
2.6 Bedrijfsinspectie  

2.6.1 De deelnemende bedrijven worden in de regel volgens een vaste frequentie bezocht. Voor de 

melkveebedrijven is dit één bedrijfsbezoek per acht maanden, in geval van vleesveebedrijven is dit 

één bedrijfsbezoek per twaalf maanden.  

2.6.2 De Deelnemer is verplicht mee te werken aan de organisatie van een bedrijfsbezoek door de 

Inspecteur. In geval van melkvee worden alle melkgevende vaarzen beoordeeld voor zover nog niet 

gekeurd en in geval van vleesvee alle vrouwelijke dieren die voldoen aan de door het betreffende 

vleesveestamboek vastgelegde leeftijdstraject dan wel Pariteit.  

2.6.3 De Deelnemer aan Bedrijfsinspectie dient alle dieren die daarvoor in aanmerking komen te 

laten keuren. Indien een Deelnemer niet aan deze voorwaarde voldoet, is geen sprake van 

Bedrijfsinspectie, maar van Individuele inspectie. De Inspecteur is bevoegd dieren van de keuring uit 

te zonderen.  

2.6.4 De Deelnemer kan een dier opnieuw ter keuring aanbieden, indien sedert de laatste datum 

waarop het dier door een Inspecteur is beoordeeld minimaal twee maanden zijn verstreken.  

2.6.5 Indien een Deelnemer niet tevreden is met het resultaat van de keuring van een rund kan hij: a. 

het dier bij de volgende Bedrijfsinspectie opnieuw ter keuring aanbieden, waarbij artikel 2.6.4 van 

toepassing is; b. het dier na een periode van twee maanden aanbieden voor een Individuele 

inspectie; c. direct een herkeuring aanvragen zoals in artikel 2.9 is vermeld.  

2.6.6 Wanneer een dier meer dan éénmaal door een Inspecteur is gekeurd wordt altijd het laatste 

resultaat op de door Coöperatie CRV gewaarmerkte documenten vermeld 

2.7 Individuele inspectie  

2.7.1 Een Deelnemer kan bij de Coöperatie CRV (stamboek Blonde d’Aquitaine) runderen naar eigen 

keuze opgeven voor Individuele inspectie. Het tijdstip van opgave staat vrij. Binnen twee weken na 

opgave zal contact met de Deelnemer worden gezocht om een datum voor bedrijfsbezoek af te 

spreken.  

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

2.8 Selectieve inspectie  

2.8.1 Selectieve inspectie wordt door een belanghebbende (bijvoorbeeld een stiereigenaar) bij 

Coöperatie CRV (stamboek Blonde d’Aquitiane) aangevraagd.  

2.8.2 Coöperatie CRV selecteert de bedrijven en dieren en vraagt aan de Deelnemer toestemming om 

het betreffende dier en een aantal bedrijfsgenoten te mogen beoordelen.  

2.8.3 Met betrekking tot het resultaat van een Selectieve inspectie is artikel 2.6.5 van toepassing met 

uitsluiting van punt c.  

 

 

 

 

 



2.9 Herkeuring  

2.9.1 De Deelnemer die niet tevreden is met het resultaat van de keuring van een dier heeft recht op 

een herkeuring, volgens de in dit artikel beschreven procedure. Als door de Deelnemer aan één of 

meerdere voorwaarden in deze procedure niet wordt voldaan, vervalt het recht op herkeuring.  

2.9.2 Binnen een termijn van drie werkdagen na de keuringsdatum van het betreffende rund moet 

de herkeuring worden aangevraagd bij de Hoofdinspecteur van Coöperatie CRV. (stamboek Blonde 

d’Aquitaine) 

2.9.3 De herkeuring vindt plaats binnen een termijn van tien werkdagen na de aanvraag van de 

herkeuring. De koe dient onder dezelfde condities te worden aangeboden.  

2.9.4 De kosten van de herkeuring voor het betreffende dier worden niet in rekening gebracht 

indien:  

a. bij melkvee 1. voor een koe de bovenbalk wordt gewijzigd met tenminste acht punten voor 

robuustheid, frame, uier en beenwerk tezamen, òf 2. voor een stier de bovenbalk wordt gewijzigd 

met tenminste zes punten voor robuustheid, frame en beenwerk tezamen, òf 3. de bovenbalk wordt 

gewijzigd met tenminste twee punten voor algemeen voorkomen  

b. bij vleesvee 1. de bovenbalk wordt gewijzigd met tenminste acht punten voor ontwikkeling, 

rastype, bespiering en beenwerk tezamen òf 2. de bovenbalk wordt gewijzigd met tenminste twee 

punten voor algemeen voorkomen. 

2.9.5 De herkeuring wordt uitgevoerd door twee, daartoe door het hoofdbestuur van Coöperatie CRV 

(stamboek Blonde d’Aquitaine) aangewezen, personen. Het betreft de Hoofdinspecteur of een 

plaatsvervanger en een persoon met keuringservaring voor de betreffende Keuringsstandaard.  

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

2.9.7 Het resultaat van de herkeuring is bindend en wordt in de plaats gesteld van het 

keuringsresultaat van het rund waarvoor de Deelnemer een herkeuring heeft aangevraagd.  

       


