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Dank voor uw brief waarin u een aantal punten rondom de procedure van het 

afhandelen van de blokkades in het kader van de geconstateerde 

onregelmatigheden in I&R onder mijn aandacht brengt. In uw brief geeft u aan dat 

het blokkeren van bedrijven een grote impact heeft op deze bedrijven. Dat besef 

ik terdege. In deze brief reageer ik op de door u aangegeven punten.  

 

Allereerst wil ik opmerken dat er in verband met de I&R-onregelmatigheden 

sprake kan zijn van drie soorten bezwaarschriften: bezwaar tegen het 

blokkadebesluit, bezwaar tegen het besluit tot opheffen van de blokkade en 

bezwaar tegen het reguliere door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

(RVO.nl) verstrekte overzicht meldingen en maatregelen I&R. De organisatie die 

het besluit heeft opgelegd, zorgt ook voor de behandeling van de 

bezwaarprocedure. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 

behandelt de bezwaarprocedures tegen blokkadebesluiten en ook tegen de 

besluiten tot opheffing van de blokkades die vanaf 9 maart 2018 op naam van de 

NVWA zijn uitgegaan. RVO.nl behandelt bezwaren tegen besluiten tot opheffing 

van de blokkade die tot 9 maart 2018 zijn uitgegaan en tegen overzichten van 

maatregelen en meldingen.  

 

Bezwaarschrift deblokkadebesluit 

In uw brief richt u zich op de procedure zoals gehanteerd door RVO.nl en geeft u 

aan dat geen rekening is gehouden met de uitspraak van het College van Beroep 

voor het bedrijfsleven (CBb) op 3 mei jl. Deze zaak was gericht tegen het 

blokkadebesluit en het bedrijf heeft verzocht de bedrijfsblokkade om te zetten 

naar een dierblokkade. Het CBb heeft in deze uitspraak niet aangegeven dat de 

bedrijfsblokkade onterecht was, het CBb heeft enkel bepaald dat de blokkade van 

kalveren geboren na 1 januari 2018, waarvan de I&R-registratie niet ter discussie 

staat, geen onderdeel kan uitmaken van de bedrijfsblokkade. Zoals gezegd ziet 

deze uitspraak op het blokkadebesluit en heeft deze geen link met het besluit dat 

ziet op het opheffen van de blokkade. Daarom is er geen noodzaak om bij de 

behandeling van de bezwaarschriften door RVO.nl deze uitspraak te betrekken.  

 

De door RVO.nl ontvangen bezwaarschriften (minder dan 20) hebben over het 

algemeen betrekking op de passage in het deblokkadebesluit die luidt: “Uit 
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 onderzoek is gebleken dat u de gebreken, die aanleiding waren tot het nemen van 

bovengenoemd besluit, inmiddels heeft hersteld.” Er waren bedrijven die terecht 

opmerkten dat in hun situatie door hen geen gebreken zijn veroorzaakt of 

hersteld. In de beslissingen op bezwaar van deze bedrijven waar dit aan de orde 

was, is erkend dat de bewuste zin in het besluit onjuist was. Via de beslissing op 

bezwaar is vervolgens een eventueel motiveringsgebrek hersteld. Er was echter 

geen reden om het besluit om het bedrijf te deblokkeren te herzien en door 

aanvulling van de motivering in de beslissing op bezwaar was er geen aanleiding 

voor het toekennen van een proceskostenvergoeding aan gemachtigden. Van 

horen is om dezelfde reden afgezien. 

 

Bezwaarschrift blokkadebesluit 

De NVWA is op dit moment bezig met het completeren van de dossiers inzake de 

bedrijfsblokkades. Dit houdt in dat nog niet alle bezwaarprocedures zijn opgepakt. 

De NVWA heeft terzake van melkveehouders 632 reguliere bezwaren ontvangen. 

Daarvan zijn, na telefonisch overleg met de betrokken veehouders, 327 bezwaren 

ingetrokken. Er zijn 126 beslissingen op bezwaar genomen. Op 179 bezwaren 

vanuit melkveehouders moet nog een beslissing volgen. Veehouders die een 

bezwaarschrift hebben ingediend en aangeven gehoord te willen worden, zullen 

worden gehoord voordat de beslissing op bezwaar wordt genomen. Bij het 

beoordelen van het bezwaar wordt uiteraard rekening gehouden met de hiervoor 

genoemde uitspraak van het CBb van 3 mei jl.  

 

In uw brief merkt u ook op dat bedrijven zijn geblokkeerd doordat gegevens van 

CRV verkeerd zijn geïnterpreteerd. U geeft aan dat op basis van de CRV-gegevens 

duidelijk was dat het hier niet om melkgevende dieren ging. Echter, de CRV-

gegevens waar de NVWA na vordering over beschikte gaven, aan dat op datum X 

voor rund Y een melkmonstername plaatsvond. Bij nadere analyse is gebleken dat 

deze gegevens niet altijd specifiek genoeg waren als gevolg waarvan de blokkades 

bij een aantal bedrijven op verkeerde gegevens zijn gebaseerd. Het bleek dat, 

onder andere, in een aantal gevallen ging om een eenmalige melkmonstername in 

het kader van para-TBC en in een aantal andere gevallen bleek uit de 

onderliggende data dat voor het betreffende rund juist geen melkmonstername 

was uitgevoerd. In die gevallen kan achteraf worden gesteld dat er geen sprake 

was van een ‘vaars aan de melk’. Bedoelde specifieke coderingen zijn echter niet 

opgenomen in het aangeleverde bestand.  
Als een veehouder van mening is dat de door de NVWA gebruikte gegevens met 

betrekking tot de Melk Productie Registratielijsten niet juist zijn, kan de veehouder 

dit in zijn bezwaar aanvoeren. De NVWA weegt deze inbreng mee bij de beslissing 

op het bezwaar. 

 

Schadevergoeding 

Mocht blijken dat het bedrijf onterecht een bedrijfsblokkade is opgelegd, dan 

bestaat er een verplichting tot het vergoeden van de geleden schade. Een verzoek 

hiertoe wordt door de NVWA in behandeling genomen in een afzonderlijke 

schadevergoedingsprocedure. Aantoonbare schade als gevolg van een onterechte 

blokkade komt voor vergoeding in aanmerking.  
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Zoals eerder aangegeven besef ik dat het blokkeren van bedrijven in het kader 

van de geconstateerde onregelmatigheden een grote impact heeft op de 

geblokkeerde bedrijven. Ik zet mij er dan ook voor in dat het afhandelen van 

bezwaarschriften zorgvuldig gebeurt.  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Carola Schouten 

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

 


