technische medewerkers betreft en 12 fte’s voor de mpr-beheerders.

Financiën
Het resultaat voor belastingen bedraagt negatief € 212.000. In het budget was een verlies voorzien van  
€ 32.000, een verschil derhalve van € 178.000. Een belangrijke oorzaak is de daling in ontvangen subsidies 
van de provincies (daling van € 48.000 ten opzichte van vorig jaar).
Voor dit jaar is met opzet gekozen om een tariefsdaling voor celgetal door te voeren (circa € -/- 200.000) en 
daarmee celgetalonderzoek breed toegankelijk te maken voor de Vlaamse veehouders. Mede vanwege de 
economische omstandigheden in de veehouderijsector en onder andere een versnelde groei van melkpro-
ductieregistratie in eigen beheer (meb), is de begrote groei niet gerealiseerd. De lagere gerealiseerde omzet 
ten opzichte van budget van € -/- 247.000 wordt voor een belangrijk deel gecompenseerd door lagere (va-
riabele) kosten (€ -/- 198.000). De gerealiseerde aantallen in de dienstverlening (monsters mpr, registraties 
kalveren, exterieurbeoordeling, etc.) zijn ondanks de moeilijke marktomstandigheden gelijk aan vorig jaar.
De kosten voor logistiek zijn hoger dan voorzien door meer gereden kilometers per bedrijf en een lagere 
rijsnelheid dan vooraf begroot. Vooralsnog zijn de gecombineerde monsterophalingen met leveringen van 
sperma lager dan voorzien. In het komende boekjaar zal hiervoor nog een efficiëntieverbetering worden 
doorgevoerd.

Het aantal leden voor 2009 is 7.609, ten opzichte van 7.850 gebudgetteerd voor 2009. Dit is eveneens 5 pro-
cent lager dan vorig jaar (8.018 leden). Het ontvangen lidgeld bedraagt € 55 per lid. Van de lidgelden 2009 
is een derde overgedragen naar het volgende boekjaar 2009-2010, eveneens is een derde van de ontvangen 
lidgelden 2008 ingeboekt in de rekeningen 2008-2009. De subsidies van het Ministerie van de Vlaamse Ge-
meenschap (MVG) worden ingeboekt als 4/12 van de subsidies 2008 en 8/12 van de voorziene subsidies 2009. 
De toekenning van de subsidies 2009 is onder andere afhankelijk van het aantal uitgevoerde activiteiten. In 
het budget 2009-2010 is € 1.194.000 subsidie voorzien.
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resultatenrekening VRV vzw

 2008-2009 2007-2008
 (x € 1.000) (x € 1.000)

netto-omzet   
lidgelden 439 441
informatieverwerving 4.033 4.176
sdvr 78 78
totaal omzet derden 4.550 4.695
interne bijdragen (van en naar cv VRV) –1.251 –1.049
totaal netto-omzet 3.299 3.646
  
overige bedrijfsopbrengsten 37 44
subsidies 1.212 1.272

totaal bedrijfsopbrengsten 4.548 4.962

bedrijfslasten  
inkopen –23 –17
productiekosten –754 –669
personeelskosten –2.242 –2.882
reis- en verblijfkosten –426 –519
huisvestingskosten –112 –127
afschrijvingen en boekresultaten –209 –146
overige bedrijfskosten –263 –144
bijdragen aan CRV –720 –408
totaal bedrijfslasten –4.749 –4.912

bedrijfsresultaat –201 50

diverse resultaatcomponenten  
diverse baten en lasten –9 39
financiële baten, -lasten, per saldo –2 12
totaal diverse resultaatcomponenten –11 51

resultaat voor belastingen –212 101

belastingen –29 –133

resultaat na belastingen   –241 –32
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balans VRV vzw

activa 31-8-2009 31-8-2008
 (x € 1.000) (x € 1.000)

vaste activa  
materiële vaste activa 1.057 1.219
financiële vaste activa 10.206 10.973
totaal vaste activa 11.263 12.192

vlottende activa  
voorraden 86 77
vorderingen 242 423
liquide middelen 696 704
totaal vlottende activa 1.024 1.204

totaal 12.287 13.396

passiva 31-8-2009 31-8-2008
 (x € 1.000) (x € 1.000)

eigen vermogen 10.728 10.969
voorzieningen 621 734
langlopende schulden 72 72
kortlopende schulden 866 1.621

totaal 12.287 13.396

De solvabiliteit (groepsvermogen/balanstotaal) bedraagt 87 procent in het boekjaar 2009-2009, tegenover 
82 procent in het boekjaar 2007-2008.

Verklaring van de controleurs der rekeningen
De veehouders die vanuit de VRV-algemene vergadering optreden als controleur der rekeningen, bevesti-
gen aan de algemene vergadering – op basis van steekproeven – dat de aan hen voorgelegde bewijsstukken 
overeenstemmen met de samenvattende documenten die een getrouwe weergave zijn van de balans- en 
resultatenrekeningen.





NEDERLAND

Bezoekadres
Wassenaarweg 20
6843 NW Arnhem

Postadres
(algemeen, registratie, B&O)
Postbus 454
6800 AL Arnhem

Postadres
(ki en mpr)
Postbus 540
7400 AM Deventer

Klantenservice
Tel.: (088) 002 4440
Fax: (088) 002 4449
Klantenservice.nl@crv4all.com

CRV Holding BV:  KvKnr. 09125050

CR Delta U.A.:  KvKnr. 09101003

CRV BV:  KvKnr. 09128755

BELGIË

Bezoekadres
Van Thorenburghlaan 14
9860 Oosterzele

Klantenservice
Tel.: 078 15 44 44
Fax: 09 363 92 06
Klantenservice.be@crv4all.com

VRV vzw: BTW BE 0440.734.841 

CRV cv: BTW BE 0462.050.293



www.crv4all.com


