02-04-2010 – NVO onafhankelijk verder
Op woensdag 31 maart 2010 hebben de leden van de NVO (Nederlandse
Veeverbeteringsorganisatie) besloten om het accent van deze branche
organisatie voorlopig te leggen op de waakhondfunctie voor de sectorbelangen in
de rundveefokkerij.
Gedurende de afgelopen zes maanden (sinds aantreden nieuw bestuur) is
getracht om de onafhankelijke fokwaardeschatting in Nederland te blijven
garanderen in het belang van de sector als geheel. Dit is in het geding als na het
stamboek
ook
de
fokwaardeschatting
gestuurd
gaat
worden
door
spermaleveranciers met hun specifieke commerciële belangen.
In januari 2010 heeft het productschap voor vee & vlees (PVV) een licentie om
fokwaarden te publiceren verleend aan de nieuwe club Genetische Evaluatie
Stieren (GES). In het GES zitten op dit moment de leveranciers CRV, VRV, Alta,
KI-Kampen en een vereniging van een aantal importeurs.
Het PVV heeft de aanname gemaakt dat in de GES constructie voldoende
onafhankelijkheid is ingebouwd, maar hierover hebben naast het NVO ook
andere organisaties hun twijfels uitgesproken. De tijd zal het leren en er dient
zich mogelijk al snel een testcase aan als het GES zou kiezen voor een snelle
invoering van genomische fokwaarden. Gaat dit gebeuren zonder voldoende tijd
te nemen om de risico’s van deze fokkerijversnelling voor de veehouder uit te
testen. Dat ligt gevoelig na een periode dit veel veehouders van mening zijn dat
de rundveefokkerij al uit balans is geraakt en dat de maatschappij in
toenemende mate kritisch toekijkt.
Een tweede testcase zou kunnen worden of het GES door de deelname van een
aantal importeurs er in slaagt buitenlandse stieren bij de omrekening naar
Nederlandse fokwaarden minder te benadelen.
Het NVO zou in April gewoon als voorheen fokwaarden moeten kunnen
publiceren op basis de beschikbare licentie en het nog lopende contract voor
data-aanlevering door het stamboek vallend onder de marktpartij CRV. Gebleken
is dat in de praktijk ondanks intensieve pogingen hiertoe het niet mogelijk is om
op verantwoorde basis door het NVO fokwaarden te publiceren. Door de
aanleverende partij worden hindernissen opgeworpen of zaken vertraagd. De
NVO zou dit juridisch kunnen gaan aanvechten, maar gezien de dominante
machtspositie van de tegenstrever kan een lange en moeizame strijd verwacht
worden. Overleg binnen de NVO heeft echter opgeleverd dat deze juridische weg
niet ingeslagen wordt.
Illustratief was dat in de januari uitdraai CRV de fokwaarde Robuustheid gewoon
heeft gepubliceerd ondanks dat het NVO formeel verantwoordelijk was voor deze
publicatie. Eerder had het nieuwe NVO bestuur besloten het kenmerk
Robuustheid niet meer te publiceren omdat er grote twijfel was over de
bruikbaarheid ervan in de praktijk en omdat tot het allerlaatste moment door
CRV geweigerd werd inzicht te verschaffen in hoe deze fokwaarden wordt
berekend.

Dit is de kern van de zaak. Zijn de fokwaarden er voor het algemene belang van
de branche met een open discussie over aanpassingen en toegevoegde waarde of
is het een instrument in handen van een van de marktpartijen zonder openheid
en met de verdenking dat het ook ten dienste staat van marketing.
De NVO zal een platform bieden aan alle partijen in de Nederlandse rundvee
verbetering die de sector een warm hart toedragen. Het doel is om via een open
discussie en constructieve houding met een breed draagvlak zoveel mogelijk
invloed uit te oefenen op de gang van zaken. Waarnodig kan dit met onderzoek
onderbouwd worden. Dit platform zal bestaan uit de huidige NVO aangevuld met
geïnteresseerde belanghebbenden in deze sector. Dit zijn bijvoorbeeld ook
melkcontrole organisaties die door het GES volledig buitenspel gezet zijn
ondanks dat zij een bepalende rol spelen in de data verstrekking voor de
fokwaardeschatting. Daarnaast hopen we vertegenwoordigers van veehouders te
mogen verwelkomen als de meest directe belanghebbenden.
Binnenkort worden de aanpassingen verricht in de organisatiestructuur van de
NVO om nieuwe leden ter ondersteuning van dit doel te kunnen verwelkomen.
Wij betreuren de gang van zaken en hopen dat de NVO in de nieuwe constructie
een aanzienlijke constructieve bijdrage aan de sector kan leveren.

Bestuur NVO

