Meest gestelde vragen bezwaar NVWA
Waarom moet ik bezwaar maken?
Kort geleden heeft een advies van de Raad van State twijfel gezaaid over de rechtmatigheid van de
tarieven die door de NVWA worden gehanteerd. POV heeft een advocaat de opdracht gegeven na te
gaan of er voldoende gronden zijn om de facturen van de NVWA aan te tasten. POV hoopt hierover
zo snel mogelijk uitsluitsel te krijgen.

Op basis waarvan doet de POV deze oproep?
De POV doet deze oproep op basis van het vorige week gepubliceerde advies van de Raad van
State.

Hoe lang heb ik de tijd om een bezwaar aan te teken?
De beroepstermijn om bezwaar in te dienen tegen een besluit (factuur) van de NVWA is zes weken. U
kunt dus tot zes weken terug - te rekenen vanaf de datum van de factuur- bezwaar maken tegen de
factuur.

Waar kan ik de concept bezwaarschrift vinden?
U kunt de concept bezwaarschrift vinden op de POV site onder ‘Bezwaren NVWA’.

Waar moet ik het bezwaar naar toesturen?
Het bezwaar moet rechtstreeks worden verstuurd aan de NVWA. Een kopie van het bezwaar moet
worden gestuurd aan de POV. Die heeft hiervoor een speciaal email-adres aangemaakt:
bezwaren@pov.nl. De POV zal alle kopieën van de bezwaren verzamelen. Op basis hiervan worden
de vervolgstappen bekeken.

Moet ik de factuur waar tegen ik bezwaar maak betalen?
U dient de factuur waar tegen u bezwaar maakt wel te betalen. Wordt uw bezwaar gegrond verklaard,
dan dient de NVWA het te veel betaalde bedrag terug te betalen.

Moet ik tegen iedere factuur een bezwaarschrift indienen?
Tegen iedere factuur moet een bezwaarschrift ingediend worden. Let erop dat de bezwaarschriften
worden ondertekend door een daartoe bevoegd persoon.

Wat moet ik niet vergeten in te vullen / vergeten bij het verzenden van de bezwaarschrift?
Op de POV site onder ‘Bezwaren NVWA’ kunt u een checklijst terug vinden hiervoor.

Wanneer kan ik meer informatie verwachten vanuit de POV over het vervolg traject?
Op de website van POV zullen wij als er nieuws is berichten plaatsen.

Moeten mijn handelaar en transporteur nog acties verrichten?
Mocht uw handelaar/transporteur de facturen van de NVWA krijgen, zorg dan dat hij het
bezwaarschrift ook krijgt en steeds goed ondertekend indient.

