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 Geachte Voorzitter, 
 
Hiermee wil ik, mede namens de minister voor Medische Zorg en Sport (MZS) 
reageren op de brief d.d. 16 december 2020 van de vaste commissie voor 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) (33835-176/2020D5279). Uw vaste 
commissie voor LNV heeft mij gevraagd om te bevestigen dat naar aanleiding van 
de recente publicatie van de vastgestelde NVWA-tarieven de eerder 
aangekondigde “forse ophoging” van de NVWA-tarieven achterhaald is. 
 
In de beantwoording van vraag 42 over het KPMG-pakket kostentoerekening en 
doelmatigheid NVWA (kenmerk 2020Z15278) heb ik aangegeven dat ik 
voornemens ben  om alle werkelijke kosten via een ingroeimodel bij het 
bedrijfsleven in rekening te gaan brengen en dat ik mij realiseer dat dit totale 
bedrag een forse ophoging voor het bedrijfsleven betekent.  
 
Zoals aangegeven in de door u genoemde brief (kenmerk 2020Z15278) wordt in 
overleg met het bedrijfsleven bezien in hoeverre het huidige tariefstelsel 
aanpassing behoeft. Ik heb in dit kader aan PWC gevraagd de gewenste 
aanpassingen met betrekking tot het kostprijsmodel en het tariefstelsel van de 
NVWA te inventariseren en daarbij te analyseren hoe deze wensen zich verhouden 
tot het huidige kostprijsmodel en tariefstelsel. Ik hoop u binnenkort te kunnen 
informeren over het eindproduct met aanbevelingen vanuit PWC hoe een  
eventuele herziening van het kostprijsmodel en tariefstelsel doorgevoerd kan 
worden en wat dit eventueel betekent voor het eerdergenoemde ingroeimodel en 
te volgen pad. Op basis hiervan zal een besluit worden genomen ten aanzien van 
toekomstige retributies.  
 
 
 
 
Carola Schouten 
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 


