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Onderwerp
Fosfaat fraude melkveehouderij

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
Aanleiding
Hoewel er de afgelopen week goede resultaten bekend werden uit het
fosfaatreductieplan wordt dit overschaduwd door signalen van fraude met de
registratie van rundvee, aldus minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit) in een brief aan de Tweede Kamer. Veel melkveehouderijen hebben
hun uiterste best gedaan te voldoen aan het fosfaatreductieplan en in veel gevallen
niet zonder hiervan economische schade te hebben geleden. Door deze inspanning is
het ons land gelukt voor het eerst te voldoen aan de Europese norm.
Het is dan ook bijzonder zuur te moeten vernemen dat er onregelmatigheden zijn
geconstateerd in de registratie van pasgeboren kalfjes (I&R). Hieruit blijkt dat er in
2017 beduidend meer twee- en meerlingen zijn geboren dan gebruikelijk. In een
normaal jaar ligt het aantal meerlingen bij koeien op 3 tot 5%. Uit het I&R komt naar
voren dat bij circa 2.000 bedrijven het percentage meerlingen in 2017 hoger was dan
10%. Bij nog eens circa 5.700 melk- en rundveebedrijven lag dat percentage tussen
de 5 en 10%.
Uit een steekproef, uitgevoerd door de NVWA bij in totaal 93 van deze bedrijven kwam
naar voren dat bij maar liefst 50% (45) van deze bedrijven sprake is van fraude bij de
registratie in het I&R.
Met Minister Schouten vinden de Statenfracties van de PvdA en de SP deze
ontwikkeling onacceptabel en onaanvaardbaar. Het betekent niet alleen een
aanzienlijk gevaar voor de volksgezondheid en het fysieke milieu, maar ook voor de
solidariteit tussen boeren onderling. Veel boeren doen immers hun uiterste best om
aan de fosfaatregels te voldoen en vooral biologische boeren worden vaak zwaar
belast door deze regels.
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1. Is de gedeputeerde op de hoogte van deze fraude?
Antwoord
Ja, wij kennen de signalen van fraude.
2.

Is de gedeputeerde het eens met de minster, de PvdA en de SP dat deze ontwikkeling
onacceptabel en onaanvaardbaar is?
Antwoord
Ja, wij vinden deze ontwikkeling onacceptabel. Er is een voor de melkveesector
ernstige situatie ontstaan, waarbij de goeden lijden onder de kwaden.

3.

Is de gedeputeerde bereid om namens de Provincie Zuid-Holland er bij de minister op
aan te dringen deze vorm van fraude voortvarend aan te pakken?
Antwoord
Uit de verschillende brieven van de Minister van LNV aan de Tweede Kamer1 blijkt
haar voornemen hard op te treden tegen frauderende bedrijven.
Wij hebben vertrouwen in deze voortvarende aanpak.
Begin februari 2018 zijn in geheel Nederland 2100 bedrijven geheel geblokkeerd
vanwege geconstateerde onregelmatigheden in I&R. Bj circa 150 bedrijven is
sindsdien de blokkade opgeheven. Het nadere administratief onderzoek en de
inspecties van bedrijven worden voortgezet om de aard en omvang van de
onregelmatigheden scherper in beeld te krijgen.
De verwachting is dat ondanks deze ontwikkeling het nationale fosfaatplafond niet is
overschreden.

4.

Is de gedeputeerde bereid om de minister alle ondersteuning te geven, die de
Provincie Zuid-Holland hierin kan geven.

Brief 23 januari 2018:
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2
018/01/23/kamerbrief-resultaten-fosfaatreductieplan-2017/kamerbriefresultaten-fosfaatreductieplan-2017.pdf
Brief 31 januari 2018:
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2
018/01/23/kamerbrief-resultaten-fosfaatreductieplan-2017/kamerbriefresultaten-fosfaatreductieplan-2017.pdf
Brief 8 februari 2018:
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2
018/01/23/kamerbrief-resultaten-fosfaatreductieplan-2017/kamerbriefresultaten-fosfaatreductieplan-2017.pdf
Brief 12 februari 2018:
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5be0193d-7417-465d9a8a0f4f949b37ce&title=Stand%20van%20zaken%20onregelmatigheden%20I_R%20f
osfaatreductieplan%202017.pdf
1
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Antwoord
Wij zijn bereid de minister zonodig te ondersteunen in haar aanpak. Een verzoek
daartoe heeft ons niet bereikt.
5.

Kan de gedeputeerde aangeven hoeveel bedrijven in Zuid-Holland betrokken zijn bij
deze fraude? a. Zo nee, is de gedeputeerde bereid dit te onderzoeken?
Antwoord
Wij hebben geen informatie over het aantal Zuid-Hollandse bedrijven waarvoor een
vermoeden van fraude bestaat. Uit navraag bij het ministerie van LNV blijkt dat het
uitsplitsen van gegevens naar regio geen prioriteit heeft.
De handhaving van de I&R regelgeving (Identificatie- en Registratiesysteem) is aan de
Minister.

6.

Kan de gedeputeerde Provinciale Staten op de hoogte houden van de gevolgen en
maatregelen welke de Provincie Zuid-Holland kan en moet nemen om aan deze
bedreiging van de volksgezondheid het hoofd te bieden?
Antwoord
Ja

7.

Kan de gedeputeerde Provinciale Staten op de hoogte houden van de gevolgen en
maatregelen welke de Provincie Zuid-Holland kan en moet nemen om aan deze
bedreiging van deze fosfaatfraude voor natuur en milieu het hoofd te bieden?
Antwoord
Ja

8.

Is de gedeputeerde bereid om Provinciale Staten op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen rond deze fraude?
Antwoord
Ja

Den Haag,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,
drs. J.H. de Baas

drs. J. Smit
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