04/11/2020
VERSLAG OVERLEGVERGADERING
FAVV – Beroepsorganisaties van zelfstandige dierenartsen belast met opdracht door het
FAVV (BOP)
AFSCA – Associations professionnelles des vétérinaires indépendants chargés de missions
par l’AFSCA (BOP)
Aanwezig:
Jean-François Heymans (JFH), DG Controlebeleid, directeur-generaal
Paul Mullier (PMU), DG Controle, regionaal directeur FR
Jos Dusoleil (JDL), DG Controle, regionaal directeur NL
Lieven Vandemeulebroecke (LVE), LCE hoofd OVB en voorzitter werkgroep “Beheer BMO”
Delphine Loose (DLE ), DG Controle, NICE, inspecteur-dierenarts
Estelle De Roeck (EDK), DG Controle, NICE, inspecteur
Jean-Luc Glowacki, voorzitter van de CRFOMV
Carlo Pluymers, afgevaardigde van VeDa
Paul Vandevelde, afgevaardigde van VeDa
Chris Landuyt, afgevaardigde van VDV
Sophie Marechal, afgevaardigde van UPV
Gaëtan Vanacker, afgevaardigde van UPV

De Beroepsorganisaties van de BMO,VDV,IVDB en UPV, zullen op hun vraag in het verslag
vermeld worden als BOP (= Beroepsorganisaties voor de BMO/ Organisations Professionnelles
des CDM).
Leen De Rycke (LDR) geeft een demo omtrent de ontwikkeling van het dashboard voor de
BMO’s (Punt 6.: Audit FIA opvolging).
Door de huidige Coronamaatregelen gaat de overlegvergadering door via Skype.
Afwezig / Verontschuldigd:
Jean-Marie Dochy (JMD), DG Controle, directeur generaal
Elke Vincke (EVE), DG Controle, directeur hoofdbestuur
Theo Borgers, voorzitter van de NGROD
Koen Rogge, afgevaardigde van IVDB
Dagorde
1. Goedkeuring van de dagorde
2. Stand van zaken van actiepunten
3. Financiële en budgettaire aangelegenheden : aanpassing van de honoraria
4. Punten van de vertegenwoordigers van de BMO’s
5. WG Beheer BMO
6. Audit FIA opvolging
7. Varia:
- Stand van zaken oproep BMO’s dierenartsen
- Stand van zaken oproep BMO’s niet dierenartsen
- Herziene documenten goedgekeurd op de MOC oktober
- Opleidingsuren BMO’s tijdens Corona crisis
- Rotatie BMO’s TRA
- Certificaten TRACES
- BMO Vlaams Gewest
De vergadering wordt geopend om 09u30 onder voorzitterschap van Jos Dusoleil en Paul
Mullier.
De vergadering wordt beëindigd om 11u55.
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1. Goedkeuring van de JDL start met de mededeling dat het mandaat van Jean-Marie Dochy afgelopen is en hij
dagorde
niet meer zal deelnemen aan de overlegvergaderingen met de BOP.
Esther Mulkers, voormalige directrice van Dirco, heeft een andere functie binnen de FOD
WASO (Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) aangenomen. Elke Vincke,
voormalig hoofd van de LCE WVL, bekleedt nu de functie als hoofd van Dirco. Hubert
Gheysens vervangt Elke Vincke als LCE-hoofd ad interim.
JDL gaat verder dat de taken van de DG, zolang geen nieuwe DG verkozen is, verdeeld
worden tussen hem en Elke Vincke: JDL neemt de verantwoordelijkheid van de
buitendiensten alsook het organisatorisch deel van DG Controle op zich, terwijl Elke Vincke
het centrale beheer binnen DG Controle voor haar rekening neemt.

2. Stand van zaken
actiepunten

3. Financiële en
budgettaire
aangelegenheden

4. WG Beheer BMO

De dagorde wordt
Er zijn geen opmerkingen of aanvullingen op de dagorde.
goedgekeurd
PMU haalt aan dat de implementatie van het principe omtrent het quotum van 114u (met
al dan niet uitbreiding naar LB VII) besproken zal worden tijdens de volgende
overlegvergadering in mei 2021 (dit was afgesproken tijdens de vorige
overlegvergadering).
PMU deelt ook mee dat het voorstel van de BOP betreffende de rotatie van de BMO’s in
de slachthuizen besproken is op het MOC.
EDK legt uit dat het FAVV begin november de honoraria voor het volgende jaar berekent
op basis van het groeipercentage van de gezondheidsindex van de maand oktober van het
lopende jaar. Dit percentage werd dit jaar vastgesteld op 1,04% door het Federaal
Planbureau. Na het uitvoeren van de berekening presenteert EDK de honoraria voor 2021.
Het honorarium bedraagt €46,48 (excl. BTW) per uur en het ereloonsupplement per
TRACES-certificaat (24u) voor 2021 bedraagt €11,73 (excl. BTW).
PMU vult aan dat deze cijfers zullen geïmplementeerd worden in de UO 2021 na
goedkeuring van de Minister en de Inspecteur van Financiën.
De BOP hebben geen opmerkingen betreffende de aanpassing van de honoraria voor 2021
wat betreft de gezondheidsindex, wel vragen over de extra verhoging met 8% (zie verder).
LVE geeft een samenvatting van de verschillende onderwerpen waar de WG Beheer BMO
momenteel aan werkt.
LVE leg uit dat het document BMO bemiddelaar al bestaat, maar dat het verder zal worden
ontwikkeld en opgefrist met de WG Beheer BMO en een ISO 9001-document zal worden.
Dit document beschrijft de taak van een bemiddelaar in een LCE.
LVE gaat verder met het Vademecum met veiligheidsrichtlijnen voor de BMO’s. Er bestaat
reeds een vademecum voor de ambtenaren van het FAVV maar niet specifiek voor de
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BMO’s. De WG Beheer BMO en de IDPBW (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming
op het Werk) hebben reeds een aangepast document voor de GCP’s opgesteld waarvoor
een risicoanalyse zal gemaakt worden. Het document wordt nog voorgelegd aan de
Directie en zal verder uitgewerkt worden voor de verschillende LB.
LVE bespreekt verder de CL AV-BMO die nog in ontwikkeling zijn met de WG Beheer BMO:
- Het standaarddocument PRESSOP: dit zal gebruikt worden door de
(AV)BMO en de inspecteur en zal opgenomen worden in de Dienstnota
van PRI.
- Standaarddocument Operationele Controle: dit document zal gebruikt
worden door de AV-BMO en zal voorgelegd worden op de volgende
vergadering WG Beheer BMO.
- Standaarddocument ‘Inspectie keuring’: dit document zal gebruikt worden
door de inspecteur en kan een rol spelen in de beoordeling van de AVBMO. Dit document zal niet gecommuniceerd worden naar het slachthuis.
- Informatieformulier: dit document wordt opgefrist met de WG Beheer BMO
met als doel dat de acties van de slachthuizen omtrent hun ACS meer in
de verf komen te staan, dat er beter geïnformeerd kan worden en dat de
rubriek met de genomen acties door de BMO’s duidelijker wordt.
- Stopzetten slachtlijn: dit document is nog in herziening met de sector PRI
en de WG Beheer BMO.
LVE gaat verder met de stroomschema’s van de slachthuizen. Deze documenten, die het
slachtproces per diersoort beschrijven en wie welke taken dient uit te voeren, zijn herzien
en zullen gepubliceerd worden op Intranet CDMO.
De BOP hebben hierover geen verdere opmerkingen.
PMU herinnert eraan dat de FIA (Federale Interne Auditdienst) naar aanleiding van het
Veviba-schandaal 2 audits heeft georganiseerd tijdens de zomer van 2018 (een
organisatorische audit en een audit van de controleprocessen in de vleessector). Deze
audits resulteerden in verschillende aanbevelingen die werden besproken tijdens de WG
audit FIA in samenwerking met de BMO’s.
2-CPR 5.3 3.1 Verzeker de informatiedoorstroming van de FAVV-inspectieresultaten naar
de BMO’s
LDR geeft een demo van het dashboard, dat nog in ontwikkeling is, dat de BMO’s de
mogelijkheid zal geven toegang te krijgen tot verschillende operatorgegevens.
Het dashboard bestaat uit verschillende widgets maar er is steeds de optie om zelf widgets
toe te voegen en het dashboard te personaliseren (lay-out aanpassen, weerbericht of
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Twitter toevoegen,…). De gewenste operator kan op verschillende manieren opgezocht
worden:
- op naam of op naam met bijhorende postcode
- op basis van een monsternummer of missienummer
- een operator die actief is, gefusioneerd is of zijn activiteiten heeft
stopgezet
- de feitelijke vereniging
- erkenningsnummer van de operator
LDR gaat verder dat wanneer de operator gekozen is, meer details betreffende de
erkenning/ toelating/activiteiten van deze operator kan verkregen worden (zoals ON en
VEN, ACS, aantal missies, aantal monsternames, genomen maatregelen,…).
JDL vult aan dat het dashboard, met een handleiding, voor de BMO’s vanaf 1 januari 2021
ter beschikking zal staan zodat een goede opvolging mogelijk is.
2-CPR 5.3 13.1 Evalueer de mogelijkheden om via periodieke gegevensanalyse inbreuken
op het onaangekondigd karakter van de inspectiemissies te kunnen detecteren
2-CPR 5.3 16.1 Voorzie bijkomende maatregelen om het onaangekondigde karakter van
de BMO-inspectiemissies voor de volatiele scope “infrastructuur, inrichting en hygiëne” te
verzekeren
PMU zegt dat de BMO’s, voor bezoeken “gesloten deur”, een uur prestaties en
verplaatsingskosten kunnen inbrengen met maximum 5% van hun inspecties
Transformatie (= 1 op 20). De BMO zal in dat geval geen prestatie bon opmaken voor
ALCDMO, aangezien er geen prestatie was. Het ingevoerde forfait zal evenmin verrekend
worden aan de operator. In Procedure 4 (dat verder tijdens deze vergadering zal besproken
worden) wordt beschreven wat de BMO dient te doen als hij voor een gesloten deur staat.
Deze procedure is reeds goedgekeurd door het MOC en zal, indien de BOP deze ook
goedkeurt, in voege treden op 1 januari 2021.
De BOP vragen of alle kilometers van dit bezoek betaald worden (dus vanaf de eerste
kilometer)? PMU zegt dat hetzelfde principe gehanteerd wordt zoals bij de missies (vanaf
de eerste 20 gereden kilometers wordt de rest vergoed).
De BOP vragen wat er bedoeld wordt met ‘voldoende informatie’ zoals beschreven staat
in de procedure (‘De BMO zorgt dat hij/zij voldoende informatie heeft over de operator
alvorens hij op inspectiebezoek gaat’). PMU antwoordt dat indien een BMO bijvoorbeeld
weet heeft van een sluitingsdag van de operator, zijn goede wil toont en niet op deze dag
naar de operator gaat en zijn aantal missies ‘gesloten deur’ op die manier beperkt.
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1) Coronavirus:
De BOP vragen wat er voorzien is indien een BMO positief test in het slachthuis of indien
er een massale uitval van BMO’s plaatsvindt? Is quarantaine verplicht of juist de
verplichting om diensten te blijven verlenen? Is er een mogelijkheid om bepaalde zaken te
verplichten zoals controle van de temperatuur bij start, mondmasker FFP2, afstand houden
in de eetzalen, personeelsvervoer zoveel mogelijk individueel, 7 dagen extra quarantaine
na verlof,…? Is er een transparantie inzake besmettingen en quarantaines van de operator
naar de BMO’s toe? De BOP voegen eraan toe dat een BCP bestaat maar vraagt of deze
reeds afgewerkt is?
PMU antwoord dat indien een positief geval gediagnosticeerd wordt in het slachthuis
volgende instructie geldt: meer dan 15 minuten met een afstand van minder dan 1,5 meter
→ de BMO dient zijn huisarts te raadplegen. De algemene richtlijnen omtrent Covid-19 zijn
steeds van toepassing:
- Communicatie door het FAVV (internet/intranet)
• Algemene site over het Coronavirus (https://www.info-coronavirus.be/nl/)
- Site van Sciensano met adviezen
PMU gaat verder dat indien een massale besmetting zou plaatsvinden in een slachthuis dit
kan aangepakt worden, in de mate van het mogelijke, door te keuren met een verminderd
aantal BMO’s. Er kan beroep gedaan worden op BMO’s van andere slachthuizen en uit
andere LCE’s. Indien deze opties niet mogelijk zijn of niet afdoende zijn om de kwaliteit van
het keuren te garanderen, dan dient de keuring en het slachten stopgezet te worden.
LVE voegt hieraan toe dat elke BMO er ook toe gehouden is zelf de nodige voorzorgen te
nemen en indien er symptomen optreden, de BMO de werkplek onmiddellijk dient te
verlaten.
2) Gesloten deur TRA:
De BOP vragen de stand van zaken betreffende de financiële opwaardering (rijtijd en niet
betaalde kilometers) van LB 6 en 7 en geven hierbij een uittreksel uit de
opleidingsvergadering in de LCE West-Vlaanderen van oktober 2020 (mits toestemming):
‘Uitvoering en rapportage inspecties : …Efficiënte en gerichte controle is afhankelijk van
een goede voorbereiding (grondige kennis van het dossier)…’en ‘Werkwijze te hanteren bij
operatoren die moeilijk/nooit te bereiken zijn : algemeen principe…een voorafgaande
kennisgeving, strikt gelimiteerd tot de noodzakelijke minimumduur, mag tot zover deze de
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doelstelling van de controle niet in het gedrang brengt. En ‘Als de operator slechts
sporadisch aanwezig is en er twee ijdele pogingen ondernomen werden, mag een controle
worden aangekondigd’
De BOP halen aan dat hier vermeld wordt dat een controle mag aangekondigd worden en
vragen uit welke procedure dit komt en waarom dit niet eerder meegedeeld is aan hen.
PMU antwoordt dat dit principe uit een procedure komt die van toepassing is op de
ambtenaren van het FAVV en niet op de BMO’s. Indien de ambtenaren van het FAVV
twéémaal voor een gesloten deur staan kunnen zij de derde maal een verwittiging naar de
operator sturen. PMU zegt dat er kan over nagedacht worden om dit principe ook toe te
passen voor de BMO’s.
De BOP stellen een begin van een compensatie voor om de tijd te vergoeden om naar het
bedrijf te rijden en terug. PMU zegt dat dit reeds besproken is tijdens de vergaderingen
rond de FIA audit en dat dit in Procedure 4 beschreven staat (ter goedkeuring verder tijdens
deze vergadering). De vergoeding van 1 uur en de gereden kilometers is een eerste stap,
dit zou in de toekomst nog kunnen verfijnd worden maar momenteel is dit moeilijk
aangezien er een restrictie is op de budgetten.
3) Verhoging honoraria BMO’s met 8% ≈ DMO dierenwelzijn Vlaams Gewest:
De BOP vragen wat de stand van zaken is betreffende de aanpassing van de honoraria
van de BMO’s aan die van de DMO’s van het Vlaams Gewest. JDL antwoordt dat dit
voorstel, alsook de aanpassing van het KB retributies, reeds overgemaakt is aan de
Minister en dat wij wachten op een antwoord van de nieuwe Minister (David Clarinval). JDL
raadt de BOP aan om, indien zij dat wensen, contact op te nemen met de Minister en voegt
eraan toe dat JMD dat in het verleden ook heeft aangeraden. JDL zegt dat overleg gaande
is met FEBEV omtrent het KB retributies. De BOP vragen wanneer deze zal gepubliceerd
worden. JDL zegt dat het KB retributies rond de paasvakantie 2021 kan gepubliceerd
worden indien de onderhandeling hierover opschieten.
4) Km vergoeding sectoren PRI en TRA:
De BOP vragen een stand van zaken omtrent de BTW op de kilometer vergoeding in de
sectoren PRI en TRA aangezien er momenteel een verschillend tarief is (6% voor PRI en
21% voor TRA).
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JDL deelt mee dat de vraag of het verschil in tarief zo moet blijven of er kan overgegaan
worden naar een forfaitair bedrag voor de beide sectoren voor alle BMO’s, gestuurd is naar
de FOD Financiën op 25/03 en nogmaals op 28/10 en dat wij wachten op hun antwoord.
5) Verlengen van het nachttarief:
De BOP vragen of het mogelijk is om het nachttarief te verlengen. PMU antwoordt dat het
nachttarief momenteel van 22u tot 6u reeds zeer breed is. JDL vult aan dat dit nachttarief
ook voor de ambtenaren geldt. LVE bevestigt dat het Besluit Regent voor niemand meer
van toepassing is en dat de regels nu gelijk zijn voor de ambtenaar en de BMO. De BOP
gaan akkoord met het nieuwe nachttarief in de UO van de BMO’s. De BOP zegt dat het
Vlaams Gewest voor hun DMO’s nog de oude FAVV- regeling hanteert.
6) Korte missies (microslachthuis, …):
De BOP leggen uit dat er bijvoorbeeld in de Ardennen kleine slachthuizen bestaan
(slachting van ongeveer 5 dieren/week) en dat dit veel kilometers betekent voor de BMO’s
voor een controle die niet lang duurt. De BOP vragen zich dus af of het mogelijk zou zijn
om een afronding per uur te overwegen zoals het geval is voor de certificaten. PMU
antwoordt dat dit niet voorzien is en dat indien hierover moet worden nagedacht deze
bewering zou moeten worden geobjectiveerd op basis van cijfers, frequenties,... De BOP
gaan daarmee akkoord en zullen informatie verzamelen over dit onderwerp.
7) Opleiding voor de certificering :
De BOP bevestigen dat er aan Waalse kant een grote vraag is naar een opleiding over de
certificering. Ze hebben hierover al het advies gekregen van Formavet dat van mening is
dat dit soort van “one shot” opleidingen niet interessant is voor hen. De BOP vragen zich
dan ook af of het FAVV een algemene opleiding zou kunnen organiseren waarin ook
praktische gevallen aan bod komen of eventueel een contactpersoon te voorzien die de
BMO’s zouden kunnen contacteren om een snel een antwoord te krijgen wanneer ze zich
op het terrein bevinden.
PMU antwoordt dat het niet mogelijk is om daar 1 VTE voor te voorzien, vooral omdat de
LCE’s al beschikbaar zijn om aan deze vraag tegemoet te komen en dat zij op de hoogte
zijn van mogelijke problemen die zich kunnen voordoen tijdens de certificering. Wat de
opleiding betreft, heeft de NICE al met de CNC (de cel notificatie en certificering van de
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DG CONT) besproken om een interactieve opleiding in de vorm van een Workshop
proberen te organiseren in de loop van 2021.
8) Feedback van de BMO’s over de BTSF-opleidingen:
De BOP presenteren de verschillende punten van feedback die ze van de BMO’s hebben
gekregen:
- Vrij hoog niveau van de test van de vereiste voorkennis voor deelname aan de
BTSF.
- Werkelijke duur van de opleiding is langer dan voorzien (normaal gezien 8 uur)
- Bestaat enkel in het FR en het EN, niet in het NL
PMU bevestigt dat hij nooit negatieve feedback heeft gekregen van de ambtenaren wat
betreft de inschatting van de duur van de opleiding. Wat de talen betreft, hebben wij spijtig
genoeg nog geen enkele oplossing gevonden voor dit probleem. Aangezien de BTSFopleidingen immers worden georganiseerd door de EU, heeft het FAVV hieromtrent geen
manoeuvreerruimte.
9) Vergadering van het Lokaal dierengezondheidsnetwerk:
PMU legt uit dat het webinar zal worden opgenomen zodat dit uitgesteld kan worden
bekeken. Om de nodige opleidingsuren te verkrijgen, zullen de antwoorden op de vragen
binnen de 24u na het Webinar moeten worden doorgestuurd. De BOP maken hierbij de
bemerking dat een termijn van 24 uur misschien te kort is indien de BMO bijvoorbeeld
bezig is met een controle in een groot slachthuis die 2 opeenvolgende dagen kan duren.
10) Brexit:
De BOP vragen een beetje meer uitleg voor het geval het een harde Brexit wordt. Bepaalde
operatoren voeren namelijk enkel uit naar Groot-Brittannië. Dit zou betekenen dat de BMO
een volledige dag zou moeten besteden aan de certificering bij deze operatoren. Hoe zal
dit concreet verlopen? JDS legt uit dat het Agentschap momenteel ook in het duister tast
wat dit onderwerp betreft. Het enige dat we momenteel weten is dat er wel degelijk
certificaten bestaan voor de uitvoer van levende dieren, alsook fytosanitaire certificaten.
Wat de levensmiddelen betreft, zal er een verlenging zijn tot april 2021.
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11) Cijfers BMO’s:
DLE presenteert de door de BOP gevraagde cijfers:
- Vlaanderen: 452 BMO’s (BMO’s die voor verschillende LCE’s werken in
dezelfde regio zijn slecht 1 keer meegeteld) waarvan 26 opdrachten
uitvoeren in meerdere LCE’s (ANT: 144; BRU: 13; OVB: 127; VLI: 54;
WVL: 147)
- Wallonië: 136 BMO’s (BMO’s die voor verschillende LCE’s werken in
dezelfde regio zijn slecht 1 keer meegeteld) waarvan 18 opdrachten
uitvoeren in meerdere LCE’s (BNA: 33; BRU: 13; HAI: 40; LIE: 56; LUN:
24)
De BOP vragen of het ook mogelijk is om cijfers m.b.t. het aantal slachthuizen te krijgen in
functie van de LCE’s en de geslachte diersoorten. Ze vragen ook welke LCE’s een tekort
hadden aan BMO’s. PMU bevestigt dat de gevraagde cijfers door de NICE zullen worden
doorgegeven en dat er nog een gebrek is aan BMO’s in de LCE’s ANT en LIE (met name
een tekort aan BMO-ND voor de GCP van Bierset).

De NICE stuurt de
cijfers door met
betrekking tot het
aantal slachthuizen.

12) Welke invloed heeft het al dan niet beschikbaar zijn van voldoende BMO’s op
het toepassen van de procedures in de afzonderlijke LCE’s (114u)?
PMU zegt dat Procedure 4, waar het quotum van 114u in beschreven staat alsook de
vergoeding in de sector TRA omtrent de gesloten deur, later tijdens deze vergadering aan
bod zal komen. Procedure 4 zal vanaf 01/01/2021 in voege treden indien de BOP akkoord
gaan met de wijzigingen.
13) BMO’s die zowel keuren als andere opdrachten
exportcertificatie en/of inspecties TRA (prioriteit?):

uitvoeren

zoals

JDL deelt mee dat een gebrek aan BMO’s nu éénmaal bestaat. De invulling van de
opdrachten wordt beslist door het LCE-hoofd en is niet de verantwoordelijkheid van de
BMO. De BOP vragen of dit nog steeds 24u op voorhand gemeld dient te worden en of dit
gecommuniceerd wordt naar de BMO’s en de operatoren. JDL bevestigt dat dit 24u op
voorhand gemeld dient te worden, maar dat de operatoren hiervan niet op de hoogte
worden gesteld. LVE zegt dat 24u op voorhand de standaard is en dat dit ook zo
beschreven staat in de Procedure Export. LVE vult aan dat elke BMO moet instaan voor
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zijn vervanging maar dat een vervanging voor de keuring gemakkelijker te regelen is dan
een vervanging voor een certificatie.
14) Wat met keurders die bv. alleen AM of alleen PM willen keuren? Hoeveel tijd
mag de AV-BMO aan zijn specifieke AV-taken besteden en hoeveel aan
andere (keur)taken?
JDL verwijst naar de keuringsnormen in het slachthuis en zegt dat dit behoort tot de
autonomie van de LCE’s.
(Keuringsnormen in het slachthuis CONT/2013/17 v02)
“1. Het quotum aan uren voor de AV-BMO (lastenboek I)
Binnen het totaal toegewezen pakket van BMO’s-uren kan maximaal 10% voorzien
worden voor allerhande taken van de administratief verantwoordelijke BMO (AV –BMO).
Dit wil dus zeggen dat in een groot slachthuis, waar de keuring gebeurt met bv. 5 BMO’s
tegelijkertijd, de AV –BMO voor de helft van de slachttijd mag aanwezig zijn voor de
uitvoering van de taken van lastenboek I, wel te verstaan binnen het pakket van alle
keuropdrachten. Door de huidige budgettaire beperkingen is het momenteel niet mogelijk
om aan de AV –BMO bijkomende uren toe te kennen”
15) ‘Samenwerking’ met DMO van DWZ op de vloer:
De BOP vragen een duidelijke afbakening van de bevoegdheden. Welke documenten kan
de DMO van het Vlaams Gewest opvragen? Mag de DMO van het Vlaams Gewest PM op
de slachtvloer komen?
JDL antwoordt dat dit later tijdens de vergadering nog aan bod zal komen maar dat enkel
de keurders en de slachters toegelaten zijn op de slachtvloer, dus de DMO’s van het
Vlaams Gewest niet. Deze blijven in het AM-gedeelte van het slachthuis. De BOP zegt dat
het AM-lokaal mag gebruikt worden door de DMO’s van het Vlaams Gewest maar dat dit
bij de kleinere slachthuizen een probleem vormt qua Coronamaatregelen en daar iets aan
moet worden gedaan. JDL antwoordt dat de DMO’s van het Vlaams Gewest zelf afspraken
moeten maken met het slachthuis. LVE voegt hieraan toe dat indien het lokaal te klein is
voor een extra persoon, de dienst Dierenwelzijn daar een oplossing voor moet zoeken.
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16) VCR : geldt er nog altijd een nultolerantie voor NC ?
De BOP vragen of er nog steeds een nultolerantie geldt voor de versterkte controles
aangezien dit voor de kleinere operatoren, indien zij een PV gekregen hebben met als
gevolg extra controles, een hele opgave is. JDL zegt dat het principe van de versterkte
controles op vraag was van de vorige Minister en dat er nog steeds een nultolerantie geldt
voor deze controles in de sector PRI, in de sector TRA zijn de versterkte controles
opgenomen in het inspectieplan. LVE zegt dat een certificatie van het ACS er onmiddellijk
voor zou zorgen dat die verhoogde frequentie aan controles terug zou vallen op de
basisfrequentie of op een verlaagde frequentie.
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7. Varia
•

Stand van zaken oproep BMO’s dierenartsen

-

Stand van zaken
oproep BMO’s
dierenartsen

DLE geeft een stand van zaken met betrekking tot de oproep tot kandidaturen
(gepubliceerd in het MB van 31 januari 2020) voor BMO-dierenartsen. Aan
Nederlandstalige kant werden er 33 kandidaturen ingediend en 30 van deze kandidaturen
(waarvan 3 kandidaten reeds BMO waren) werden aanvaard; aan Franstalige kant werden
16 kandidaturen ingediend (waarvan 4 kandidaten reeds BMO waren) en 14 kandidaturen
werden aanvaard. De evaluatiecommissie werd georganiseerd in juni 2020. Aan
Nederlandstalige kant waren 20 van de 27 aanwezige kandidaten geslaagd (waarvan 3
kandidaten reeds BMO’s waren) en aan Franstalige kant waren 8 van de 11 aanwezige
kandidaten geslaagd (waarvan 3 kandidaten reeds BMO’s waren). Het niet slagen en/of
de afwezigheid van kandidaten is te wijten aan verschillende redenen: het niet beschikbaar
zijn van de kandidaat, niet meer geïnteresseerd, onvoldoende voorbereid of gemotiveerd,
onvoldoende kennis,...
Van de 20 aanvaarde Nederlandstalige kandidaten, hebben 7 reeds hun
raamovereenkomst en hun uitvoeringsovereenkomst ondertekend en aan Franstalige kant
hebben de 4 aanvaarde kandidaten ook hun raamovereenkomst en hun
uitvoeringsovereenkomst ondertekend.

-

Stand van zaken
oproep BMO’s
niet dierenartsen

•

Stand van zaken oproep BMO’s niet dierenartsen

DLE gaat verder met de stand van zaken wat betreft de rekrutering van BMO’s die geen
dierenarts zijn (BMO-ND’s) Aan Nederlandstalige kant hebben we slechts één
kandidatuur ontvangen die niet werd aanvaard. Aan Franstalige kant werden 9
kandidaturen ingediend, waarvan er 8 werden aanvaard. Van de 6 Franstalige
kandidaten die aanwezig waren tijdens de evaluatiecommissie werden er 2 aanvaard.
Deze 2 kandidaten hebben momenteel hun raamovereenkomst en hun
uitvoeringsovereenkomst ondertekend.
DLE besluit met de aankondiging dat een nieuwe oproep tot kandidaturen werd
gepubliceerd in het MB van 30 september 2020 en dat de kandidaturen mogen worden
ingediend tot en met 30 november 2020.
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Herziene documenten goedgekeurd op het MOC

LVE start met de aanpassingen aan de Uitvoeringsovereenkomst 2021 voor de BMO’s.
Hier is een kleine wijziging aangebracht omtrent de datum van ondertekening alsook de
honoraria (reeds besproken tijdens deze vergadering). LVE gaat verder met de
aanpassingen aan de Procedure 4 van de BMO’s:
Het quotum van 114u
- Het quotum van 114u
zal tijdens de
- Vergoeding ‘gesloten deur’ sector TRA
volgende
- De BMO heeft het recht een foto te nemen van de vaststellingen (inbreuken ed.)
overlegvergadering
LVE voegt toe dat het recht tot nemen van een foto door een BMO goedgekeurd is door FAVV-BOP
de juridische dienst. De BOP vragen of de oude Procedure 4 nog van toepassing is op dit geëvalueerd worden
moment? Dat zou erop duiden dat het quotum van 114u, indien deze Procedure 1 januari (mei 2021).
2021 in voege treedt, slechts 5 maanden van toepassing zal zijn bij de evaluatie tijdens de
volgende overlegvergadering in mei. JDL stelt voor om de evaluatie uit te stellen indien
gewenst. De BOP gaan akkoord dat het quotum van 114u tijdens de volgende
overlegvergadering (mei 2021) geëvalueerd zal worden.
LVE gaat verder met de aanpassingen aan de Procedure 6 van de BMO’s:
- Een algemeen overleg van alle betrokken LCE’s bij een niet-positieve evaluatie van
een BMO
- Belangenconflicten: “De BMO geeft aan dat hij verstaat wat precies bedoelt wordt
met belangenconflicten en wat verwacht wordt van de BMO indien er sprake is van
een belangenconflict tijdens het uitvoeren van de opdrachten”
LVE voegt toe dat de aanpassing omtrent het belangenconflict op vraag was van de FIA
audit en van de CEO van het FAVV.
•

Opleidingsuren BMO’s tijdens Corona crisis

De BOP zijn van mening dat het voor de BMO’s moeilijk zal worden om in 2020 aan de
momenteel gestelde eisen te voldoen inzake opleidingen door de Coronacrisis. De BOP
dringen er met stelligheid op aan om, bij gebrek aan opleidingsmogelijkheden (geen fysieke
opleidingen en geen aanvaardbare online opleidingen), het jaar 2020 te beschouwen als
een jaar zonder opleidingsverplichtingen omwille van overmacht. Dit zou betekenen dat
een jaar overgeslagen wordt, met andere woorden voor wie 2020 het derde jaar van de
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raamoverkomst was zou dit nu 2021 worden. De reeds gepresteerde opleidingsuren in
2020 kunnen meegenomen worden naar 2021. Dit laatste is dan eerlijk ten opzichte van
die BMO’s die reeds helemaal in het begin van het kalenderjaar opleidingen gevolgd
hebben.
PMU antwoordt dat het FAVV hieromtrent reeds verschillende zaken geïmplementeerd
heeft:
Het FAVV kent flexibel opleidingsuren toe aan de BMO’s
Het FAVV voorziet zelf opleidingen
De BTSF (Better Training for Safer Food) opleidingen zijn ook opengesteld voor
de BMO’s
➢ De BMO’s hebben tijd tot 30 juni 2021 om in orde te zijn met hun noodzakelijk
aantal opleidingsuren
➢ Webinar DGZ-netwerk
➢ Samenwerking met IPV en Formavet
➢ De sector PRI ontwikkelt een opleiding voor de BMO’s om met een ambtenaar
mee te volgen
De BOP vragen of de BTSF-opleidingen in de moedertaal van de BMO’s kunnen
aangeboden worden.
PMU zegt dat we, wat de talen van de BTSF-opleidingen betreft, spijtig genoeg nog geen
enkele oplossing hebben voor dit probleem. Aangezien de BTSF-opleidingen immers
worden georganiseerd door de EU heeft het Agentschap geen enkele manoeuvreerruimte
hieromtrent.
De BOP vragen of de opleiding “Salmonella bij runderen” gevalideerd is door het FAVV.
PMU antwoordt dat de opleidingen worden goedgekeurd door de regionale vergaderingen
met de hoofden van de LCE's (ROC), hetzij a priori op basis van een door de
opleidingsorganisaties opgesteld dossier, hetzij a posteriori op basis van het door de BMO
ingevoerde programma.
➢
➢
➢

-

Rotatie BMO’s
TRA

•

Rotatie BMO’s TRA

De BOP stelden voor om duidelijke instructies inzake rotaties van de BMO’s in de sector
TRA te voorzien aan de hand van een oplijsting van de bedrijven voor het volgende jaar
met vermelding hoelang de BMO daar al actief is (controle en/of certificatie). Met begrip
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voor wijzigingen tijdens het jaar omwille van de noodwendigheden van de dienst
(zwangerschap, stopzetting, nieuwe BMO's,...) maar die worden minimaal aangekondigd
met de reden ervoor. Tussentijdse wijzigingen omwille van kostenoptimalisatie voor het
FAVV (kilometers,…) zijn geen reden voor tussentijdse rotatie. PMU antwoordt dat de
volgende zaken besproken zijn op het MOC:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Huidige richtlijnen FAVV rotatie BMO’s:
• PRI om de 5 jaar
• TRA om de 3 jaar
De BMO 2 maanden op voorhand inlichten over de rotatie behalve bij
wederzijdse overeenkomst of overmacht
Geen overzicht op voorhand naar de operatoren
Efficiënte verdeling op basis van de woonplaats van de BMO
FAVV geeft opdrachten en geen vaste aanstellingen.
Rotatie voorkomt bedrijfsblindheid.
In regio’s waar de beschikbaarheid van de BMO’s beperkt is, moet de
rotatieperiode een richtlijn zijn
Rotatie over drie jaar is reeds effectief in de sector TRA

PMU voegt eraan toe dat dezelfde rotatie toegepast wordt voor de ambtenaren van het
FAVV. De BOP zeggen dat ze dit begrijpen maar dat de communicatie hierover beter kan.
-

Certificaten
TRACES

•

Certificaten TRACES

JDL deelt mee dat de EU in de toekomst haar aanpak wat de TRACES-certificaten betreft,
wil wijzigen. Het doel is daarbij dat de certificaten worden gevalideerd in TRACES, zelfs
alvorens de dieren de inrichting verlaten. Indien de EU bij dit standpunt blijft, dan zal de
validatie niet langer erna of binnen de 24 uur kunnen plaatsvinden, maar dan zal deze
moeten worden uitgevoerd bij de operator.
Als alternatief worden 2 keuzes aan de BMO’s aangeboden:
- 11,73 € (2021) indien het certificaat binnen de 24u in TRACES ingevoerd wordt
(zoals voorheen)
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De validatie in TRACES wordt bij de operator gedaan, er zal geen 11,73 € (2021)
extra betaald worden aan de BMO, maar de operator zal meer tijd ter plaatse
betalen.
JDL voegt hieraan toe dat er nog gewacht wordt op een antwoord van de EU. De BOP
vragen of het vaak voorkomt dat de certificaten niet binnen de 24u worden ingegeven en
of over de 2 aangeboden keuzes een bevraging moet komen bij de BMO’s? JDL zegt dat
dit niet veel voorkomt en dat de tijd te kort is om zo een bevraging te doen. De BOP
geven enkele bemerkingen over dit onderwerp:
- Wat als er fouten zijn of als er wijzigingen moeten worden aangebracht? Zal het
certificaat nog steeds kunnen worden geannuleerd?
- Niet alle operatoren beschikken over computers.
JDL bevestigt dat wijzigingen/annuleringen nog altijd mogelijk zullen zijn. Het is enkel de
eerste validatie waarop de wijziging betrekking zal hebben. Wat computers betreft, zullen
de operatoren dan moeten garanderen dat een PC ter beschikking kan worden gesteld aan
de BMO wanneer dit een EU-norm is. LVE vult aan dat de operator, bij de aanvraag export,
moet meedelen of hij al dan niet een PC ter beschikking stelt.
-

-

DMO Vlaams
Gewest

•

DMO Vlaams Gewest

PMU legt uit dat de DMO’s van het Vlaams Gewest controles uitvoeren van de
infrastructuur van de slachthuizen en op het vlak van dierenwelzijn. Zij hebben een globale
aanpak qua dierenwelzijn in de slachthuizen. De BMO’s van het FAVV worden hiervan op
de hoogte gebracht en zijn voor de volgende taken aangeduid in het slachthuis:
PM keuring
AM keuring, met inbegrip van dierenwelzijn in de transporten en de slachting zelf
Bij vaststelling van niet-conformiteiten in verband met dierenwelzijn moeten zij
het Vlaams Gewest informeren
PMU zegt dat het van belang is goede afspraken te maken met de DMO’s van het Vlaams
Gewest:
- De AV-BMO kan een rondleiding geven aan de DMO’s van het Vlaams Gewest
- Aparte taakverdeling in het slachthuis
- Een goede verstandhouding en samenwerking is belangrijk
- Dierenartsen kunnen zowel voor het FAVV als voor het Vlaams Gewest werken
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• Ter info
PMU geeft nog de volgende zaken mee ter info:
- Een extra mededeling rond Corona is gepubliceerd op Intranet CDMO
- De beurzen Expovet en Veterinexpo 2020 zijn geannuleerd wegens Corona
- De Procedure Organisatie Overlegvergaderingen beheer BMO is gepubliceerd
(17/08/2020)
• Extra vragen
JDL maakt hierbij de opmerking dat de agendapunten die de BOP graag hadden
besproken tijdens de overlegvergaderingen op voorhand dienen doorgestuurd te worden
en dat de BOP vooraf onderling hun vragen kunnen bundelen.
- Adminlight CDMO “Pauze”
De BOP vragen wat precies bedoeld wordt met een ‘significante pauze’ en hoe dit praktisch
zal geregeld worden in het slachthuis (grote en kleine slachthuizen). LVE antwoordt dat
indien de BMO ingeschreven is, hij daadwerkelijk aan het werk moet zijn maar dat een
kleine pauze van 10 minuten ok is. Indien hier misbruik van gemaakt zou worden dient hier
paal en perk aan gesteld worden.

De NICE stuurt de
dienstnota “Adminlight
CDMO” samen met
de presentatie van de
vergadering door naar
de BOP

- Weging van de opleidingen
De BOP leggen uit dat het een consistentere aanpak zou zijn om de punten toegekend
door het FAVV af te stemmen op de punten die worden toegekend door de Orde der
Dierenartsen. PMU legt uit dat de criteria van de Orde van meet af aan verschilden van die
van het Agentschap, maar dat het inderdaad nu interessant zou zijn om de punten die
betrekking hebben op de duur van de opleidingen te laten samenvallen, maar dat het niet
mogelijk zal zijn om dezelfde opleidingen te valideren (bijvoorbeeld de opleiding over
chirurgie bij honden zal niet worden erkend door het FAVV). Het FAVV zal contact
opnemen met de Ordes en zal een overlegvergadering organiseren.

Het FAVV zal contact
opnemen met de
Ordes en zal een
overlegvergadering
organiseren.
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Het document
alsook de
presentatie van
de vergadering
werden op
04/11 per mail
doorgestuurd
naar de BOP.

