Federaal Agentschap
voor de Veiligheid
van de Voedselketen
Bestuur van de Controle
Vlaams Landsgedeelte
Nationale Implementatieen Coördinatie eenheid
WTC III, 18de verdieping
Simon Bolivarlaan, 30
B-1000 Brussel
Tel. 02 208 47.58
Fax 02 208 47 25
info@favv.be

Correspondent :
Toestelnummer :
E-mail :
Uw brief van

Marc Maes
02/208.47.49
marc.maes@favv.be
Uw kenmerk

Betreft :

Verslag vergadering FAVV – Syndicale afgevaardigden zelfstandige dierenartsen

Ons Kenmerk
CONT/NIC/MMC

Bijlagen

Datum
24/11/2006

www.favv.be

Vergadering FAVV – Syndicale afgevaardigden zelfstandige dierenartsen
Vrijdag 27 oktober 2006, WTC III, 1° verdiep, zaal D, 09.00u – 12.30u.
Aanwezig:

Jean-Marie Dochy (JMD), Directeur generaal DG Controle
Guy Temmerman (GT), Directeur, DG Controle, NICE
Paul Mullier (PM), Directeur, DG Contrôle, UNIC
Jaak Hinderyckx (JH), Adviseur FAVV
Michel Lambert (ML), Directeur, DG Contrôle
Walter Stragier (WS), afgevaardigde DVK
Roger Vosters (RV), afgevaardigde VDV
Henri Van Lierde (HVL), afgevaardigde IVDB
Pierre Gillet (PG), représentant UPV
Michel De Ronde (MDR), attaché, DG Contrôle, UNIC, rapporteur
Marc Maes (MMC), attaché, DG Controle, NICE, verslaggever.

Dagorde / Ordre du jour
1. Approbation de l’ordre du jour / Goedkeuring van de dagorde
2. Approbation du rapport de la réunion de concertation du 12/07/2006 /
Goedkeuring van het verslag van de overlegvergadering van 12/07/2006
3. Evaluation des prestations des vétérinaires chargés de missions / Evaluatie
van de prestaties van de dierenartsen met opdracht
4. Formation des vétérinaires chargés de missions / Opleiding van de
dierenartsen met opdracht
5. Participation des vétérinaires chargés de missions à des réunions organisées
par l’Agence / Deelname van de dierenartsen met opdracht aan
vergaderingen door het Agentschap georganiseerd
6. Examen des propositions syndicales en matière d’honoraires / Nakijken van
de syndicale voorstellen betreffende de honoraria
7. Modalités de la communication aux vétérinaires chargés de missions /
Modaliteiten van de communicatie met de dierenartsen met opdracht
8. Modifications apportées à la convention d’exécution / Veranderingen
teweeggebracht aan de uitvoeringsovereenkomst
9. Divers / Varia
Onze opdracht is te waken
over de veiligheid van de
voedselketen en de kwaliteit
van ons voedsel, ter
bescherming van de
gezondheid van
mens, dier en plant.

1.Dagorde
De dagorde wordt aanvaard daar de punten aangebracht door de syndicale
afgevaardigden er in opgenomen zijn.

2. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering van 12/07/2006
Goedgekeurd.

3. Evaluatie van de prestaties van de dierenartsen met opdracht
In de vergadering van 12 juli 2006 werd een door het FAVV opgesteld
evaluatiesysteem voorgesteld (zie verslag van die vergadering). De syndicale
afgevaardigden aanvaardden dit evaluatiesysteem met de beperking om de evaluatie
van de keurders in het slachthuis niet door de AV van het slachthuis te laten
gebeuren.
Het FAVV stelt nu voor dat de keurders zullen geëvalueerd worden door de
verantwoordelijke ambtenaar van het slachthuis die zich voor zijn evaluatie o.a. zal
kunnen baseren op inlichtingenfiches die opgesteld worden door de AV. Deze
inlichtingenfiches zijn conform met het lastenboek I dat door de AV is ondertekend.
JMD herinnert eraan dat dit evaluatiesysteem geen repressief karakter heeft maar
constructief is voor de toekomst. Dit systeem is eveneens een onderdeel van de
communicatie met de DMO.
HVL, RV en WG (PG was op dit moment nog niet aanwezig) verklaren zich akkoord
met deze aanpassing en zullen het evaluatiesysteem verdedigen bij hun leden.
Het FAVV zal een procedure opstellen en op Internet plaatsen. Elke DMO zal
eveneens een brief ontvangen waarin de procedure wordt uitgelegd.
Het evaluatiesysteem zal in werking treden op 1 januari 2007.

4. Opleiding van de dierenartsen met opdracht
PM herhaalt de voorwaarden van opleiding:
verspreid over 3 jaar:
50 uren opleiding met een minimum van 12 uur per jaar.
Om te worden aanvaard door het FAVV moet de opleiding:
• van universitair niveau zijn
• een thema als onderwerp hebben dat opgenomen is in bijlage 1 van
Verordening 854/2004
• verband hebben met de ondertekende lastenboeken.
De DMO zal een bewijs van zijn opleidingen moeten voorleggen bij de ondertekening
van de volgende raamovereenkomst (voor de meeste DMO’s op 31 december 2008).
Het FAVV zal een duidelijk tijdschema voorleggen voor de nog te volgen opleidingen
(daar er reeds een jaar verstreken is).
Het FAVV zal de procedure voor de opleidingen op Internet plaatsen.

5. Deelname van de dierenartsen met opdracht aan vergaderingen door het
Agentschap georganiseerd

2

PM stelt een nota voor die gericht is aan de PCE Hoofden en waarin de voorwaarden
zijn opgenomen om een vergoeding te geven aan de DMO’s voor deelname aan
vergaderingen georganiseerd door het FAVV.
De volgende voorwaarden zijn van toepassing:
• een vergoeding voor maximum 2 uur
• de vergadering betreft het geven van dienstinstructies over de volgende
thema’s: specifiek FAVV software gebruik, certificatie en gebruik van
checklists
• de verplaatsing wordt niet vergoed, noch in tijd noch in afstand.
PG vraagt waarom er geen km vergoeding voorzien is.
JMD antwoord dat er gekozen is voor een vergoeding op 1 plaats; bij een km
vergoeding is er veel te veel verschil in vergoeding per DMO.
De vergoeding is op maximum 2 uur gesteld om er voor te zorgen dat de PCE’s
productief vergaderen en dat er uniformiteit is tussen de PCE’s.
Deze nota kan verdeeld worden onder de DMO’s. In de toekomst zullen de DMO’s via
Internet toegang krijgen tot bepaalde documenten.

6. Nakijken van de syndicale voorstellen betreffende de honoraria
Tijdens de vorige vergadering stelde het FAVV een verhoging voor van de honoraria
o.a. gebaseerd op de gezondheidsindex. Het FAVV vroeg de syndicaten om hun
voorstellen over te maken en ook om na te denken over eventuele andere vormen van
verloning.
Voorstel HVL: 40€ per uur.
Voorstel RV: 44€ per uur met een vergoeding voor bijzondere opdrachten.
Voorstel PG: 42,86€ per uur met een toeslag voor het werk tussen 18.00u en 08.00u
en het werk op feestdagen. Deze toeslag moet gecorreleerd zijn met dezelfde
coëfficiënt die het FAVV aanrekent voor zijn retributies aan de operatoren tijdens die
uren.
JMD herhaalt zijn vraag of er nagedacht is om het werk verschillend te belonen
naargelang de belangrijkheid van het werk.
HVL stelt dat na een rondvraag bij zijn leden is gebleken dat zij geen voorstander zijn
van verschillende verloning. Een betere km vergoeding (vooral door het druk verkeer
en dus tijdsverlies) wordt wel gevraagd. Hij stelt voor om de afgelegde kilometers om
te zetten in tijd: 38 km wordt vergoed voor een half uur.
WS stelt voor de km vergoeding op te delen: eerst thuis – werk verplaatsing aan het
huidige tarief en later op de dag een verhoogd tarief voor de verplaatsingen tijdens het
werk en dit om het tijdsverlies te compenseren.
JMD stelt dat er geen aanpassing aan de km vergoeding zal gebeuren.

Hij voorziet wel de mogelijkheid tot discussie over verhoging van het uurloon voor de
ondertekening van de certificaten tijdens het weekend, niettegenstaande het FAVV op
dit moment verlieslatend is voor de ondertekening van certificaten (voor korte duur).
Dit is deels te verklaren door het feit dat de DMO’s de certificaten thuis invullen en
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zodoende de duur van hun bezoek onder het half uur blijft waardoor het FAVV enkel
een certificaat kan aanrekenen aan de operator. De DMO kan dan weer zijn thuiswerk
niet aanrekenen aan het FAVV.
Het is dus aan te bevelen om de administratie voor de certificering bij de operator te
doen zodat het FAVV de juiste duur van de prestatie, die breder is dan het bezoek, in
rekening kan brengen.
JMD wil geen verhoging van de vergoeding voor de keurders in de slachthuizen voor
de vroege uren of speciale dagen.
Na discussie komt men tot een akkoord:
• het voorstel van het FAVV tot verhoging van het uurloon gebaseerd op de
gezondheidsindex wordt aangenomen (de gezondheidsindex van maart 2003
dient als basis voor de berekening)
• en er komt een verhoging met 50% (uurloon) voor werk dat gepresteerd wordt
tijdens uren die, volgens het KB van 10 november 2005 betreffende retributies
bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de
financiering van het FAVV, extra aangerekend worden aan de operatoren
maar met uitsluiting van deze verhoging voor de uren van de keuring.
Deze voorstellen zullen aan de Minister ter goedkeuring voorgelegd worden maar
veronderstellen ook een gunstig advies van de inspectie van Financiën.

7. Modaliteiten van de communicatie met de dierenartsen met opdracht
HVL stelt voor om een ombudsman aan te stellen per syndicale vertegenwoordiging
voor de communicatie met het FAVV – AFSCA.
JMD vindt dat dit intern in de vertegenwoordiging moet geregeld worden. Elke
vertegenwoordiging kan reeds contact opnemen met de directeurs van de NICE. Het
is echter niet de bedoeling om alle klachten van de DMO’s langs deze weg te
behandelen. De DMO’s kunnen steeds voorstellen ter verbetering van de werking van
het FAVV overmaken aan deze directeurs.
Voor de klachten van de “Stakeholders” over de werking van het FAVV beschikt het
FAVV reeds over een ombudsdienst. Deze ombudsdienst is onafhankelijk van de DG
Controle. De DMO’s kunnen in dit heden als “Stakeholders” beschouwd worden.
Hierbij dient aangestipt dat klachten bij de ombudsdienst niet anoniem kunnen
gebeuren.
Voor organisatorische problemen moeten de DMO’s de syndicale afgevaardigden
contacteren.

8. Veranderingen teweeggebracht aan de uitvoeringsovereenkomst
In artikel 3 van de nieuwe uitvoeringsovereenkomst is een alinea toegevoegd. Hierin
wordt bevestigd dat de DMO beschikt over een geldig medisch attest.
In artikel 7 van de nieuwe uitvoeringsovereenkomst zijn twee alinea is toegevoegd. Dit
heeft als doel om problemen met laattijdige wijzigingen in AdminLight te voorkomen.
Het indienen van de maandelijkse prestatiestaat zal uiterlijk moeten gebeuren op de
laatste dag van de derde maand die volgt op de maand waarop ze betrekking heeft en
eens hij is afgesloten kan hij niet meer gewijzigd worden.

9. Divers / Varia
HVL dient enkele voorstellen in om de werking van AdminLight te verbeteren:
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•
•
•
•

de operator standaard invullen
afdruk mogelijkheid van de samenvatting
gemakkelijker BTW berekening
eventueel off line kunnen werken.

ML zal deze voorstellen bestuderen en waar mogelijk toepassen. Hij stelt ook dat
vanaf 15 november 2006 tot op het eind van het jaar aan de DMO’s de mogelijkheid
zal gegeven worden om éénmalig in AdminLight een bijkomende facturatie (één per
maand van het jaar 2006) in te vullen voor vergeten prestaties.

Marc Maes

Michel De Ronde
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