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Verslag
Overlegvergadering FAVV - Beroepsorganisaties voor de zelfstandige dierenartsen
belast met opdracht door het FAVV

Aanwezig :
Jean-Marie Dochy (JMD), DG Controle, directeur generaal
Eddy Versele (EV), DG Controle, regionaal directeur NL
Paul Mullier (PM), DG Controle, regionaal directeur FR
Stefan Theuwis (ST), DG Controle, directeur hoofdbestuur
Lieven Vandemeulebroecke (LVM), PCE hoofd OVL en voorzitter werkgroep “Beheer BMO”
Myriam Logeot (MLO), inspecteur-dierenarts, DG Controle, NICE, verslaggeefster
Henri Van Lierde (HVL), afgevaardigde van IVDB
Ludo Muls (LM), afgevaardigde van IVDB
Sanne De Bruyn (SDB), afgevaardigde van IVDB
Paul Vandevelde (PV), afgevaardigde van NutsDierenartsenPractici (NDP)
Chris Landuyt (CL), afgevaardigde van het VDV
Annick Simon (AS), afgevaardigde van Franstalige Gewestelijke Raad van de Orde der
Dierenartsen (FGROD)

Afwezig:
Dierenartsen in de VoedselKeten (DVK)
Union Professionnelle Vétérinaire (UPV)
Dagorde
1. Goedkeuring van de dagorde
2. Stand van zaken van actiepunten
3. Financiële en budgetaire aangelegenheden : aanpassing van de honoraria aan het
gezondheidsindexcijfer - projectie 2018
4. Evaluatie van de samenwerking met de sector : opleiding controle autocontrole
5. Evaluatie van de samenwerking met de Ugent en de ULg diergeneeskunde
6. Regeling van de pauzes en pannes in de slachthuizen : stand van zaken
7. Varia:
-

Aanpassing van het document algemene principes opleiding
Aanpassing van de procedure 4
Stand van zaken oproep BMO’s dierenartsen
Stand van zaken oproep BMO’s niet dierenartsen
Facturatie bestelbonnen
Opinie van de beroepsorganisaties over het artikel “Keurders zijn façade om
wantoestanden te verbergen” (De Standaard 7 april 2017)
De informatieformulieren slachthuizen 2016

8. Punten van de vertegenwoordigers van de BMO’s
-

Certificering BMO’s : de mogelijkheid om te werken met certificeringsinstellingen
(IVDB)
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-

Problemen van de BMO's werkzaam voor Lastenboek 6 en 7 (VDV)
Het artikel uit het VDV-magazine van april geschreven door Chris Landuyt (VDV)
Oprichting van een ombudsdienst buiten het FAVV (IVDB)
Analyse van de in de media vermelde toestanden in het slachthuis in Tielt
(IVDB)
Vergoedingen voor de dubbele opdracht (IVDB)
Extra vergoeding voor prestaties voor 6u en na 22u (IVDB)
Keuren bij de provincie (IVDB)
Procedure bij noodslachting (IVDB)
Raamovereenkomst (IVDB)
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1. Goedkeuring van de dagorde

PV legt uit waarvoor NDP staat; deze organisatie staat voor
De dagorde met toegevoegde
NutsDierenartsenPractici, een overkoepelend overleggroep
variapunten werd goedgekeurd.
van zowel VDV, IVDB als niet leden van beiden organisaties.
Dit initiatief is recent gestart vanuit de
Sentineldierenartsenpractici (overleg DGZ) uit de behoefte om
over agendapunten (van riek tot vork) die de nutsdierenpratijk
aanbelangen een éénduidig gemeenschappelijk standpunt in te
nemen onafhankelijk van beide syndicaten. PV legt uit dat NDP
momenteel nog geen statuut heeft. JMD zegt dat niet zomaar
elke dierenartsenvereniging kan deelnemen aan deze
overlegvergadering. Hij zegt dat NDP de volgende keer enkel
mag deelnemen indien de organisatie over een statuut
beschikt.

Uitvoering / Délai

Volgende variapunten werden aan de agenda toegevoegd:
2. Stand van zaken actiepunten

Certificering BMO’s : de mogelijkheid om te
werken met certificeringsinstellingen (IVDB)
Problemen van de BMO's werkzaam voor
Lastenboek 6 en 7 (VDV)
Het artikel uit het VDV-magazine van april
geschreven door Chris Landuyt (VDV)
Oprichting van een ombudsdienst, buiten het
FAVV (IVDB)
Analyse van de in de media vermelde toestanden
in het slachthuis in Tielt (IVDB)
Vergoedingen voor de dubbele opdracht (IVDB)
Extra vergoeding voor prestaties voor 6u en na
22u (IVDB)
Keuren bij de provincie (IVDB)
Procedure bij noodslachting (IVDB)
Raamovereenkomst (IVDB)

Er zijn geen actiepunten van de vorige vergadering.
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3. Financiële en budgettaire
aangelegenheden

MLO presenteert de aanpassing van de honoraria en het
supplement voor het TRACES certificaat aan het
gezondheidsindexcijfer van oktober 2017. Dit cijfer is nog
voorlopig (projectie 2018). MLO benadrukt dat aangezien een
indexsprong werd toegepast voor het jaar 2015 men nu steeds
een besparing van 2% (berekend op basis van het jaar 2014)
zal moeten toepassen voor de jaarlijkse berekening van de
honoraria.

4. Evaluatie van de samenwerking
met de sector : opleiding controle
autocontrole

MLO presenteert de evaluatie van de samenwerking met de
sector voor de opleiding controle van de autocontrole. Vorig
jaar hebben 2 Nederlandstalige en 1 Franstalige sessie
plaatsgevonden. De deelnemers waren over het algemeen
tevreden tot zeer tevreden over de opleiding. MLO presenteert
de negatieve en positieve reacties van de deelnemers.
Positieve reacties zijn : een praktische opleiding, interessant
beeldmateriaal, lesgevers uit het vakgebied, .. Negatieve
reacties zijn : te weinig gericht naar pluimvee en varkens,
opleiding best opsplitsen per diersoort, .. Deze opleiding werd
eenmalig gegeven door het FAVV op vraag van de sector van
de slachthuizen. Algemeen is het FAVV tevreden over de
samenwerking met de sector en de opleidingsorganisatie IPV.

5. Evaluatie van de samenwerking
met de Ugent en de ULg
diergeneeskunde

EVE presenteert de evaluatie van de samenwerking met de
Ugent voor de stageweek bij het FAVV. Dit is van start gegaan
voor het academiejaar 2016-2017. In totaal hebben 158
studenten deelgenomen aan de stagedagen over een periode
van 16 weken (2 dagen begeleiding door een
controleur/inspecteur). Op 26 september 2016 werd door het
FAVV een opleiding gegeven over de structuur en de werking
van de organisatie. In het algemeen waren de studenten
tevreden over deze opleiding. Daarnaast waren ze ook zeer
tevreden over de stageweek in de LCE’s. Sommigen vinden de
stagedag in distributiesector nutteloos omdat dit niets met
diergeneeskunde te maken heeft, anderen zijn hier
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daarentegen heel enthousiast over omdat ze het FAVV leren
kennen in alle sectoren. De studenten tonen ook duidelijk
interesse om voor het FAVV te werken. Tijdens de stage
werden geen negatieve opmerkingen over de studenten
doorgegeven door de controleur/inspecteur. Een
evaluatievergadering met de Ugent zal eind deze maand
plaatsvinden om de verdere samenwerking te bespreken.
PMU presenteert de evaluatie van de samenwerking met de
ULg. Tijdens het academiejaar 2016-2017 hebben 330
studenten deelgenomen over een totaal van 32 weken. Zowel
de studenten als het ULg zijn zeer tevreden over de
samenwerking met het FAVV. Deze bestaat reeds langer dan
met de Ugent. De structuur is gelijkaardig maar het FAVV komt
niet tussen voor de opleiding over de werking en de structuur
van het FAVV. Afgelopen academiejaar hebben heel veel
studenten deelgenomen aan de stages in de LCE. Dit heeft
voor een enorme belasting gezorgd van de LCE’s maar dit zou
vanaf volgend academiejaar opnieuw minder moeten zijn. We
hebben ondertussen ook de vraag voor samenwerking
gekregen van de universiteiten Gembloux en ULB voor de
ingenieurs. We zullen ingaan op deze samenwerking maar wel
een beperking opleggen op het aantal aanvragen; zo mogen
enkel laatstejaarsstudenten deelnemen en deze moeten hun
vraag dan rechtstreeks richten aan het LCE hoofd. HVL vraagt
of de stage FAVV gegeven wordt aan alle
laatstejaarsstudenten van de Ugent. EVE zegt dat dit voor het
agelopen academiejaar enkel gegeven werd aan de
laatstejaarsstudenten die de optie keuring gekozen hebben
maar waarschijnlijk zal dit volgend academiejaar aan alle
laatstejaarsstudenten gegeven worden aangezien het
curriculum gewijzigd zal worden. LM vindt deze samenwerking
een lovenswaardig initatief maar stelt zich de vraag of de stage
best niet enkel gegeven wordt aan de studenten die
geïnteresseerd zijn in dit vakgebied. Hij vreest er anders voor
dat een deel van de studenten ongeïnteresseerd zal
deelnemen aan de stage. EVE zegt dat dit volledig op initiatief
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is van de Ugent die het curriculum zal hervormen naar volgend
academiejaar toe. Dit zal besproken worden op de
evaluatievergadering met de Ugent eind deze maand. CL zegt
dat weinig studenten beginnen met de opleiding
diergeneeskunde om later bij het FAVV te gaan werken. Hij
hoorde van enkele studenten dat deze enkel wilden werken bij
het FAVV als bijverdienste. JMD zegt dat het altijd zo geweest
is dat studenten beginnen aan de opleiding diergeneeskunde
zonder de intentie om later bij het FAVV te gaan werken, de
meeste gaan voor de praktijk. De verantwoordelijkheid voor de
inhoud van de opleiding ligt niet bij de studenten maar wel bij
de universiteit die de studenten een zo gevarieerd en volledig
mogelijk curriculum moet aanbieden. De student kan dan na
zijn studies beslissen welke job hij/zij verkiest. De meeste
afgestudeerden starten de eerste 5 à 10 jaar met de praktijk
maar als ze hierna beslissen om een carrièreswitch te maken
dan is het FAVV een goeie optie hiervoor. De opleiding over
het FAVV die gegeven werd op de Ugent schept een duidelijk
beeld van de structuur en de werking van onze organisatie,
maar ook van de relatie van de praktijkdierenarts met het
FAVV en de verschillende jobmogelijkheden. Het FAVV
probeert op deze manier de toekomstige generatie van de
dierenartsen een duidelijk beeld mee te geven van de
organisatie. CL stelt voor om deze opleiding ook te
communiceren via de regionale dierenartsverenigingen. JMD
zegt dat dit ook een mogelijkheid zou zijn.
6. Regeling van de pauzes en
pannes in de slachthuizen : stand
van zaken

LVM presenteert de regeling van pauzes en pannes in de
slachthuizen. Dit is een reeds toegepaste werkwijze maar deze
presentatie is een verduidelijking ervan. Dit werd opgesteld
naar aanleiding van een enquête binnen de LCE’s over de
regeling van de pauzes en pannes in de slachthuizen. LM
vraagt of het FAVV aan de slachthuizen zou kunnen vragen
om een verzekering af te sluiten zodat de keurders die naar
huis gestuurd worden tijdens een lange panne vergoed
worden. Hij vindt dat het niet de fout is van de keurders, en
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voor hen betekent dit een belangrijk inkomstenverlies. JMD
gaat hier niet mee akkoord; de BMO’s hebben een
zelfstandigenstatuut. Ze kunnen niet betaald worden voor de
uren die ze niet presteren. Een panne is een geval van
overmacht.
SDB legt uit dat het al voorgevallen is dat om 4u ’s morgens
een panne heeft plaatsgevonden in het slachthuis en er geen
verantwoordelijke aanwezig was. Haar vraag is wie er dan de
beslissing neemt of de keurders moeten blijven of naar huis
moeten gaan. Ze vraagt zich af wat er moet gebeuren als de
keurders zelf beslissen om te blijven en de operator wil de
prestatiebon niet tekenen. JMD zegt dat in dat geval de
operator verplicht is om deze prestatiebon te ondertekenen. De
keurders zijn aanwezig op vraag van de operator, dus indien
deze laatste niet aanwezig is bij een panne mogen de keurders
zeker niet zelf beslissen om naar huis te gaan.
7. Varia : Aanpassing van het
document algemene principes
opleiding

MLO presenteert de aanpassing van het document van
algemene principes van de opleiding. Het document werd
aangepast tot eenzelfde document voor de BMO’s
dierenartsen en niet-dierenartsen, er werden dus geen
inhoudelijke aanpassingen gedaan.

7. Varia : Aanpassing van de
procedure 4

LVM presenteert de aanpassingen van de procedure 4. Hij legt
uit dat het inspectieverslag nu verplicht moet gebruikt worden
door de BMO tijdens een inspectie TRA. Veel gegevens van de
inspectie zullen nu hernomen worden op dit verslag i.p.v. op de
checklists. Dit betekent een belangrijke administratieve
vereenvoudiging. CL merkt op dat in de nieuwe werkwijze een
kopie van het inspectieverslag afgegeven wordt aan de
exploitant. Hij vraagt zich af of volgens de dienstnota de
exploitant niet kan weigeren om kopies te ontvangen.
LVM heeft dit nagekeken en in de dienstnota staat er dat de
exploitant kan weigeren om te tekenen maar kan niet weigeren
om kopies te ontvangen.
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-

MLO presenteert de rekrutering van de BMO dierenartsen van
de oproep 8 juli 2016. Van de 31 NL en 13 FR ontvangen
kandidaturen waren er 21 NL en 9 FR aanwezig op de
evaluatiecommissie. Hiervan zijn er 11 NL en 7 FR geslaagd
voor de evaluatie. LM vraagt zich af of het
aanwervingspercentage niet te laag is vergeleken met de
ingediende kandidaturen. EVE legt uit dat een deel van de
ontvangen kandidaturen niet aanvaard werd aangezien dit niet
opgestuurd werd volgens de voorwaarden in de oproep.
Tijdens de commissie blijkt vaak dat de kandidaten niet
gemotiveerd zijn of zich niet goed hebben voorbereid op de
evaluatie.

-

Stand van zaken
oproep BMO’s
dierenartsen

Stand van zaken
oproep BMO’s
dierenartsen en nietdierenartsen

Beslissing / Décision

Uitvoering / Délai

MLO presenteert de rekrutering van de BMO niet-dierenartsen
van de oproep van 14 april 2016. Van de 2 NL en 22 FR
ontvangen kandidaturen waren er 1 NL en 13 FR aanwezig op
de evaluatiecommissie. Hiervan zijn er 0 NL en 7 FR geslaagd
voor de evaluatie. Van de 7 FR BMO’s heeft er nog niemand
een uitvoeringsovereenkomst afgesloten met de LCE. PMU
zegt dat dit kan verklaard worden door een probleem specifiek
voor de BMO niet-dierenartsen. Deze zijn meestal geen
zelfstandigen zoals dit het geval is voor de dierenartsen. Ze
gaan dan ook enkel een statuut van zelfstandige in bijberoep
aanvragen indien ze een groot genoeg takenpakket krijgen van
de LCE. Bovendien is de flexibiliteit van de meeste nietdierenartsen beperkt; zij verkiezen opdrachten uit te voeren
tijdens de avond en in het weekend. We gaan de toewijzing
van taken voor de BMO niet-dierenartsen volledig moeten
herzien. Een mogelijkheid zou zijn om grotere takenpakketten
voor te behouden aan deze BMO’s. HVL wil hierbij opmerken
dat volgens het KB het FAVV beroep kan doen op
rechtspersonen naast zelfstandigen. Hij wil hierbij verder
ingaan op het variapunt van de IVDB; de mogelijkheid om te
werken met certificeringsinstellingen voor BMO’s. Hij denkt
eraan om een coöperatief van dierenartsen op te starten, en
denkt dat een werknemersstatuur interessanter zou zijn voor
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de dierenartsen. Hij vraagt het akkoord van de Directeurgeneraal van Controle om dit verder te onderzoeken. JMD
merkt hier op dat alle taken met uitzondering van de keuring
kunnen toegewezen worden aan dergelijke rechtspersonen. De
keuring werd bewust uitgesloten om te voorkomen dat grote
bedrijven de keuring zouden overnemen van de zelfstandige
dierenartsen. Hij heeft er niets op tegen dat IVDB dit verder
zou onderzoeken maar hij raadt wel aan om zeker na te
denken welke juridische gevolgen een coöperatief van
dierenartsen met zich mee kan brengen. Hij denkt hierbij aan
deloyale concurrentie, monopolisering van de economische
markt en dergelijke. De oprichting van een coöperatief van
dierenartsen is een juridisch-economische kwestie. Hij zegt dat
er zoiezo een offerte zal moeten gelanceerd worden bij
oprichting hiervan want het is een vrije markt. De
coöperatieven van dierenartsen zullen dan hoogstwaarschijnlijk
moeten concurreren met grote bedrijven die uiteraard ook
missies voor het FAVV zullen willen uitvoeren. HVL zegt dat de
oprichting van een coöperatief zal zorgen voor een betere
relatie tussen het FAVV en de dierenartsen. Hij vindt dat er
beter een urenpakket dan een opdrachtenpakket toevertrouwd
zou moeten worden aan de BMO’s. JMD gaat hier niet mee
akkoord. Hij vindt dat het IVDB en het FAVV hier totaal
verschillende meningen over hebben; het IVDB spreekt over
een urenpakket, het FAVV over een takenpakket. Indien het
FAVV een urenpakket zou toevertrouwen aan de BMO’s zal dit
spanningen geven tussen het FAVV en de BMO’s. HVL vraagt
zich af of een werknemersstatuut niet beter zou zijn voor de
BMO’s. JMD zegt dat die nog nooit een dierenarts heeft
geweten die geen zelfstandige wil zijn. De OCI’s werken ook
liever samen met zelfstandigen. Dit is ook de algemene
tendens van de regering. JMD zegt dat hij bereid is om advies
te geven bij de opstart van het coöperatief van dierenartsen
indien HVL de nodige dierenartsen en juristen die bekwaam
zijn in deze materie vindt. Hij raadt HVL ook aan om na te gaan
welke hulp het IVDB kan gebruiken bij dergelijk initiatief.
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-

Facturatie van de
bestelbonnen

PMU legt uit dat er tijdens een management overlegcomité nog
eens benadrukt werd dat de LCE alle facturen gelinkt aan
bestelbonnen jaar x ten laatste tegen 25/01/x+1 gevalideerd
moeten worden. De BMO’s moeten dus hun facturen voor die
datum correct ingevoerd hebben. Voor de BMO’s geldt dat de
datum van facturatie geldt voor ingave van hun BTW dus de
BMO kiest zelf of hij zijn facturen voor dit of volgend jaar
inbrengt voor zijn belastingen. JMD voegt hieraan toe dat het
FAVV dit graag zou willen verplichten omdat dit interessanter is
voor de maximale budgettering van het FAVV.

-

Opinie van de
beroepsorganisaties
over het artikel
“Keurders zijn façade
om wantoestanden te
verbergen” (De
Standaard 7 april 2017)

JMD herneemt volgende getuigenis van Ludo Muls uit het
artikel van de Standaard : “Wie te lang wees op een pijnpunt in
een slachthuis, werd overgeplaatst of kreeg geen opdrachten
meer van het Agentschap.” JMD gaat helemaal niet akkoord
met deze beschuldiging. De informatie is niet correct, deze is
niet op feiten gebaseerd maar enkel op geruchten. Het FAVV
heeft al 12 jaar overlegvergaderingen met de syndicaten en
dergelijk feit is nooit ter sprake gekomen. LM antwoordt hierop
dat hij de spreekbuis is voor zijn collega’s. De BMO’s leven
tussen hamer een aambeeld. Hij hoort dit regelmatig van zijn
collega’s BMO’s. Hij zegt dat er persvrijheid is, en dat hij zeker
niet heeft willen stoken. HVL voegt hieraan toe dat de relatie
tussen het FAVV en de BMO’s zeker niet ideaal is. Het IVDB
krijgt veel klachten maar dit zijn nooit objectieve feiten. De
BMO’s durven niet op te komen voor zichzelf. CL wil hierbij
opmerken dat hij nooit iets heeft moeten verzwijgen, hij heeft
zeer goede relaties met het FAVV. Hij vindt de getuigenis van
Ludo Muls ook niet eerlijk t.o.v. het FAVV. Hij is ervan
overtuigd dat de BMO’s die hun werk goed doen hier ook voor
beloond worden. Bovendien worden ze gevaloriseerd voor hun
werk als ze iets extra toevoegen aan hun werk. Hij heeft
samen gezeten met de BMO’s van Tielt naar aanleiding van dit
artikel; ze hebben beslist hier niet op te reageren. Ze wensen
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zelfs zich te distantiëren van de getuigenis in dit artikel.
Intimidatie is onbestaande zowel uitgaande van de operator als
van het FAVV. LM zegt dat de BMO’s van Tielt niet rechtlijnig
zijn. JMD zegt dat het FAVV als overheidsinstantie zich steeds
moet baseren op feiten en niet op geruchten zoals het IVDB nu
heeft gedaan.

-

De
informatieformulieren
slachthuizen 2016

LVM presenteert de resultaten van de informatieformulieren
van dierenwelzijn in de slachthuizen van 2016; deze gegevens
werden doorgestuurd door het Vlaams Gewest. SDB vindt het
jammer dat ze nooit feedback krijgt van de opvolging van de
informatieformulieren. Ze vraagt of de LCE geïnformeerd wordt
van deze opvolging. JMD antwoordt hierop dat het FAVV niet
meer bevoegd is voor het dierenwelzijn; de LCE’s krijgen geen
kopie van de informatieformulieren en doen dan ook geen
opvolging. SDB zegt dat ze reeds geen opvolging kreeg van
haar vaststellingen dierenwelzijn voor de overdracht van deze
bevoegdheid naar de Gewesten. Ze schreef na een tijdje zelfs
niets meer op want ze kreeg geen feedback en achteraf werd
er toch niets gedaan aan het probleem. JMD zegt dat bij een
overtreding op vlak van dierenwelzijn de verantwoordelijke de
boete zal betalen, en het dossier wordt verder geklasseerd bij
het parket zonder gevolg. Er zijn weinig middelen om meer
druk uit te oefenen op dit type overtredingen. SDB vraagt zicht
of door wie ze betaald wordt als AM keurder. JMD zegt dat ze
betaald wordt via het FAVV ook voor haar taken dierenwelzijn.
De BMO’s blijven hetzelfde werk doen als voordien; er is niets
veranderd aan hun takenpakket. De enige verandering is de
melding aan de Gewesten. Het was niet de fout van de BMO’s
van Tielt voor het probleem van dierenwelzijn; ze konden het
onmogelijk gezien hebben. De verantwoordelijkheid van de
dierenwelzijn ligt steeds bij de operator; het is niet omdat een
BMO toezicht houdt dat er gegarandeerd kan worden dat er
geen probleem optreedt van dierenwelzijn.
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CL legt uit dat de interesse van de BMO’s voor het uitvoeren
van taken voor het lastenboek VI en VII (exportcertificering en
inspecties van bedrijven) niet groot is, en zeker heel wat
minder dan voor het uitvoeren van taken voor lastenboek II (de
keuring in de slachthuizen). Hij geeft volgende redenen
hiervoor : een grotere verantwoordelijkheid, nood om zich meer
bij te scholen en een minder interessante financiële situatie.
JMD zegt dat het probleem van het vinden van BMO’s op
lange termijn geldt voor alle lastenboeken, niet enkel voor
lastenboek VI en VII. SDB ondervindt dat veel keurders bij het
FAVV hun werk beschouwen als een bijverdienste. BMO’s die
altijd beschikbaar zijn, krijgen niet de kans om AV te worden,
en BMO’s die andere prioriteiten hebben, krijgen dan wel de
kans maar voeren deze taak niet goed uit. Ze vindt dat de LCE
de verkeerde mensen aanduidt als AV. CL stelt een
gedifferentieerd uurtarief voor als oplossing voor het vinden
van meer BMO’s lastenboek VI en VII. JMD zegt dat dit de
vorige jaren steeds geweigerd werd door de syndicaten totdat
er een uitzondering werd gemaakt voor de AV’s. SDB stelt
voor om ook de BMO’s LB VI en VII een forfaitair bedrag te
geven net als de AV’s. JMD zegt dat het FAVV niet gaat
betalen voor een prestatie die niet wordt uitgevoerd. Hij zegt
dat er in de toekomst problemen zullen zijn met de
aanwervingen van BMO’s. Er moet beter samengewerkt
worden tussen het FAVV en de syndicaten, en het loon mag
niet altijd een discussiepunt blijven. Er moet een nagedacht
worden hoe we verder moeten samenwerken om dit probleem
in de toekomst te voorkomen. JMD beslist volgende acties
voor de volgende overlegvergadering :
- De evolutie van de BMO’s voor de lastenboeken
VI en VII -> bestaat er degelijk een tekort aan
deze BMO’s ?
- Zoeken naar een evenwichtige taakverdeling voor

FAVV analyseert tegen
volgende overlegvergadering :
- De evolutie van de BMO’s
voor de lastenboeken VI en VII
-> bestaat er degelijk een tekort
aan deze BMO’s ?
-Zoeken naar een evenwichtige
taakverdeling voor BMO’s die
certificerings- en keuringstaken

Uitvoering / Délai

8. Punten van de
vertegenwoordigers van de BMO’s:
-

Problemen van de
BMO's werkzaam voor
Lastenboek 6 en 7
(VDV)
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Agenda / Ordre du jour

Bespreking / Discussion

BMO’s die certificerings- en keuringstaken
uitvoeren

-

Oprichting van een
ombudsdienst, buiten
het FAVV (IVDB)

LM legt uit dat ht IVDB een ombudsdienst zou oprichten voor
de BMO’s die liever niet de LCE contacteren voor de
bespreking van hun problemen. LVM zegt dat indien er zich
problemen voordoen, de mogelijkheid bestaat voor BMO’s om
de BMO bemiddelaar te contacteren. JMD voegt hieraan toe
dat het probleem ook rechtstreeks naar hem gecommuniceerd
kan worden.

-

Analyse van de in de
media vermelde
toestanden in het
slachthuis in Tielt
(IVDB)

JMD zegt dat het slachthuis zelf verantwoordelijk is voor het
dierenwelzijn.
Meer
BMO’s
inschakelen
zou
een
deresponsabilisering van het slachthuis betekenen. Hij vindt
het onbegrijpbaar dat een interimkracht van 1 maand toezicht
moet houden over het dierenwelzijn van de stal.

-

Vergoedingen voor de
dubbele opdracht
(IVDB)

Werd reeds voordien besproken (zie boven).

-

Extra vergoeding voor
prestaties voor 6u en
na 22u (IVDB)

EVE zegt dat het FAVV momenteel bezig is met herziening van
de wet betreffende retributies. Dit punt wordt meegenomen in
de discussie.

-

Keuren bij de provincie Werd reeds voordien besproken (zie boven).
(IVDB)

-

Procedure bij
noodslachting (IVDB)

Beslissing / Décision

Uitvoering / Délai

uitvoeren

IVDB stuurt de documentatie
betreffende het specifieke
geval over de procedure
noodslachting door aan JMD.

Tegen de volgende
overlegvergadering

LM zal de documentatie over dit specifieke geval doorsturen
naar JMD.
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Agenda / Ordre du jour

-

Raamovereenkomst
(IVDB)

Bespreking / Discussion

Beslissing / Décision

Uitvoering / Délai

De opmerkingen opgelijst door IVDB zal bekeken worden
tegen volgende vergadering.

FAVV zal een antwoord geven
op de opmerkingen over de
raamovereenkomst opgelijst
door het IVDB.

Tegen de volgende
overlegvergadering
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