31/05/2011
rapport / verslag
Overlegvergadering FAVV – Beroepsorganisaties voor de zelfstandige dierenartsen
belast met opdracht door het FAVV / Réunion de concertation AFSCA – Associations
professionnelles des vétérinaires indépendants chargés de missions par l’AFSCA

Aanwezig / Présents :
J.-M. Dochy (JMD), DG Contrôle, directeur général / directeur-generaal
Paul Mullier (PM), DG Contrôle, Coordination FR, UNIC, directeur
Bert Matthijs (BM), DG Controle, Coördinator NL, NICE, directeur
Michel Lambert (ML), DG Contrôle, Direction de l’Administration centrale, directeur
Eddy Versele (EV), PCE hoofd OVL, Voorzitter van de werkgroep DMO’s
Jan Deleu (DMO), afgevaardigde VDV (vanaf 10h10)
Walter Stragier (DMO), afgevaardigde DVK
Henri Van Lierde (DMO), afgevaardigde IVDB (vanaf 10h30)
Jos Clysters (JCS), inspecteur-dierenarts, DG Controle, NICE, verslaggever

Afwezig / Absent : Pierre Gillet (CDM), représentant UPV
Dagorde/ Ordre du jour

1. Goedkeuring van de dagorde / approbation de l’ordre du jour
2. Procedure 1 “Oproep” en procedure 6 “Evaluatie” / procédure 1 “Appel” et procédure
6 “Evaluation”:
- Procedure 1 “Oproep” :revisie punten 5.1, 5.3, 5.6 en 5.7 / procédure 1 “Appel”:
révision points 5.1, 5.3, 5.6 et 5.7
- Procedure 6 » Evaluatie » : revisie punt 5.3.2 / procédure 6 « Evaluation »:
révision point 5.3.2
3. Aanpassing van de honoraria aan het gezondheidsindexcijfer – projectie op honoraria
2012 / adaptation des honoraires à l’indice santé – projection 2012
4. Opleiding DMO’s / Formation CDM
5. Certificering NBN EN ISO 17020:2004 / Certification NBN EN ISO 17020:2004:
- État des lieux / stand van zaken
- Vooruitzichten /prévisions
6. Points des représentants des CDM / Punten van de vertegenwoordigers van de
DMO’s

7. Divers / Varia
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Ordre du jour
1. Approbation de l’ordre du jour
/ Goedkeuring van de dagorde

De afgevaardigde van DVK vraagt een aantal punten toe te voegen
onder punt 6.

2.Procedure 1 “Oproep” en
procedure 6 “Evaluatie” /
procédure 1 “Appel” et
procédure 6 “Evaluation:

EV geeft uitleg over de wijzigingen die aangebracht werden aan de
De herziene procedures zijn vanaf
procedures 1 en 6 betreffende het beheer van de DMO’s.
1 juni 2011 van toepassing.
Vanaf 1 juni 2011 moet een PCE hoofd, bij een tekort aan DMO’s voor
een lastenboek in zijn PCE, eerst nagaan of er in zijn PCE DMO’s zijn
die ook voor dat lastenboek opdrachten willen uitvoeren alvorens een
beroep te doen op de “wervingsreseve”. Deze wervingsreserve zal
per taalrol opgesteld worden en niet meer per PCE.

De dagorde wordt goedgekeurd.

DMO:mogen ze dan ook in meerdere PCE’s opdrachten uitvoeren?
JMD: de regel is dat een DMO slechts in één PCE opdrachten mag
uitvoeren maar in kleine PCE’s is dat praktisch onmogelijk en moet
dat, geval per geval, bekeken worden; ook in geval een DMO verhuist
naar een andere PCE zal hij in de toekomst door de nieuwe
procedure opdrachten kunnen uitvoeren in de PCE van zijn nieuwe
woonplaats.
EV: de aangepaste procedure geldt enkel voor “nieuwe” DMO’s; want
tot op heden zijn de DMO’s per PCE aangesteld.

JMD: het examen staat open voor alle zelfstandige dierenartsen en ze
kunnen aangesteld worden in PCE’s waar er nood is aan DMO’s.
DMO: een aantal dierenartsen bereiden zich niet voor op het
evaluatiegesprek omdat ervaring niet vereist is; achteraf maken ze
hun beklag dat ze ondervraagd werden zoals op een examen.
JMD: ze moeten toch weten waaraan ze beginnen, wat het FAVV is
en doet, ze moeten ook weten wat van hen verwacht wordt door het
FAVV als ze opdrachten uitvoeren: zonder kennis kunnen ze niet
gunstig geëvalueerd worden.
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EV: voor procedure 6 “evaluatie” is er een verduidelijking betreffende
de opvolgingsfiche voor lastenboek I en II in de gevallen dat een DMO
in meerdere slachrhuizen opdrachten uitvoert: er is maar 1
opvolgingsfiche per DMO per jaar ook als de DMO in verschillende
slachthuizen opdrachten uitvoert.

3. Aanpassing van de honoraria
aan het gezondheidsindexcijfer –
projectie op honoraria 2012 /
adaptation des honoraires à
l’indice santé – projection 2012

JMD deelt mee dat de honorarium in 2012 waarschijnlijk 41.62€ zal
bedragen en het supplement voor Traces 10.50€. Deze berekening is
gebaseerd op de gezondheidsindex 132.9858 van oktober 2011.
Aangezien dit een schatting is zullen de honoraria slecht definitief
kunnen vastgelegd worden in oktober 2011.

Definitieve honoraria voor 2012
worden in oktober 2011
vastgelegd.

4. Opleiding DMO’s / Formation
CDM

EV: de opleiding die elke DMO verplicht moet volgen tijdens deze
periode van de raamovereenkomst (2009-2011) moet volledig zijn:
minstens 50 uren; DMO’s die geen 50 uren opleiding gevolgd hebben
zullen in januari 2012 een brief krijgen met de mededeling dat hun
raamovereekomst verbroken wordt.

01/01/2012
De verplichte opleiding van
minstens 50 uren voor de periode
van 2009 – 2011 moet door iedere
DMO gevolgd zijn op het einde van
2011.

JMD: we zullen dat strikt toepassen.
DMO: de orde der dierenartsen stelt ons vragen over opleiding die her
en der gegeven worden en waarbij het FAVV vermeld wordt.
BM: opleiding voor dierenartsen mag altijd gegeven worden maar
men mag niet vermelden dat de opleiding erkend is door het FAVV.
DMO: maar de PCE moet de opleiding toch aanvaarden.
EV: dat gebeurt ook en omwille van uniformiteit tussen de PCE’s
worden alle opleidingen ook gevalideerd in de maandelijkse
vergadering van de PCE hoofden (per taalrol).
DMO: kunnen de ontbrekende uren van 50 uren gedurende de laatste
3 jaar dan niet in het begin van volgend jaar ingehaald worden?
EV: nee in geen geval: er is enkel een regeling om ontbrekende uren
in te halen voor de 12 uren die per jaar moeten gevolgd worden.
DMO: wij willen zelf een opleiding organiseren voor alle DMO’s om
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uniformiteit te realiseren bij onze opdrachten; dit willen wij realiseren
aan de hand van hetgeen zich op het terrein voordoet bij de keuring,
tijdens controles in bedrijven op het vlak van hygiëne.
vb.wat moet de DMO doen in geval dat varkens in het verkeerde
slachthuis worden aangeboden?
5. Certificering NBN EN ISO
17020:2004 / Certification NBN
EN ISO 17020:2004:
-État des lieux / stand van zaken
-Vooruitzichten /prévisions

JMD geeft uitleg over de stand van zaken: het FAVV is reeds
gecertificeerd voor ISO 17020 voor de sector DIS. Dat zal ook
gebeuren in 2011 voor de sectoren PRI en TRA. In deze laatste
sectoren worden opdrachten toevertrouwd aan DMO’s maar voor het
jaar 2011 worden de taken uitgevoerd door DMO’s nog niet door
BELAC beoordeeld. Om de geloofwaardigheid van het FAVV te
vergroten moeten ook de taken van de DMO’s door BELAC
geaccrediteerd worden.
JMD: er zijn 2 mogelijkheden
1) Het FAVV moet de DMO’s opleiden en controleren dwz. er
moet een echte evaluatie gebeuren van de DMO’s door het
FAVV.
2) De DMO’s worden zelf geaccrediteerd door BELAC.

1

2

Het FAVV stuurt norm ISO
17020 naar beroepsorganisaties DMO’s.
De DMO’s moeten zich laten
accrediteren door BELAC.

DMO: kan dat niet door de universiteit gebeuren?
JMD: nee want een DMO moet kunnen bewijzen dat hij voor iedere
opdracht competent is en het is niet zo dat een DMO keurder
automatisch gekwalificeerd is om monsters te nemen als hij de
keuring uitvoert; voor elk taak die hij uitvoert moet hij geaccrediteerd
zijn en kunnen bewijzen dat hij bekwaam is; dit betekent:
1) Hij moet kunnen aantonen dat hij opleiding gevolgd heeft:
documentatie bezitten en kunnen aantonen dat hij aanwezig
was in de opleiding.
2) Aantonen dat de opdracht uitgevoerd wordt zoals ze
voorgeschreven is en dat voor dezelfde afwijking ook steeds
dezelfde correctieve maatregel genomen worden
(=harmonisatie).
DMO: waar kunnen wij ons informeren en door wie moeten we
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geaccrediteerd worden?
JMD:
1 U kunt zich informeren bij Bert Matthijs die u de nuttige informatie
kan bezorgen; het is noodzakelijk te weten wat het effect is van de
verschillende lastenboeken op de accreditatie.
2 Voor de accreditatie zelf moet u zich wenden tot BELAC.
3 Het FAVV moet de scope bepalen; de inspecties uitgevoerd in
TRA vallen niet onder de scope omdat er ieder jaar minstens een
inspectie uitgevoerd wordt door een ambtenaar en wij de
controles door de DMO’s als een externe melding kunnen
beschouwen die door inspecteurs opgevolgd worden.
JMD: ik wil u wel vragen pas contact op te nemen met BELAC na
december 2011 als de accreditatie-audits in de sectoren PRI en TRA
van het FAVV reeds gebeurd zijn.
JMD: een accreditatie door BELAC zal een toegevoegde waarde
geven aan het FAVV en aan de DMO’s.
DMO:wordt dat ook financieel beloond want daarvoor zal veel
opleiding nodig zijn?
JMD: daar kunnen wij over discuteren en de honoraria aanpassen
aan de accreditatie.
DMO: tellen deze opleidingen ook voor de 50 uren?
JMD: natuurlijk want ze zijn specifiek gericht op de taken die moeten
uitgevoerd worden.
DMO: is rotatie dan nog mogelijk?
JMD: rotatie zal alleen mogelijk zijn tussen DMO’s die dezelfde
kwalificaties hebben.
6. Points des représentants des
CDM / Punten van de
vertegenwoordigers van de
DMO’s

1. Orde der dierenartsen
De orde der dierenartsen worden
DMO: de orde der dierenartsen willen ook uitgenodigd worden niet uitgenodigd op de
voor de overlegvegadering.
overlegvergaderingen
JMD: waarin is ze geïnteresseerd?
DMO: ze wil zich moeien met het werk van de DMO’s
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JMD: dat is niet haar taak; de orde moet ervoor zorgen dat de
deontologische code wordt toegepast.
2. Fytosanitaire certificering
DMO: wij worden dikwijls gevraagd om certificaten te tekenen
die niet volledig ingevuld zijn: de gewichten ontbreken en
achteraf worden ons de gewichten telefonisch meegedeeld.
JMD: ik zal mij informeren.
3. Certificering: grote afstanden
DMO: per dag worden de eerste 40 km niet vergoed; is het
niet mogelijk om verplaatsingskosten reeds voor een kortere
verplaatsing te vergoeden?
JMD:
- voor een DMO zijn de verplaatsingskosten aftrekbaar van
de belastingen.
- de DMO die certificeert krijgt 10,19 € per certificaat ook
als het bedrijf alles invult in Traces; dit supplement is
ingevoerd om verplaatsingskosten te compenseren; voor
DMO’s die in de slachthuizen werken is de vergoeding
van verplaatsingen boven 40 km voldoende.
DMO: een DMO verliest ook tijd om zich om te kleden;mag
deze tijd niet vergoed worden? het FAVV moet ook beseffen
dat vele jonge dierenartsen niet geïnteresserd zijn als ze
onvoldoende vergoed worden.
JMD: wat doen deze jonge dierenartsen dan?
DMO: ze starten een kleinehuisdierenpraktijk en als ze niet
slagen zijn ze bereid voor het FAVV te werken.
JMD: de tijd om zich om te kleden mag niet in rekening
gebracht worden want dat is nergens het geval: trouwens de
uren van de DMO’s zijn ook niet tot op de minuut genoteerd in
het activiteitenregister maar meestal afgerond tot op het
kwartier en het FAVV heeft hier tot nu toe niet op gereageerd.
4. Willekeur bij rotatie
DMO: een aantal DMO’s klagen over de rotatie en vinden dat
ze het slachtoffer zijn van dit systeem.
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JMD: alle veranderingen worden altijd ervaren als een
verslechtering; ik heb niet de indruk dat er zoveel problemen
zijn met de rotatie;
DMO: de DMO’s zijn bang om uitleg te vragen aan de PCE
en vrezen minder uren te krijgen.
JMD: bij de rotatie spelen alleen objectieve criteria en
volledige gelijkheid voor iedereen is niet mogelijk; wij
stimuleren het overleg tussen DMO’s en FAVV (vb. bezoek
van Stefan Theuwis en Michel Lambert aan de PCE’s) en een
DMO kan altijd uitleg vragen aan de PCE, die transparant
moet communiceren over de gehanteerde objectieve criteria.
5. Wie neemt de eindbeslissing?
DMO: mag een AV in een slachthuis de beslissing van een
DMO keurder wijzigen?
JMD: nee; een AV mag de beslissing van een keurder niet
veranderen; u kunt dat vergelijken met het opstellen van een
proces-verbaal door een ambtenaar: niemand kan een
ambtenaar verbieden of verplichten een proces-verbaal op te
stellen.
DMO: als de operator niet akkord is kan hij een tegenkeuring
aanvragen.

7. Divers / Varia

6. Fouten bij monsternemingen
DMO: wat is de verantwoordelijkheid van de DMO?
JMD: wanneer een operator schade geleden heeft en er
wordt bewezen dat de DMO deze schade veroorzaakt heeft,
is de DMO aansprakelijk; het FAVV bekijkt geval per geval
maar raadt in elk geval zeer sterk aan om een
beroepsverzekering af te sluiten waarop in dergelijk gevallen
beroep gedaan kan worden.
Nihil
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