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Geachte Voorzitter, 
 
In het Tweeminutendebat NVWA van 23 november jl. hebben de leden Van 
Campen en Boswijk een motie ingediend over de invoering van kostendekkende 
tarieven en de invoering van het nieuwe verrekenstelsel met elkaar in de pas 
laten lopen (Kamerstuk 33835, nr. 207). Uw Kamer heeft deze motie op 
29 november 2022 aangenomen.  
 
U verzoekt de regering met deze motie om de NVVWA tarieven in 2023 deels 
generiek te dempen en daarnaast een inspanningsverplichting aan te gaan voor 
het deels generiek dempen in 2024. Hieronder licht ik kort toe hoe ik invulling zal 
geven aan deze motie. 
  
Ik heb u in de Kamerbrief van 11 november 2022 (Kamerstuk 33835, nr. 201) 
mijn argumenten gegeven waarom het dempen van de kosten van ‘reistijd = 
werktijd’ (€ 8,6 miljoen) en voor kleine en middelgrote slachterijen (€ 1,4 miljoen) 
passend is voor de tarieven 2023. Het kabinetsbeleid is te streven naar 
kostendekkende tarieven. Ik wil mede namens de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport echter gehoor geven aan de wens van de Kamer en zal de 
tarieven 2023 incidenteel met een bedrag van € 8,6 miljoen generaal dempen 
bovenop de al door mij toegezegde demping. De dekking voor deze incidentele 
demping komt ten laste van de begroting LNV.  
 
Ten aanzien uw wens om een inspanningsverplichting aan te gaan voor een 
demping voor 2024 zal ik uw Kamer in de tweede helft van 2023 informeren.  
 
 
 
 
 
Piet Adema 
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
 


