08/11/2011
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
Walter Stragier (DMO), afgevaardigde DVK (vanaf 10h00)
Henri Van Lierde (DMO), afgevaardigde IVDB
Jos Clysters (JCS), inspecteur-dierenarts, DG Controle, NICE, verslaggever

Verontschuldigd/Excusé : Pierre Gillet et Christian Massard (CDM), représentants UPV.
Dagorde/ Ordre du jour
1. Goedkeuring van de dagorde / approbation de l’ordre du jour
2. Aanpassing van de honoraria aan het gezondheidsindexcijfer – adaptation des
honoraires à l’indice santé
3. Aantal dierenartsen die met FAVV een raamovereenkomst en één of meerdere
uitvoeringsovereenkomsten getekend hebben – stand van zaken.-. dénombrement
des médecins vétérinaires ayant conclu avec l’Agence une convention-cadre et une
ou plusieurs conventions d’exécution – état des lieux
4. Oproep voor kandidaturen voor het lastenboek VIII “Audit van
autocontrolesystemen”.-. appel à candidatures pour le cahier des charges VIII « Audit
des systèmes d’auto-contrôle »
5. Voorstellen voor het businessplan 2012-2014 van de gedelegeerde bestuurder propositions pour le businessplan 2012-2014 de l’Administrateur délégué
6. Certificatie van de activiteit van de dierenartsen met opdracht.-. certification de
l’activité des vétérinaires chargés de mission
7. DMO bemiddelaars in de PCE’s – stand van zaken .-. Conciliateurs en UPC des
CDM – état des lieux
8. Points des représentants des CDM / Punten van de vertegenwoordigers van de
DMO’s
- De werkdruk in de rundveeslachthuizen wordt verhoogd
- Verschil tussen noorden en zuiden van het land
- Noodsdlachtingen
- Vele DMO’s hebben vóór augustus 2011 reeds 50 uren opleiding gevolgd.
Komen de opleidingen gevolgd vanaf september 2011 tot en met december 2011
in aanmerking voor de 50 uren van de volgende 3 jaar?
- Kan een DMO ouder dan 65 jaar nog keuren?
9. Divers / Varia
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1. Approbation de l’ordre du jour
/ Goedkeuring van de dagorde

Er worden geen bijkomende punten toegevoegd aan de agenda.

De dagorde wordt goedgekeurd.

2. Aanpassing van de
honoraria/adaptation des
honoraires

PM deelt mee dat de honoraria vanaf 1 januari 2012 aangepast
worden aan de gezondheidsindex van oktober 2011. Het
bedrag voor keuring en controle zal 41,65€ zijn en het
supplement voor Traces zal 10,51 bedragen.

De nieuwe tarieven zullen vermeld 01/01/2012
zijn in de uitvoeringsovereenkomst
2012.

JMD: de aanpassing van de honoraria is niet opgelegd door de
wetgeving
3. Aantal dierenartsen met een
raamovereenkomst - stand van
zaken / dénombrement des
vétérinaires avec conventioncadre - état des lieux

PM geeft aan de hand van 3 tabellen een overzicht van:
1. de uitvoeringsovereenkomsten per PCE die door de
dierenartsen met een raamovereenkomst werden
ondertekend
2. van de raamovereenkomsten en uitvoeringsovereenkomsten
die werden stopgezet; de dierenartsen die zelf verzocht
hebben om de raamovereenkomst te beëindigen zijn niet
vermeld in deze tabel
3. het aantal DMO’s dat vanaf 1 januari 2012 wordt toegevoegd
Op te merken valt dat een aantal dierenartsen met een
raamovereekomst geen uitvoeringsovereenkomst getekend hebben
en dus ook geen opdrachten uitvoeren.
De voornaamste reden van het beëindigen van de raamovereenkomst
is onvoldoende opleiding; enkele werden stopgezet omwille van “geen
login”
JMD: er werden geen DMO’s geweigerd omwille van een slechte
evaluatie; het is niet normaal binnen een groep van meer dan 700
personen
PM: voor de laatste oproep waren er weinig kandidaten; en vermits de
DMO’s niet slecht betaald worden moet er een probleem zijn
DMO: jonge dierenartsen verdienen niet veel en toch stellen ze zich
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niet kandidaat
JMD: de DMO’s zijn namiddag vrij, ze verdienen goed en ze moeten
weinig investeren; is het werk niet interessant?
DMO: de meeste dierenartsen willen nog echt praktijk doen. Op
syndicaal vlak is er weinig vraag om hen bij te staan.
DMO: heeft het FAVV wel voldoende publiciteit gemaakt?
JMD: er werd aan alle syndicale dierenartsenverenigingen, aan de
orden der dierenartsen en via DG Controlebeleid aan de erkende
dierenartsen gemeld dat er een oproep in het staatsblad was
verschenen
JMD: ik blijf het inschakelen van dierenartsen verdedigen omdat ze
een toegevoegde waarde zijn voor de volksgezondheid
DMO: er zijn veel buitenlanders bij de afgestudeerden en de meeste
afgestudeerden willen iets anders doen; de dierenartsen willen
werken van 8h00 tot 16h00 en daarom vragen wij een betere betaling
voor de uren gepresteerd vóór 8h00; ook de afstanden spelen een rol
en zijn dikwijls te groot
JMD: het is onmogelijk dat iedereen kort bij zijn woonplaats kan
werken en rotatie is noodzakelijk; bovendien is het FAVV een goede
opdrachtgever / klant van de dierenartsen.
JMD: rotatie moet behouden blijven omdat gewoonten nefast zijn voor
het werk en er is nog veel te doen want het toezicht op de hygiëne is
onvoldoende: de DMO’s moet optreden bij tekortkomingen
DMO: wij melden de tekortkomingen aan de ambtenaar want we
kunnen zelf niets doen
JMD: de DMO’s moeten eerst zelf iets doen want zij zijn ter plaatse
DMO: in de waarschuwingen, in de processen-verbaal en in de P-15
worden te veel futeliteiten vermeld; de operatoren begrijpen dat niet;
er moet een gradatie zijn in de gebreken zodat de operator weet
welke de echte tekortkomingen zijn
JMD:akkoord maar alle tekotkomingen moeten vermeld worden en we
zullen nadenken hoe we dat beter kunnen communiceren
DMO: wij krijgen ook geen feedback als wij een informatieformulier
hebben opgesteld
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JMD: als er problemen zijn met de PCE wil ik u vragen dat te melden
met feiten; geruchten wil ik niet aanvaarden en ik doe het nodige dat
de DMO feedback krijgt vanuit de PCE via de AV-DMO
DMO: er is nooit tijd om met andere DMO’s samen te zitten want het
ritme is te hoog in varkensslachthuizen en in runderslachthuizen is het
administratief werk te groot en men vermindert nog het aantal DMO’s
zoadat de AV ook moet inspringen bij de keuring
JMD: wij willen het aantal DMO’s niet verminderen behalve voor BSE
als het aantal testen vermindert

JMD: wij zullen een enquête
organiseren om te weten wie de
informatieformuleren opstelt (AV of
DMO), hoe de
informatieformulieren behandeld
worden en hoe de feedback
georganiseerd is
4. Oproepvoor kandidaturen voor
lastenboek VIII “aidit van
autocontrolesystemen” / appel à
cabndidatures pour le cahier des
charges VIII “audit dessystèmes
d’auto-contrôle »

PM: binnenkort zal er op vraag van OCI’s een oproep verschijnen in
het staatsblad voor lastenboek VIII; de dierenartsen die zich
kandidaat stellen moeten op de hoogte zijn van auditsystemen en
opleiding volgen.

5. voorstellen voor het
businessplan 2012-2014 –
propositions pour le
businessplan 2012-2014

JMD vraagt voorstellen te doen

JMD: de DMO’s moeten ook ervaring opdoen zodat ze weten
waarmee ze bezig zijn

Voorstellen opsturen vóór
10/12/2011

DMO: communicatie met de operatoren verbeteren in geval van
tekortkomingen vermeld in P-15, in PV’s en in waarschuwingen
JMD: de inspecteurs en de controleurs spreken toch ter plaatse met
de operatoren; bovendien is het een stapsgewijs proces : WS  PV
 P15. Er wordt daarbij continu gecommuniceerd. Waar komen we
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tekort?
DMO: het FAVV is onvoldoende duidelijk in waar de echte problemen
zich situeren zodat het SLH verbeteringen kan aanbrengen.
Bovendien mogen we niet vergeten dat een slachthuis werkt men met
onderaannemers / variabele werknemers. De werknemers die de job
krijgen zijn niet noodzakelijk de besten.
JMD: de AV moet met de operator spreken niet met onderaannemers
of individuele werknemers
PM: wij zullen volgende jaar weer gecoördineerde inspecties
uitvoeren in de slachthuizen zoals in de laatste 3 jaren
DMO: wat kan het FAVV doen behalve de operator straffen met een
boete? Er is geen verbetering van de hygiëne. De sector is zelf
vragende partij om de toestand te verbeteren, gelet op de impact op
de export naar Duitsland.
EV: men kan verplichten het ritme te verminderen
ML: er is wel degelijk een systeem om de toestand te verbeteren: de
operator moet er zich toe verbinden om een aantal voorwaarden te
vervullen om zijn erkenning te behouden
DMO: zal ook voorstel doen over de rol van de DMO in het certificatie/ accreditatieverhaal
6. certificatie van de activiteiten
van de dierenartsenmet opdracht
– certifcation de l’activité des
vétérinareschargés des mission

Door de DMO’s werden een aantal verduidelijkingen gevraagd over
de juiste interpretatie van een aantal punten uit het document
“Algemene criteria en leidraden voor toepassing van de norm NBN en
ISO/IEC 17020 door keuringsinstellingen die zich kandidaat stellen
voor accreditatie”. De nodige uitleg werdgegeven door JMD en BM.

De syndicale
dierenartsenverenigingen zullen
een voorstel doen

DMO: welk systeem heeft de voorkeur van het FAVV
JMD: het FAVV heeft geen voorkeur; dat moeten de dierenartsen zelf
bepalen. Gelieve dit voorstel over te maken vóór 10/12/2011, zo kan
het meegenomen worden bij de opmaak van het BP (zie vorige punt).
DMO : gelet op de toegevoegde waarde van dergelijke accreditatie
zou het logisch zijn dat dit weerspiegeld wordt in de honoraria.
Bovendien moet er een organisatie op poten worden gesteld en hier is
ook een (overhead)kost aan verbonden.
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JMD: het organisme dat de accreditatie aanvraagt zal worden
geauditeerd door BELAC
DMO: wat is momenteel de overheadkost bij het FAVV?
JMD: wij hebben nu alleen adminlight CDMO voor de facturatie

7. bemiddelaars in de
PCE’s:stand van zaken –
conciliateurs en UPC:état des
lieux

PM geeft aan de hand van een tabel een overzicht van de dossiers
die in iedere PCE werden behandeld en besluit dat er weinig beroep
wordt gedaan op bemiddelaars.

8.punten van de DMO’s – points
des CDM

1. werkdruk in de runderslachthuizen wordt verhoogd
JMD: door het verminderen van het aantal BSE analysen is er soms
een DMO minder; omdat deze DMO ook andere opdrachten
uitvoerde krijgt men de indruk dat het aantal DMO’s werd verminderd;
dit is niet het geval; de normen Francaux worden niet herzien voor
grote slachthuizen maar wel verfijnd voor kleine slachthuizen, voor
gemengde slachthuizen, voor konijnenslachthuizen en voor
contingentkeuring
2. verschil tussen noorden en zuiden van het land: in het zuiden
worden noodslachtingen gestempeld met de ovale stempel
JMD: kunt u mij meer gegevens bezorgen? Het gegeven voorbeeld
betreft trouwens geen verschil tussen noord en zuid.
3. noodslachtingen:worden geslacht tussen andere dieren
JMD: er is een verschil tussen noodslachtingen en zieke of verdachte
dieren; zieke of verdachte dieren moeten afzonderlijk geslacht
worden; noodslachtingen, dit zijn gezonde dieren die een ongeluk
gehad hebben, mogen tussen de andere dieren geslacht worden op
voorwaarde dat er voorzorgsmaatregelen genomen worden; wanneer
zieke dieren aangevoerd worden met een FAVV 20 document moeten
deze bij de ante mortem keuring afgekeurd worden; het is de ante
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mortem keurder die beslist en aan de operator zijn beslissing
meedeelt en deze moet dat uitvoeren
4 opleiding:veel DMO’s hebben vóór augustus 2011 reeds 50 uren
opleiding gevolgd. Komen de opleidingen gevolgd vanaf september
2011 tot en met december 2011 in aanmerking voor de 50 uren van
de volgende 3 jaar
PM: deze komen niet in aanmerking voor de volgende 3 jaar
5. kan een DMO ouder dan 65 jaar nog keuren?
JMD: het is wettelijk bepaald (KB art.3 punt 7) dat een dierenarts geen
opdrachten meer mag uitvoeren wanneer hij 65 jaar oud is; er mogen
dus geen opdrachten meer toegekend worden in de maand volgend
op maand waarin hij/zij 65 jaar is geworden

9.varia/divers

6. adminlight:er blijven steeds 10 bedrijven in het geheugen staan;
Kan dit niet aangepast worden?
ML: wij zullen dat aanpassen

Adminlight aanpassen

7. dierenwelzijn: bij controle van de belading van vrachtwagens
moeten de DMO’s altijd een fiche invullen met vermelding van het
aantal varkens; waarom kan dat niet automatisch gebeuren want alle
gegevens zijn beschikbaar bij de operator
JMD: dat moeten wij aan de FOD vragen

Aan de FOD vragen om alle
gegevens elektronisch
beschikbaar te stellen

8. gebrekkige identificatie van slachtvarkens in het slachthuis: 30%
van de klopnummers zijn niet correct; is het niet mogelijk dat dit
automatisch kan gemeld worden zonder opmaken van een fiche?
JMD: we zullen dat overmaken aan beltrace.

Aan beltrace vragen een
gebrekkige identificatie
elektronisch te vermelden

nihil
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