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Kosten per stop nagenoeg gelijk, kosten per dier stijgen

Rendac doet voorstel voor
destructietarieven kadavers 2017
Volgens de daarvoor geldende procedure heeft Rendac een voorstel gedaan aan het
Ministerie van Economische Zaken voor de tarieven voor het ophalen, verwerken en
vernietigen van kadavers in 2017. In dit voorstel blijven de kosten per stop nagenoeg
gelijk, maar stijgen de kosten per dier. Een belangrijke oorzaak daarvoor is de
verrekening van tekorten uit het verleden.
Afhankelijk van het aanbiedpatroon heeft deze aanpassing een effect op de individuele
destructielasten van tussen de -1% en +9%. Na definitieve goedkeuring door de
Staatssecretaris en publicatie in de Staatscourant zullen de nieuwe tarieven op de
website van Rendac worden vermeld.
Opbouw tarieven
De tarieven voor het ophalen, verwerken en vernietigen van kadavers bestaan uit twee
componenten: het ‘stoptarief’ en het ‘tarief per dier’.


Het stoptarief betreft de kosten voor het ophalen van kadavers. In het voorstel daalt
het tarief voor een reguliere stop licht (van 19,11 euro per stop naar 18,71 euro per
stop). Het tarief voor een geplande vatenstop gaat in het voorstel van 13,73 naar
13,79 euro per stop.



Het tarief per dier stijgt voor alle diersoorten met 11%. Voor een varken betekent
dat een stijging van 26 cent per dier. Het tarief per dier is opgebouwd uit drie
onderdelen: de verwerkingskosten, de verkoopopbrengsten en verrekening van de
overschotten/tekorten uit voorgaande jaren:



De kosten voor de verwerking van kadavers tot eindproducten (diermeel en dierlijk
vet) stijgen volgend jaar naar verwachting per ton verwerkt materiaal met 4%. Deze
kostenstijging hangt o.a. samen met een opschaling van de onthuiding.



De verkoopopbrengsten betreffen de opbrengsten uit de verkoop van eindproducten
en onthuiding. Deze opbrengsten worden in mindering gebracht op de
verwerkingskosten De eindproducten worden gebruikt als alternatieve energiebron.
Deze opbrengstprijzen fluctueren omdat ze worden bepaald door de vraag en aanbod
op de wereldmarkt en door alternatieve afzetmogelijkheden. Naar verwachting zullen
deze opbrengsten in 2017 licht stijgen, terwijl de opbrengst van de huiden onder
druk staat.



Door lagere opbrengsten voor eindproducten dan ingeschat en hogere operationele
kosten, waaronder hogere afschrijvingslasten is over het jaar 2015 een tekort
ontstaan. In de tarieven voor 2017 is, volgens de daarvoor geldende richtlijnen, ook
een deel van het tekort over 2015 opgenomen.

Procedure voor bepalen tarieven
Elk jaar worden de nieuwe Rendac-tarieven voor het ophalen en vernietigen van
kadavers vastgesteld. Rendac baseert haar voorstellen op prognoses, herijking aan
actuele cijfers en verrekening van tekorten of overschotten uit het verleden.
Voort de vaststelling is een vaste procedure afgesproken met het Ministerie van
Economische Zaken. Deze procedure begint met het informeren en consulteren van de
werkgroep destructietarieven. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van de
verschillende klantgroepen (NVP, NMV, NVV, KSG en LTO), het ministerie en Rendac.
Rendac informeert de deelnemers over het proces van de tariefbepaling, geeft inzage
over de samenstelling van de tarieven op basis van afgesproken transparantie indicatoren en gebruikt de werkgroep als klankbord. Na de consultatie gesprekken maakt
Rendac een voorstel voor de Staatssecretaris voor de nieuwe tarieven, die telkens op 1
januari ingaan. De staatssecretaris keurt de tarieven goed en publiceert die in de
Staatscourant. Op basis van een nacalculatie wordt jaarlijks achteraf beoordeeld of de
werkelijke kosten hoger of lager zijn uitgevallen dan waarmee in de tarieven is rekening
gehouden. Een op deze manier vastgesteld overschot of tekort wordt dan verwerkt in de
toekomstige tarieven. Rendac geeft het Ministerie inzage in deze nacalculatie via een
controle door een externe accountant en de accountant van de overheid. Op deze manier
is er sprake van een transparante verantwoording.
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