06/11/2013
rapport / verslag
Overlegvergadering FAVV – Beroepsorganisaties voor de zelfstandige dierenartsen
belast met opdracht door het FAVV

Aanwezig :
J.-M. Dochy (JMD), DG Controle, directeur generaal
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
Myriam Logeot (ML), inspecteur-dierenarts, DG Controle, NICE
Jos Clysters (JCS), inspecteur-dierenarts, DG controle, NICE, verslaggever
Fabrice Bodeüs (DMO) afgevaardigde UPV
Paul Roland (PR), afgevaardigde van de Orde der dierenartsen FR
Benoit Bertrand (BB), afgevaardigde van de Orde der dierenartsen FR
Walter Stragier (DMO), afgevaardigde DKV
Jan Deleu (DMO), afgevaardigde VDV
Henri Van Lierde (DMO), afgevaardigde IVDB
Roger Vosters (RV), afgevaardigde van NGROD
Chris Landuyt (CL), afgevaardigde van NGROD
Verontschuldigd:
Bert Matthijs (BM), DG Controle, regionaal directeur NL
Esther Mulkers (EM), kwaliteitsverantwoordelijke DG Controle

Dagorde/ Ordre du jour
1. Goedkeuring van de dagorde / approbation de l’ordre du jour
2. Financiële en budgetaire aangelegenheden/Aspects financiers et budgétaires:
- aanpassing van de honoraria 2014 aan het gezondheidsindexcijfer /
adaptation des honoraires 2014 à l’indice santé
3. ISO 17020 in de grensinspectieposten / aux postes d’inspection frontaliers
4. Werkgroep “AV-DMO” stand van zaken/ Groupe de travail “CDM-RA” état des
lieux:
- stroomschema’s slachthuizen/ organigrammes des abattoirs
- enquête AV DMO/ CDM RA
5. Werkgroep “Beheer DMO” stand van zaken/ Groupe de travail “Gestion CDM”
état des lieux:
- aanpassing procedures/ adaptation procédures
6. Opleiding DMO stand van zaken/ Formation CDM état des lieux:
- project algemene principes van opleiding/ projet principes généraux de
formation
7. Nieuwe oproep voor DMO’s/ nouvel appel pour CDMs HAI – NAM – LIE
8. Onderzoeksproject universiteit Leiden in samenwerking met FAVV en NVWA
/projet de recherche de l'université de Leiden en collaboration avec l’AFSCA et
NVWA
9. Points des représentants des CDM / Punten van de vertegenwoordigers van de
DMO’s
Alle relevante documenten werden samen met de dagorde per mail verstuurd.
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1. Goedkeuring van de dagorde

Er worden enkele punten toegevoegd aan de agenda door de
vertegenwoordigers van de DMO’s en van de Orde der dierenartsen
onder punt 9.

2. aanpassing van de honoraria
aan het gezondheidsindexcijfer

JMD:voor 2014 is er een aanpassing voorzien berekend op basis van
het gezondheidsindexcijfer van oktober 2013:
- Honorarium per uur: € 43,09
- Supplement certificaat TRACES: € 10,87
Een voorstel voor de aanpassing zal aan de minister worden
voorgelegd ter goedkeuring. Er zijn genoeg inkomsten om deze
aanpassing te financieren maar er is een probleem met de uitgaven
van de Belgische Overheid. Het is dus afwachten of de regering deze
verhoging zal goedkeuren.

De dagorde wordt goedgekeurd.

Het supplement certificaat
TRACES wordt beperkt tot 10
certificaten per dag.

JMD: er is ook een probleem met het supplement per afgeleverd
certificaat: het komt voor dat op een dag door een DMO 100
certificaten worden afgeleverd zodat er meer dan 1000 € betaald
wordt als supplement als extra op de gepresteerde uren. Dit is niet
verdedigbaar aangezien het supplement ingevoerd werd om de tijd
van de verplaatsing te compenseren. Ik stel voor om het supplement
te beperken tot 5 of 10 certificaten per dag.
CL: kan er niet degressief gewerkt worden?
JMD:op 80% van de dagen worden er minder dan 5 certificaten
getekend door de DMO’s en op 1% van de dagen zijn er DMO’s die
meer dan 25 certificaten afleveren. Bovendien is degressief rekenen
per bijkomend certificaat een ingewikkelde zaak.
DMO: kan de kilometervergoeding niet verhoogd worden voor alle
DMO’s ?
JMD: nee want het is geen economische afweging; het gaat hier om
redelijkheid want wij kunnen niet verdedigen dat het FAVV een DMO
meer dan 1000€ betaalt voor een prestatie geleverd op een dag.
DMO: 40 km per dag worden niet betaald; 1 certificaat afleveren als
men 30 km moet rijden is een verliesoperatie.
JMD: men moet het niet per certificaat berekenen; 40 km is een
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verplaatsing die vroeger vastgelegd werd na een grondige analyse en
de uren worden ook betaald; voor het eerste certificaat wordt een
honorarium van een uur betaald.
DMO: weinig betalen betekent weinig jonge kandidaten DMO.
JMD: we hebben niet te weinig DMO’s; oude DMO’s willen zelfs nog
blijven werken voor het FAVV.
DMO: waarom wordt dan de wet niet gewijzigd?
JMD: ik wacht nog altijd op een geargumenteerd dossier van jullie
zoals 2 jaar geleden werd afgesproken.
3.ISO 17020 in de
grenscontroleposten

JMD geeft aan de hand van het document (en PP-presentatie) “ ISO
17020 extensie voor DMO’s in de grenscontroleposten” de stand van
zaken betreffende de toepassing van de norm in de
grenscontroleposten voor de DMO’s.
 In oktober 2013 werden de GIP van Antwerpen en Luik
geauditeerd volgens de versie 2012 van de norm ISO 17020.


Resultaten audit:
- 1 NC-minor voor het systeem: detaillering regelgeving in de
algemene invoerprocedure
- vaststelling van professionele manier van werken en
correcte controles door de C/I en de DMO’s



Lastenboek IV wordt afgestemd op het reëel takenpakket van
de DMO in de grenscontroleposten

JMD: de DMO’s van de grenscontroleposten zijn de eerste DMO’s die
geaccrediteerd zijn
ENQUËTE AV-DMO
4. Werkgroep “AV- DMO” stand
van zaken:stroomschema’s
slachthuizen en enquête AV-DMO EV geeft uitleg over de stand van zaken:
- De aanpassing van het lastenboek wordt 1 jaar
uitgesteld (wijziging voorzien einde 2014)
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-

69 % van de AV’s hebben geantwoord
De resultaten moeten nog verwerkt worden
De anonimiteit van diegenen die geantwoord hebben
wordt verzekerd

STROOMSCHEMA’S
JMD: de stroomschema’s moeten duidelijk maken dat
1. De DMO’s geen taken uitvoeren van de operator
2. Er een onderscheid is tussen de opdrachten van een AVDMO en de andere DMO’s; dit onderscheid kan verschillen
per slachthuis
EV: er mogen nog altijd opmerkingen overgemaakt worden
JMD: er moet ook een gestructureerd overleg georganiseerd worden
in ieder slachthuis om problemen te bespreken en op te lossen; vb. 2
maal per jaar overleg operator-AV-inspecteur en iedere maand
overleg AV-operator
EV: dit is een agendapunt voor de werkgroep AV-DMO
RV: alle problemen zijn vermeld in de checklisten maar er komt nooit
feedback van de PCE
JMD: daar zal verandering inkomen want het gestructureerd overleg
geldt niet alleen voor de AV maar ook voor de PCE
DMO: de ambtenaar komt niet voor in de stroomschema’s
EV: een inspecteur is niet betrokken bij de dagelijkse gang van zaken
in een slachthuis

5. Werkgroep beheer DMO’s
stand van zaken: aanpassing
procedures

EV : de procedures worden niet gewijzigd maar enkele
tegenstrijdigheden worden gecorrigeerd (zie vooraf verstuurde
documenten)
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CL: er is een probleem met de zo genoemde dienstvergadering die op
het einde van het jaar in de PCE’s georganiseerd wordt om de
uitvoeringsovereenkomst te tekenen. Is het een opleiding of een
dienstvergadering? Is ze betalend of niet?
EV :

-

een dienstvergadering is verplicht en betalend
een opleiding is niet verplicht en niet betalend
de uitnodiging op het einde van het jaar om de
uitvoeringsovereenkomst te tekenen is noch een
dienstvergadering noch een opleiding

JMD: er moet duidelijkheid zijn: de PCE moet deze bijeenkomst
gebruiken als dienstvergadering, dus betalend en aansluitend maar
niet betalend, zorgen voor een receptie; de bijeenkomst op het einde
van het jaar moet ook een “sociale” dimensie krijgen
CL: wat gaat er gebeuren met procedure 4TRA?
EV:er is een werkgroep opgericht bij TRA om deze procedure te
herzien tegen maart 2014
CL: hoe zit het met de begeleidingsfiches?
EV: er zal voor alle lastenboeken maar 1 begeleiding per jaar zijn met
uitzondering van LB IV tweemaal per jaar.

6.Opleiding DMO stand van
zaken: project algemene
principes van de opleiding

ML geeft aan dat het document “algemene principes van opleiding
DMO” is aangepast naar aanleiding van het nieuwe criterium voor Elearning opleidingen en de erkenning van opleidingen vooraf door het
Agentschap. Ze overloopt het betreffende document met bijhorend
formulier voor aanvraag van erkenning van de opleiding.
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JMD: opleidingen die verband houden met alle lastenboeken zijn
geldig voor alle DMO’s zelfs als ze geen opdrachten uitvoeren voor
een of meerdere lastenboeken
DMO: het aanbod moet aangepast worden aan de opdracht, dus
meer technisch
JMD: als dat zo zou zijn dan moeten we met controleurs werken;
dierenartsen zijn universitair opgeleid en worden geacht in staat te zijn
om alle opleidingen te kunnen volgen. Indien de opleiding van
technisch niveau zou zijn, kan het Agentschap even goed met
techniekers werken die experts zijn op een bepaald vlak door het
volgen van een toegespitste opleiding. Het Agentschap heeft er echter
voor gekozen om met dierenartsen te werken die een universitaire
opleiding gevolgd hebben.
PM: de opleidingen worden slechts voor 1 jaar erkend omdat het
FAVV wilt blijven nagaan of de opleidingen jaarlijks voldoen aan de
opgelegde criteria.
ML: E-learning opleidingen moeten naast de 3 vermelde criteria ook
voldoen aan een criterium specifiek voor E-learning: Na de opleiding
worden 5 meerkeuzevragen, geselecteerd uit een lijst van minimum
20 vragen, gesteld aan de deelnemers. Deze moeten 4 van de 5
vragen juist beantwoorden om een certificaat van opleiding te kunnen
bekomen. Indien de les met grote aandacht gevolgd wordt, zou dit
geen probleem mogen zijn.
DMO: en de opleiding van niet DMO’s?
JMD: het FAVV kan geen voorwaarden opleggen voor opleiding van
andere dierenartsen, alleen voor dierenatsen die opdrachten
uitvoeren voor het FAVV
BB: Bij de Orde geldt voor de evaluatie van de E-learning opleidingen
het systeem van een test met 5 meerkeuzevragen geselecteerd uit
een lijst van minimum 15 vragen. Bij elke meerkeuzevraag staan 4
antwoorden geformuleerd. Kan het criterium van het Agentschap
hieraan aangepast worden?
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PM: Ja, dit zal aangepast worden in het document “algemene
principes voor opleiding DMO”.
ML: geeft uitleg bij het formulier “aanvraag tot erkening van de
opleiding” waarvan deel I door de opleidingsorganisatie moet ingevuld
worden en deel II door de PCE hoofden
7. Nieuwe oproep voor DMO’s

8.Onderzoeksproject universiteit
Leiden

ML geeft een stand van zaken bij de oproep van 26 augustus 2013:
- Opdrachten beschikbaar voor de provincies Namen
en Henegouwen en voor duitstaligen voor de
provincie Luik
- voor lastenboeken II, VI en VII
- de criteria voor ontvankelijkheid van de kandidaturen
werden aangepast in de oproep; nu wordt enkel een
aangetekende zending van het ingevuld
de
kandidaatformulier voor het einde van de 2 maand
volgend op de bekendmaking van de oproep
gevraagd. Het is nu dus ook mogelijk voor bv.
laatstejaarsstudenten en dierenartsen in loondienst
om zich kandidaat te stellen.
- kandidaten: Luik (0 duitstaligen), Namen (8),
Henegouwen (12)
- evaluatie van de kandidaten volgt in december 2013
ML: geeft uitleg over de enquête van het onderzoeksproject van de
Universiteit van Leiden. Het onderzoek peilt naar de
besluitvormingsprocessen onder de dierenartsen. De enquête is
momenteel reeds lopende voor de NVWA. Het Agentschap heeft
besloten om hier aan deel te nemen om de steun en de motivatie te
verhogen bij de DMO’s en de inspecteur-dierenartsen. Het
Agentschap hoopt met deze enquête info te verkrijgen als input voor
het H&R managementbeleid inzake DMO’s en inspecteurdierenartsen. De enquête zal midden november opgestuurd worden
naar alle DMO’s (uigezonderd deze die enkel werken voor LB VIII) en
de inspecteur-dierenartsen van de PCE’s. Een mail voor aankondiging
van de enquête zal uit naam van GD Dochy verstuurd worden maar
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9.Punten van de
vertegenwoordigers van de
DMO’s /points des représentants
des CDM

volstrekte anonimiteit is verzekerd bij verwerking van de resultaten.
CL: worden de BSE bij Rendac monsters genomen door
dierenartsen?
EV: alle monsternemers hebben de specifieke opleiding gevolgd en
staan onder onmiddellik toezicht van de bevoegde ambtenaar
CL: er worden vrijgeleide voor TBC uitgeschreven vanuit de PCE; er
worden in het slachthuis problemen gemeld met de identificatie en/of
dierenwelzijn
EV: het probleem ligt bij de operator; een vrijgeleide voor TBC
betekent niet dat alle andere verplichtingen vervallen
JMD: de veehandelaars en de landbouwers zijn goed op de hoogte
van de regelgeving
CL: er zijn DMO’s die naamstempels hebben met de vermelding
“doctor in de diergeneeskunde” terwijl ze dierenarts zijn maar geen
doctor
JMD: dat moet gecorrigeerd worden
CL: DMO’s worden soms opgebeld vanuit de PCE vanuit een
verborgen nummer met als gevolg dat niet wordt opgenomen.
Waarom is dat nodig?
JMD: dat mag niet gebeuren, maar is soms een probleem van de
telefooncentrale
CL: feedback over slachthuisbevindingen: cysticercose, dierenwelzijn,
… . Wij kunnen enkel vergelijken met andere slachthuizen als we over
deze gegevens beschikken.
JMD: alle resultaten van de keuring zitten in Beltrace; de AV-DMO
kan de resultaten van andere slachthuizen raadplegen; en iedere PCE
moet de dienstnota toepassen en de richtlijnen volgen
RV: procedure 6: opdrachten uitvoeren in verschillende PCE’s
EV: de mogelijkheid bestaat maar wordt beperkt tot Brussel en
Vlaams Brabant en in speciale omstandigheden
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