
Persbericht 

ICAR juicht  NVO  aanwezigheid toe! 

 

ICAR staat voor ‘International Committee for Animal Recording’ en al sinds de vijftiger jaren van de 

vorige eeuw worden er afspraken gemaakt om uitwisseling van productie-  en fokkerijgegevens 

tussen landen mogelijk te maken.  In Bourg-en-Bresse, Frankrijk, is van 22-24 juni de jaarconferentie 

van ICAR gehouden en Joop Olieman is daarbij namens de NVO aanwezig geweest.   

ICAR is één van de organisaties waar de NVO lid van is gebleven sinds de veranderde opzet binnen de 

NVO. In het kader van deze waakhondfunctie is het zaak om op alle niveaus binnen de nationale en 

internationale veeverbetering op de hoogte te zijn van regels en afspraken.  

Bij de rondgang is er geen ander land gevonden met een vergelijkbare situatie als die in Nederland. 

Fokkerijregistratie is in handen van de overheid, semi-overheid of als het particuliere organisaties zijn 

dan staan deze volledig los van KI bedrijven.   

Recent heeft ook CRV zich aangemeld als ICAR lid in plaats van het GES. CRV geeft hiervoor als reden 

op dat de ICAR regelgeving vooral betrekking heeft op activiteiten binnen CRV en dat het GES wel 

actief zal deelnemen aan interbull conferenties (onderdeel van ICAR).  Het bestuur van ICAR heeft 

het dubbele lidmaatschap uit Nederland besproken en heeft duidelijk gemaakt dat de NVO meer dan 

welkom is als brede vertegenwoordiger vanuit de Nederlandse markt. 

Het doel van de NVO was vooral om te netwerken en het buitenland bekend te maken met de 

nieuwe rol van de NVO. In de wandelgangen zijn diverse leidende figuren binnen ICAR bereid  om 

onze zorgen over de Nederlandse situatie te delen.   Er was geen teken dat de ICAR leiding op de 

hoogte was van het recent inzetten door CRV van inspecteurs voor parings- en kruisingsadvies. Dit is 

nu onder de aandacht gebracht en dat hier in de Nederlandse veeverbetering  breed gedragen 

zorgen over zijn.  Er is een duidelijke ICAR regel die stelt dat inspecteurs onafhankelijk moeten zijn 

van commerciële belangen in KI stieren.  

De NVO zal doorgaan met het onderhouden van deze ICAR en andere contacten ter ondersteuning 

van onze waakhond activiteiten. 

 

 Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben kunt u terecht bij Dhr. Joop Olieman op 

06-51015148. 


