De concept-Regeling tot wijziging van de Regeling tarieven in- en doorvoer overige producten 1993, de Regeling RVV-tarieven Gezondheids- en welzijnswet voor dieren 1994, de
Regeling betreffende het bijeenbrengen van dieren en de Regeling vergoeding werkzaam-heden op verzoek
1993, waaromtrent de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij bij schrijven van 4 april 2000 (kenmerk TRCJZ/2000/3354) advies heeft gevraagd.
Omtrent deze concept-Regeling kan de Raad voor dierenaangelegenheden U het volgende mededelen.
De Raad heeft zich de laatste jaren op het standpunt gesteld dat de RVV-tarieven geen onderwerp van advisering
door de Raad vormen.1 De Raad gaat er daarbij van uit dat de betrokken maatschappelijke groeperingen om
advies wordt gevraagd en dat deze zelf reageren. Slechts indien de tariefstelling implicaties heeft voor de
gezondheid of het welzijn van dieren, meent de Raad dat het op zijn weg ligt daarover zijn standpunt aan U
kenbaar te maken. De Raad wil zich in dit kader thans beperken tot het volgende advies.
De Raad is van oordeel dat de thans voorgestelde tariefswijzigingen negatieve implicaties zullen hebben voor
het aantal bijzondere slachtingen, de zogenaamde "zorgslachtingen". Destijds is de politieke keuze gemaakt dat
de overheid, door het vaststellen van maximumtarieven, tot 50 procent van de kosten van deze zorgslachtingen
voor haar rekening zou nemen. Door de nu voorgestelde afschaffing van de maximumtarieven, zal deze
overheidsbijdrage op termijn komen te vervallen. Als gevolg daarvan zal een enorme tariefstijging optreden.
Bovendien mag verwacht worden dat (een aantal van) de gespecialiseerde bedrijven waar de zorgslachtingen
worden verricht, zullen verdwijnen. Hierdoor zullen de transportafstanden voor de af te voeren dieren toenemen,
wat tot verdere kostenstijging zal leiden.
In zijn advies van 4 juli 1996 heeft de Raad reeds gewezen op het directe verband tussen de kosten en de
aantallen van de zorgslachtingen. Gevreesd moet worden dat de kostenstijging die uit de huidige voorstellen
voortvloeit, zal leiden tot een aanzienlijke daling van het aantal zorgslachtingen. Dat is zeker niet in het belang
van de gezondheid en het welzijn van de dieren. De Raad acht een dergelijke ontwikkeling dan ook ongewenst.
Vergeleken met de huidige situatie, waarin (het mijden van) de zorgslachting reeds een aanzienlijk probleem
vormt, zou een belangrijke stap terug worden gezet.
Den Haag, 25 april 2000
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Zie het desbetreffende advies van de Raad van 29 april 1997.
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