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Betreft Tarieven ophalen kadavers

Ons kenmerk
DGA PAV / 21010171

Geachte mevrouw Polman en heer Van der Zanden,

Uw kenmerk
Uw brief d.d. 22-11-2020

Dank voor uw brief van 22 november 2020, waarin u in navolging op uw brief van
13 januari 2020 opnieuw uw zorgen uit over de tariefsystematiek en
onderbouwing van de kadavertarieven. Hierbij ga ik in op uw zorgen.
In mijn brief van 13 februari 2020 heb ik aangegeven te starten met een traject
met als doel de tariefsystematiek te actualiseren, waarbij verhoging van de
transparantie van de opbouw van de tarieven een zeer belangrijke rol speelt. Het
was helaas niet mogelijk de uitkomsten van dit nog lopende traject te benutten in
de totstandkoming van de kadavertarieven 2021. Hierover bent u en de andere
sectorpartijen geïnformeerd in de werkgroep kadavertarieven.
De kadavertarieven 2021 zijn daarom gebaseerd op de huidige tariefsystematiek
die destijds tot stand is gekomen met goedkeuring van de sectorpartijen. Deze
systematiek werkt met gedifferentieerde tarieven voor stopkosten voor regulier en
gepland ophalen van kadavers. Grootschalige veehouders die gepland kadavers
aanbieden krijgen een korting op het tarief. In de werkgroep kadavertarieven
heeft Rendac op basis van de uitkomsten van een data-analyse onderbouwd dat
het werken met planbare stops efficiency-voordeel creëert voor het totale
destructiesysteem. De gebruikte tariefsystematiek is daarmee nog steeds in lijn
met de solidariteitsprincipes die eerder met de sectoren zijn afgesproken. Hierdoor
zijn bijvoorbeeld de stopkosten voor het ongepland ophalen van een dood schaap
op Texel niet substantieel hoger dan die voor een dood schaap in Oost-Brabant.
Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek van Rebel heb ik recent
aangekondigd in 2021 een verkenning uit te gaan voeren naar een nieuwe
marktordening van het destructiebestel. Bij deze verkenning wil ik de visie van u
en andere stakeholders op het toekomstige stelsel betrekken. De door u gestelde
vragen zal ik dan ook in dit traject meenemen.
Met vri de e groet,

Carola Scfioute
Minister/van La dbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
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