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rapport / verslag
Overlegvergadering FAVV – Beroepsorganisaties voor de zelfstandige dierenartsen
belast met opdracht door het FAVV

Aanwezig :
J.-M. Dochy (JMD), DG Controle, directeur général
Bert Matthijs (BM), DG Controle, regionaal directeur NL
Paul Mullier (PM), DG Controle, regionaal directeur FR
Stefan Theuwis(ST), DG Controle, directeur hoofdbestuur
Eddy Versele (EV), PCE hoofd OVL, Voorzitter van de werkgroep DMO’s
Esther Mulkers (EM), kwaliteitsverantwoordelijke DG Controle
Myriam Logeot (ML), inspecteur-dierenarts, DG Controle, NICE
Jos Clysters (JCS), inspecteur-dierenarts, DG controle, NICE, verslaggever
Henri Van Lierde (DMO), afgevaardigde IVDB
Roger Vosters (RV), afgevaardigde van NGROD
Chris Landuyt (CL), afgevaardigde van NGROD
Afwezig :
Walter Stragier (DMO), afgevaardigde DVK
Jan Deleu (DMO), afgevaardigde VDV
Verontschuldigd:
Fabrice Bodeüs(DMO), afgevaardigde UPV

Dagorde/ Ordre du jour
1. Goedkeuring van de dagorde
2. aanpassing van de honoraria aan het gezondheidsindexcijfer – projectie 2014
3. Kwaliteit: stand van zaken
4. Werkgroep “ Beheer DMO “ : aanpassingen procedures
5. Operationele doelstelling “AV DMO”: stand van zaken
6. Examen voor nieuwe DMO’s: stand van zaken
7. Project IPV “opleiding online”
8. Punten van de vertegenwoordigers van de DMO’s
- Voortdurende opleiding van de DMO
9. Varia
- Onderzoeksproject universiteit Leiden in samenwerking met FAVV en NVWA
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1. Goedkeuring van de dagorde

Er worden geen punten toegevoegd aan de agenda.

De dagorde wordt goedgekeurd.

JMD: de Nederlandse Gewestelijke Raad van de Orde de
dierenartsen (NGROD) heeft gevraagd om aan het overleg tussen
FAVV en de syndicale dierenartsenverenigingen te mogen
deelnemen. De voorzitter van IVDB heeft hiertegen in een brief
voorbehoud aangetekend.
JMD: welke rol wil NGROD spelen?
NGROD: wil deelnemen op basis van
1. Wet van 1950 op de instelling van de Orde, art. 11,
2°: advies uit te brengen nopens alle kwesties
betreffende de uitoefening van de veeartsenijkunde
en alle wetgevende en administratieve maatregelen
voor te stellen die daarop betrekking hebben
2. Wet van 25/03/1964 over geneesmiddelen, art.5 § 2:
de koning kan elke vorm van organisatie erkennen
welke tot stand komt op initiatief van de Orde der
Geneesheren, der Dierenartsen en der Apothekers,
op initiatief van de belanghebbende
beroepsorganisaties of van gelijk welke
wetenschappelijke vereniging, en bestemd is om op
systematische wijze in de medisch-pharmaceutische
voorlichting omtrent geneesmiddelen te voorzien
3. KB Erkenning 05/12/2011 art. 1: de erkende
dierenartsen worden vergoed voor de diensten
uitgevoerd in het kader van hun officiële opdrachten
met een bedrag na overleg met de
vertegenwoordigers van de veterinaire
beroepsorganisaties en de Orde der dierenartsen
DMO: ik ben neutraal in deze zaak en ben vooral nieuwsgierig. Ik
verwacht wel dat de NGROD zich aan zijn mandaat / bevoegdheden
houdt.
JMD: het FAVV wil met alle organisaties, die de belangen van de
dierenartsen verdedigen, overleggen; de NGROD zal vanaf nu
worden uitgenodigd op het DMO-overleg. Ik wil wel opmerken dat de
beide vertegenwoordigers van de NGROD ook DMO zijn.
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JMD: op basis van het geschatte gezondheidsindexcijfer van oktober
2. aanpassing van de honoraria
aan het gezondheidsindexcijfer – 2013 zou het honorarium van 2014 43,03€ bedragen en het
projectie op honoraria 2014
supplement per certificaat TRACES 24 u 10,83€.
JMD: er zal een evaluatie plaats vinden over het supplement per
certificaat; moet dat behouden blijven als er meerdere certificaten
gelijktijdig afgeleverd worden? In elk geval zal de totale beschikbare
enveloppe niet toenemen. Als er geld vrijkomt door te “besparen” op
de certificering, maakt dit budgettaire ruimte vrij om de AV-DMO’s
beter te valoriseren. Dit zou aansluiten bij de responsabilisering van
de AV-DMO die voorzien wordt door de werkgroep AV-DMO (zie punt
5 op de agenda).
NGROD: certificeren is moeilijker dan keuren, de indexering moet
behouden blijven
NGROD: de vroege uren in de pluimveeslachthuizen worden niet
extra vergoed en het zijn altijd dezelfde DMO’s die deze vroege uren
moeten werken omwille van het vervrouwelijken van de keuring
JMD: vrouwelijke DMO’s moeten ook de vroege uren doen om de
“normale” uren te blijven krijgen
DMO: de tarieven moeten gelijk blijven voor alle DMO’s, zo niet zal er
een hiërarchie ontstaan tussen de DMO’s.
3. Kwaliteit: stand van zaken
EM geeft aan de hand van het document (en PP-presentatie) “ ISO
17020 extensie voor GIP – DMO’s” de stand van zaken betreffende
de toepassing van de norm in de grensinspectieposten voor de
DMO’s.
 In 2013 zullen alleen de GIP van Antwerpen en Luik in de
extensie meegenomen worden


Reeds gerealiseerd:procedure opleiding voor DMO’s
beheer van materiaal
verklaring bij aanstelling(voor alle DMO’s)
gekalibreerde thermometers



Ongoing:harmonisatie van werkmethodes en registraties
behandeling en transport van monsters
aanpassing van de handleidingen en documenten
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Intranet CDMO:lexicon met algemene terminologie
operationele procedures beschikbaar

DMO: wat betekent opleiding in deze context? Specifieke opleiding
over invoercontrole zoals voor de ambtenaren?
JMD: om DMO’s van de GIP’s competent te verklaren moeten ze een
algemene opleiding volgen over invoercontrole; deze opleiding is
dezelfde als voor de ambtenaren en heeft niets te maken met de
verplichte opleiding van 50 uren gedurende 3 jaar.
BM: Verder betreft het vooral een opleiding “on-the-job”, dus bv
begeleiding tijdens het uitvoeren van de standaardtaken. Het is de
bedoeling dat de DMO’s die deze taken nu al uitvoeren historisch
competent worden verklaard.
DMO: gelieve de procedures zo eenvoudig mogelijk op te stellen
JMD: dat proberen we maar wij moeten ook advies vragen van
anderen en er rekening mee houden
DMO:de procedures moeten ook gemakkelijk te vinden zijn op intranet
CDMO
NGROD: moet voorlopig alleen in de GIP een gekalibreerde
thermometer gebruikt worden?
EV: iedere DMO moet een gekalibreerde thermometer gebruiken,
ofwel van het bedrijf ofwel van hemzelf
4. Werkgroep “Beheer DMO”:
stand van zaken en aanpassing
procedures

EV geeft uitleg over de stand van zaken van de voorstellen van de
werkgroep en de beslissingen die genomen werden:
1. Vorming nieuwe DMO’s: een externe audit heeft vastgesteld
dat er geen echte opleiding voorzien is voor nieuwe DMO’s

2. een DMO moet elke wijziging van statuut aan zijn
opdrachtgever meedelen; dit geldt ook voor schorsingen door
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de Orde en voor lastenboek VIII

3. tracering met het oog op export: de interne audit van het FAVV
heeft vastgesteld dat bij exportcertificering de DMO geen
tracering uitvoert zoals voorgeschreven in lastenboek VII
onder punt 3.1.20

en OCI om na te gaan of alle
verplichtingen vervuld zijn
plan: punt 3.1.20 wordt geschrapt
omdat onder punt 3.1.13 van
lastenboek VII reeds vermeld is
dat de operator moet zorgen voor
de tracering en het is de taak van
de DMO om controle uit te voeren
op de tracering niet alleen met het
oog op de export maar voor alle
binnenkomende et uitgaande
goederen

4. aanpassing procedures
 procedure 2 punt 5.1: geneeskundige attesten zijn 3 jaar geldig procedure 2 moet niet aangepast
worden
en moeten dus niet ieder jaar vernieuwd worden
 procedure 3: in het MOC van 7/10/2010 werd beslist dat
DMO’s die minder dan 12 uren maar meer dan 6 uren
opleiding hebben gevolgd in het afgelopen jaar nog 3
maanden tijd krijgen om zich in orde te stellen

procedure 3 moet niet gewijzigd
worden

 procedure 4: onduidelijkheid in de tekst in punt 5.1.3
(uurrooster) en punt 5.1.6 (certificering)

procedure 4 moet niet gewijzigd
worden omdat een uurrooster altijd
informatief is en de certificering
moet aangevraagd worden 24
uren voor het vertrek zoals reeds
voorzien in de procedure

 procedure 6: begeleidingsfiche voor certificering moet
toegevoegd worden op intranet CDMO en onder punt 5.4.
(evaluatiefiche) moeten de woorden “onder de rubriek
bijzondere vaststellingen” geschrapt worden (2X)

de begeleidingsfiche is reeds
toegevogd op intranet CDMO en
punt 5.4 wordt aangepast
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 procedure 7: de legitimatiekaart is niet meer voor 1 jaar geldig
maar geldig voor de duur van de raamovereenkomst

procedure 7 aanpassen

DMO: de tracering is niet altijd makkelijk na te gaan; vb. in geval van
sperma van paarden. Hoe kan men zeker zijn dat alles klopt ?
JMD: de producten moeten geïdentificeerd zijn en gedocumenteerd;
de intructiebundel is duidelijk genoeg en op basis daarvan kan
gecertificeerd worden.
5. Operationele doelstelling “AVDMO”: stand van zaken

EV geeft een stand van zaken over de operationele doelstelling “AV
DMO”:
 alle items van het lastenboek werden overlopen en de
voorstellen van alle leden van de werkgroep worden verwerkt
tot aanpassingen van het lastenboek 1
 er werden stroomschema’s van de slachthuizen opgesteld om
een gedetailleerd overzicht te krijgen van de takenverdeling
van DMO, AV-DMO en de operator
de
 tijdens de 4 en laatste vergadering zullen de verschillende
stroomschema’s besproken worden en een enquête
opgesteld worden gericht aan alle DMO’s met lastenboek I
 de aanpassingen van lastenboek I en de finale
stroomschema’s zullen voorgesteld worden aan DG Controle
in het MOC en aan het overlegcomité met de
beroepsorganisaties
NGROD: een operator kan toch niet weten wat er van hem verwacht
wordt betreffende de wetgeving vb. dierengezondheid, informatie over
de voedselketen
JMD: hij moet dat weten of iemand in dienst nemen die er kennis van
heeft; een DMO moet steekproefsgewijs controleren

6.Examen voor nieuwe DMO’s

EV geeft de stand van zaken in verband met de aanwerving van
nieuwe DMO’s:
 op 15/01/2013 werd een oproep gepubliceerd in het Belgisch
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7. Project IPV “opleiding online”

Staatsblad voor nederlandstalige dierenartsen
er zijn 98 kandidaten die verdeeld worden in 2 groepen
2 evalatiecommissies werden samengesteld: een voor
evaluatie van kandidaten voor Oost- en West-Vlaanderen te
Gent en een voor de evaluatie van kandidaten voor
Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel in Haasrode
De criteria bij evaluatie zijn: motivering, voorkomen,
beschikbaarheid,ervaring,algemene kennis over FAVV en
voedselveiligheid en specifieke kennis voor het betreffende
lastenboek
Alle kandidaten hebben een brief ontvangen met een
uitnodiging voor een gesprek (98) of met de mededeling dat
hun kandidatuur niet weerhouden werd (4)

NGROD: wat zal de wijziging van de varkenskeuring betekenen?
JMD: de – visuele zal geen impact hebben op het volume van de
keuring; alleen in geval van bedrijfsgeassisteerde keuring zal er een
vermindering zijn van opdrachten voor DMO’s
DMO: in de toekomst moeten de DMO’s toch een hoger honorarium
krijgen, zeker als ze meer verantwoordelikheid krijgen; een DMO kan
toch moeilijk een slachtlijn stilleggen
JMD: in een slachthuis heeft iedereen een eigen opdracht: DMO’s
moeten keuren en toezicht uitoefenen en niet het werk van de
operator uitvoeren; of een DMO zijn opdracht goed kan uitvoeren
hangt af van zijn autoriteit
NGROD: een AV-DMO die bandwerk doet heeft onvoldoende
autoriteit ten aanzien van de operator; DMO’s zijn alle dagen in het
slachthuis en dan is het moeilijker om beslissingen te nemen
DMO: een DMO moet de macht krijgen van een gerechtelijke officier
JMD: in geen geval want wij zijn in de keuring; in feite heeft een DMO
alle macht in het slachthuis maar ik geef toe dat beslissen op afstand
gemakkelijker is dan ter plaatse
DMO: er moet ook een goede rotatie zijn van AV-DMO’s
JMD: dat is genoteerd
ML geeft uitleg over E-learning, een pilootproject van IPV
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Werkwijze:
- de les wordt opgenomen en uitgezonden via het internet
- op het computerscherm ziet en hoort men de lesgever en
de slides van de presentatie zijn zichtbaar
- via korte tekstberichten kan men vragen stellen aan de
lesgever
- de syllabus wordt aangeboden via de website IPV maar
kan ook kosteloos toegestuurd worden
door het FAVV worden de opleidingen erkend als ze voldoen
aan de criteria: universitair niveau, onderwerpen van bijlage 1
van Verordening 854/2004
E-learning: op het einde van de les worden 5 meerkeuze
vragen gesteld waarvan de deelnemers er minstens 4 correct
moeten beantwoorden om een certificaat te kunnen
ontvangen

PM: wij hebben het principe aanvaard; wij moeten nog verder
overleggen met IPV en Formavet welke onderwerpen zij kunnen
aanbieden voor een aantal lastenboeken maar Formavet kan tot nu
toe alleen opleiding geven op de traditionele wijze
DMO: zeer goed initiafief maar wat is de relatie met de lastenboeken?
PM: wij aanvaarden voor alle DMO de opleidingen die verband
houden met minstens een lastenboek
NGROD: kan er ook geen evaluatietest ingevoerd worden voor alle
opleidingen?
JMD: dit is een pilootproject en we moeten dat evalueren
NGROD:waarom worden opleidingen enkel achteraf beoordeeld?
Vaak wordt er onvoldoende opgelet door de deelnemers. Kan FAVV
geen waarnemer sturen naar de opleidingen.
BM: Dit is niet te realiseren, gelet op het grote aantal opleidingen dat
wordt georganiseerd. Een waarnemer sturen is bovendien geen
garantie dat er opgelet wordt tijdens de les.
JMD: opleidingen kunnen ook vooraf beoordeeld worden als we op
voorhand over alle informatie beschikken: syllabus, lesgever,
onderwerp, …
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BM: tot nu toe werden de meeste opleidingen goedgekeurd, dit
gebeurt per taalrol tijdens het maandelijks overleg met de PCEhoofden
8. punten van de
vertegenwoordigers van de
DMO’s /points des représentants
des CDM
9.varia

Voortdurende opleiding van de DMO’s

Het punt werd niet besproken
omwille van de afwezigheid van de
indiener van het onderwerp

onderzoeksproject universiteit Leiden
BM geeft uitleg over een onderzoek “Double Bind. How public service
professionals cope with contrasting demands”, uitgevoerd door de
Universiteit van Leiden in samenwerking met het FAVV en NVWA.
Het is de bedoeling om een inzicht te krijgen in de contrasterende
belangen waarmee dierenartsen worden geconfronteerd in hun werk.
Dit gebeurt door een documentenanalyse, interviews van inspecteurs
en leidinggevenden en bevraging van dierenartsen met opdracht.
Voor de bevraging werd een uitgebreide vragenlijst opgesteld.
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Opmerkingen over de vragenlijst
overmaken aan Bert Matthijs
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