
Factsheet mogelijk afwijkende mutaties in I&R-rund op en vlak na 2 juli 2015 

• Leden van de Tweede Kamer hebben vragen gesteld over mogelijk anticiperend gedrag op
de invoering van de fosfaatrechten. Dit anticiperende gedrag zou mogelijk zijn, blijkt uit de
vragen, door “onjuiste” I&R meldingen te doen.

• Bij de vaststelling van de hoeveelheid toe te kennen fosfaatrechten wordt gebruik gemaakt
van de gegevens in het I&R-rund. Het I&R-systeem verplicht ondernemers om
verplaatsingen binnen drie werkdagen door te voeren in het systeem. De Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland heeft inmiddels een risicoanalyse uitgevoerd op opvallende
“mutaties”.

• Uit eerdere analyses van RVO.nl blijkt vooralsnog niet dat er sprake van misbruik is
geweest. Deze analyses hadden een globaal karakter waarbij naar de totale doelgroep is
gekeken. Uit deze analyses bleken voor de maand juli 2015 bijvoorbeeld geen afwijkende
aantallen import vrouwelijke runderen ouder dan 1 jaar waar in een specifieke kamervraag
naar werd verwezen. (Zie ook de bijgevoegde tabel)

• Om de feitelijke constatering te kunnen doen dat er sprake was van opvallende mutaties
op specifieke bedrijven zal er ingezoomd moeten worden op dergelijke bedrijven. Hierbij
moeten vervolgens kruiscontroles worden gedaan waarbij andere data bestanden
vergeleken worden met de I&R registraties. Dergelijke controles zijn arbeidsintensief en
kosten veel tijd. Gezien de aanhoudende vragen en andere signalen zal RVO.nl de
komende periode deze specifieke controles steekproefsgewijs alsnog oppakken.

• Als bij de reguliere controle en handhaving van de fosfaatrechten na inwerkingtreding van
het wetsvoorstel alsnog sprake bleek te zijn van fraude worden de toegekende rechten
alsnog verminderd. De bevoegdheid is er om van de I&R-gegevens af te wijken als blijkt
dat sprake is geweest van misbruik. Als dit het geval is dan zal er  een lager aantal
fosfaatrechten aan een bedrijf worden toegekend. De “feitelijke” omstandigheden zijn bij
vermoedens van fraude doorslaggevend.
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2010 1.536 1.796 2.245 2.587 1.540 1.480 1.099 1.347 1.556 1.330 1.458 1.555
2011 1.818 1.669 2.090 2.850 1.983 1.525 975 1.743 1.472 1.452 1.583 2.054
2012 1.785 1.474 2.993 2.488 1.794 1.870 1.169 1.823 1.871 1.405 2.059 1.883
2013 1.961 2.125 2.845 2.735 2.633 1.858 1.288 1.456 1.119 1.675 1.013 1.528
2014 1.967 1.734 1.864 2.161 1.445 1.295 913 1.614 1.528 2.471 1.774 2.821
2015 1.752 2.592 4.612 4.742 4.253 3.977 2.161 2.213 1.333
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Import vrouweliijke runderen > 1 jaar
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Van:
Aan:
Cc: ); 
Onderwerp: FW: Vraag SGP
Datum: dinsdag 26 februari 2019 09:19:47
Bijlagen: image001.png
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Hoi ,
Ik heb het met  even gehad over de cijfers. Hierbij mijn reactie op je mail d.d. 6 feb jl.:

Via  heeft de SGP de volgende vraag gesteld:
We zijn benieuwd naar de maandcijfers van de import van melkvee (I&R) in 2015  Zou jij daar misschien aan kunnen
komen? Dit even ipv schr vragen  We krijgen verhalen over boeren die (met voorkennis) vlak voor 2 juli 2015 nog veel
koeien aan hebben laten rukken  Als dat op grotere schaal is gebeurd dan je zou denken, zou dat uit de cijfers moeten
blijken
De minister heeft in het vorige AO al aangegeven de verhalen te kennen en dat RVO dit ook is nagegaan maar dat daar
geen bijzonderheden uit zijn gekomen (ging toen om LTO-bestuurders e.d. die voorkennis zouden hebben). Kunnen jullie
nagaan bij RVO of deze gegevens beschikbaar zijn? Hopelijk helpt dat om deze verhalen de wereld uit te krijgen…

Hieronder de maandcijfers van de import van melkvee in 2015 in twee tabellen. Tabel 1 geeft de import van melkvee 2015 weer
inclusief vrouwelijke dieren die onder de 2 jaar zijn gestorven aan een natuurlijke dood of weer zijn geëxporteerd. Niet bekend is
of alle dieren die aan een natuurlijke door zijn gestorven of weer zijn geëxporteerd oorspronkelijk de bestemming melkkoe
hadden. Tabel 2 geeft de import van melkvee 2015 weer exclusief dieren die voor de leeftijd van 2 jaar zijn gestorven.
Waarschijnlijk ligt de waarheid dus in het midden.
Sprake is van een toename (piek) in de maanden maart, april, mei en juni in 2015. Deze toename kan worden verklaard door de
afschaffing van het melkquotum d.d. 1 april 2015. In maart is hier waarschijnlijk al op voorgesorteerd. Immers, een drachtige
vaars mag tot 90% dracht (32 weken) worden getransporteerd, deze vaarzen zullen dan in april 2015 of later hebben gekalfd.
De toename in de import is gestopt in juni 2015. Dit kan worden verklaard door de brief aan de Kamer waarin het
fosfaatrechtenstelsel met bijbehorende peildatum 2 juli 2015 is gecommuniceerd. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-
33979-98.html
Uit deze cijfers kan dus niet geconcludeerd worden dat sprake is van boeren met voorkennis.
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Aan: @rvo.nl>
CC: @rvo.nl>; @rvo.nl>
Onderwerp: RE: Vraag SGP
Hoi 
Veel dank!
Welke conclusies trekken jullie hieruit?
Groet 

Van: ) 
Verzonden: maandag 25 februari 2019 08:53
Aan: @minez.nl>
CC: @rvo.nl>; @rvo.nl>; 

@rvo.nl>
Onderwerp: RE: Vraag SGP
Hallo 
Zoals beloofd hierbij nog een overzicht van het aantal bedrijven dat dieren heeft geïmporteerd.
Jaar Totaal aan melkvee geïmporteerd Totaal aantal bedrijven Aantal bedrijven dan meer

dan 100 dieren heeft
geïmporteerd.

2014 28.313 1526 58
2015 25.112 975 40
2016 17.170 849 28

In de bijlage vind je een uitsplitsing per bedrijf per maand.
Heb je zo voldoende informatie? Als je nog meer nodig hebt, dan laat je het maar weten!
Met vriendelijke groet,

Data-analist

...................................................................................
Analyse, Selectie en Beschikbaar stellen
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
Ministerie van Economische Zaken
Mandemaat 3 | 9705 TG | Assen |
Postbus 322 | 9400 AH | Assen
...................................................................................
M 

@rvo.nl
http://www.rvo.nl

Van:  
Verzonden: vrijdag 22 februari 2019 11:09
Aan: @minez.nl>
CC: @rvo.nl>; @rvo.nl>
Onderwerp: RE: Vraag SGP
Hallo 
Hierbij de overzichten van 2014, 2015 en 2016.
Hiervoor geldt dezelfde criteria als in de vorige mail.
Ik ben er niet meer aan toe gekomen om naar het aantal bedrijven te kijken. Dit zal ik maandag nog doen.
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........................................................................
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@rvo.nl
aanwezig: ma, di, do en vr
afwezig: wo

Van:  
Verzonden: vrijdag 15 februari 2019 11:28
Aan: @rvo.nl>
Onderwerp: RE: Vraag SGP
Had je deze cijfers al ontvangen?

Van:  
Verzonden: woensdag 13 februari 2019 10:34
Aan: @minez.nl>
Onderwerp: RE: Vraag SGP
Ik hoop de cijfers morgen te krijgen
Met vriendelijke groeten,

........................................................................ 
Adviseur
Uitvoeringskaders & Betaalorgaan
Afdeling Europese Uitvoeringskaders
........................................................................
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Ministerie van EZ 
Mandemaat 3 | Assen
........................................................................
M 

@rvo.nl
aanwezig: ma, di, do en vr
afwezig: wo

Van:  
Verzonden: maandag 11 februari 2019 13:32
Aan: @rvo.nl>
CC: @rvo.nl>
Onderwerp: RE: Vraag SGP
Hoi 
Weet jij wie mij bij deze vraag kan helpen?
Groet 

Van:  
Verzonden: woensdag 6 februari 2019 11:15
Aan: @rvo.nl>
CC: @minez.nl>; @minez.nl>; 

@rvo.nl>
Onderwerp: FW: Vraag SGP
Hoi 
Zie onderstaande, heb jij de maandcijfers van de import van melkvee in 2015?
Groet 

Van:  
Verzonden: woensdag 6 februari 2019 11:14
Aan: @minez.nl>; @minez.nl>
Onderwerp: Vraag SGP

 
Via  heeft de SGP de volgende vraag gesteld:
We zijn benieuwd naar de maandcijfers van de import van melkvee (I&R) in 2015  Zou jij daar misschien aan kunnen komen? Dit
even ipv schr vragen  We krijgen verhalen over boeren die (met voorkennis) vlak voor 2 juli 2015 nog veel koeien aan hebben
laten rukken  Als dat op grotere schaal is gebeurd dan je zou denken, zou dat uit de cijfers moeten blijken
De minister heeft in het vorige AO al aangegeven de verhalen te kennen en dat RVO dit ook is nagegaan maar dat daar geen
bijzonderheden uit zijn gekomen (ging toen om LTO-bestuurders e.d. die voorkennis zouden hebben). Kunnen jullie nagaan bij
RVO of deze gegevens beschikbaar zijn? Hopelijk helpt dat om deze verhalen de wereld uit te krijgen…
Groeten,
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