Regels en Standaards
Reglement Stalnamen
Het doel van het gebruik van stalnamen is veehouders meer herkenning en bekendheid te
geven. Het geeft de fokker de mogelijkheid zichzelf, de fokkerijfilosofie en de fokproducten
van het bedrijf te onderscheiden met een eigen naam. De stalnaam wordt voor of, indien
gewenst, achter de (roep)naam van de dieren geplaatst bij individuele dierdocumenten en
publicaties.

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

volgens de vereisten genoemd bij acceptatie van de aanvraag. Wanneer de gewijzigde vorm
geen problemen oplevert, zal de wijziging worden doorgevoerd. De veehouder wordt hiervan
schriftelijk in kennis gesteld.
Wanneer een deelnemer een andere stalnaam wenst, zal hiervoor de procedure van
‘aanvraag en toekenning’ geheel doorlopen moeten worden. Bij acceptatie van de nieuwe
stalnaam dient de deelnemer de overgangsdatum aan te geven.
Gebruik
De stalnaam wordt bij een dier gebruikt als het tijdstip van geboorte van het dier valt binnen
de periode van begin- en einddatum.
De fokker is de houder van het kalf op het moment van geboorte. Het is toegestaan de
fokker van het dier te wijzigen indien daarover tussen de houder en de fokker
overeenstemming is bereikt (verzoek kan door beiden ingediend worden) en het:
• een kalf betreft dat geboren is uit een draagmoeder die op een ander bedrijf
gehuisvest is dan dat van de fokker;
• een kalf betreft en reeds als embryo verkocht is naar een ander bedrijf;
• een rechtsgeldige overeenkomst tussen fokker en houder betreft.
Stalnamen worden gebruikt op individuele dierdocumenten (bijvoorbeeld Registratiekaart,
Stamboom, Exportcertificaat, Koekaart). Daarnaast kan er gebruik plaats vinden bij
producten en publicaties over bedrijven heen, die informatie geven over individuele dieren
(catalogi, prestatiestatistieken en promotiemateriaal).
Het gebruik van stalnamen is volledig geautomatiseerd voor de dierdocumenten. De
stalnaam is een blijvende toevoeging aan de naam van het rund, ook bij verkoop. Ingeval
van verkoop aan een derde zal de stalnaam niet gebruikt worden voor eventuele
nakomelingen.
Extra bepalingen
Stalnamen mogen alleen gebruikt worden wanneer deze aangevraagd en officieel
goedgekeurd zijn door Coöperatie CRV. Aan structureel gebruik van (gedeeltes van) vaste
namen op een bedrijf wordt geen bescherming gegeven. Coöperatie CRV voert geen
controle uit op oneigenlijk gebruik van (gedeeltes van) stalnamen in de namen van runderen
van niet-deelnemers.
Stalnamen worden niet door Coöperatie CRV gedeponeerd of geregistreerd in een
merkenregister conform de geldende wetgeving op merkenrecht en/of Kamer van
Koophandel.
Een bij Coöperatie CRV geregistreerde stalnaam is beschermd en blijft uitsluitend
voorbehouden aan de deelnemer op wiens naam de stalnaam geregistreerd is, tenzij:
• de stalnaam op 1 september 1998 al door meerdere rundveehouders in gebruik was.
• deelnemers overeengekomen zijn dat de stalnaam gezamenlijk of naast elkaar
gebruikt kan worden en dit schriftelijk hebben laten weten aan Coöperatie CRV.
Het reglement is van kracht sinds 1 september 1998 en herzien op 1 september 2018.

