29/05/2012
rapport / verslag
Overlegvergadering FAVV – Beroepsorganisaties voor de zelfstandige dierenartsen
belast met opdracht door het FAVV / Réunion de concertation AFSCA – Associations
professionnelles des vétérinaires indépendants chargés de missions par l’AFSCA
Aanwezig / Présents :
J.-M. Dochy (JMD), DG Contrôle, directeur général / directeur-generaal
Bert Matthijs (BM), DG Controle, Coördinator NL, NICE, directeur
Michel Lambert (ML), DG Contrôle, Direction de l’Administration centrale, directeur
Eddy Versele (EV), PCE hoofd OVL, Voorzitter van de werkgroep DMO’s
Esther Mulkers (EM), kwaliteitsverantwoordelijke DG Controle
Stefan Theuwis (ST),coordinator PRI DG Controle
Walter Stragier (DMO), afgevaardigde DVK
Henri Van Lierde (DMO), afgevaardigde IVDB (vanaf 10h30)
Dominique Bonnevie (CDM), représentant UPV
Jos Clysters (JCS), inspecteur-dierenarts, DG Controle, NICE, verslaggever
Afwezig / Absent : Paul Mullier,,DG Contrôle, Coordinator FR, UNIC, directeur
Jan Deleu (DMO), afgevaardigde VDV
Dagorde/ Ordre du jour
1. Goedkeuring van de dagorde / approbation de l’ordre du jour
2. Extensie ISO 17020 voor DMO’s: wijziging lastenboek IV (GIP) en andere
lastenboeken / Extension ISO 17020 aux CDM: adaptation cahier de charges IV (PIF)
et autres cahiers de charges
3. Aanpassing van de honoraria aan het gezondheidsindexcijfer – projectie op honoraria
2013 / adaptation des honoraires à l’indice santé – projection 2013
4. Actieplan slachthuizen / plan d’ation pour les abattoirs
5. Aanpassingen keuringsnormen – retributies / adaptations des normes d’expertise rétributions
6. KB tot aanpassing van KB van 20/12/2004 tot vaststelling van de voorwaarden
waaronder het FAVV taken door zelfstandige dierenartsen kan laten verrichten / AR
modifiant l’AR du 20/12/2004 portant fixation des conditions dans lesquelles AFSCA
peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires indépendants
7. Points des représentants des CDM / Punten van de vertegenwoordigers van de
DMO’s:
- Keuren aantrekkelijker maken
- 65-plussers
8. Divers / Varia
- Publicatie verslag
- Onderzoek van spuitplekken
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1. Approbation de l’ordre du jour
/ Goedkeuring van de dagorde

De afgevaardigde van DVK vraagt een aantal punten toe te voegen
onder punt 7.

2.Extensie ISO 17020 voor GIP / / EM geeft uitleg over de toepassing van ISO 17020 in de
extension ISO 17020 au PIF
inspectieposten met behulp van een document “ISO 17020
extensie voor GIP inclusief voor GIP-DMO’s”. ISO 17020 omvat
een aantal algemene criteria voor keuringsinstellingen. Het FAVV
is reeds geaccrediteerd voor de sectoren DIS/TRA/PRI.

De dagorde wordt goedgekeurd.

De GIP’s tegen oktober 2013 laten Oktober
accrediteren door BELAC
2013

Dit betekent dat alle personen die in de GIP inspecties of controles
uitvoeren aan deze normen moeten voldoen. Ook de DMO’s zullen
dus aantoonbaar op dezelfde manier als de ambtenaren moeten
werken. Ze blijven zelfstandigen en we zullen ISO 17020 zo veel
mogelijk implementeren op een manier die compatiebel is met het ISO
9001 beheersysteem van de DMO’s. Er is geen gevaar dat de DMO’s
als schijnzelfstandigen worden beschouwd want dit is wettelijk
vastgelegd (JMD).
Wijzigingen voor GIP-DMO’s:
- akkoordverklaring om te werken volgens het kwaliteitshandboek
van het FAVV en bijhorende procedures
- verklaring ondertekenen om te werken volgens de geest van het
charter van de controleur (onpartijdig,onafhankelijk,confidentieel)
- instaan voor correct onderhoud van het materiaal van de GIP
- zich enkel laten vervangen door DMO met de ISO 17020
competenties
- een bewijs voorleggen van burgerlijke aansprakelijksverzekering
- DMO’s die nu reeds werken in de GIP worden historisch
competent verklaard; nieuwe DMO’s moeten on-the-job
opgeleid worden vooraleer ze competent worden verklaard
- Er zijn 5 competentiedomeinen: levende dieren,dierlijke
producten, plantaardige producten, diervoeders en andere
producten
- Er wordt een nieuwe begeleidingsfiche ingevoerd en deze zal
2x per jaar moeten ingevuld worden
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DMO: is er een hiërarchie?
JMD: de DMO’s werken voor ISO 17020 onder de technische
hiërarchie van een “technisch manager”; dit is de verantwoordelijke
van de GIP
DMO: is de opleiding voor ISO 17020 eenmalig?
JMD: de opleiding is specifiek voor de GIP en moet door de DMO’s en
de ambtenaren van de GIP gevolgd worden.De opleiding is volledig te
doorlopen door nieuwe GIP-DMO’s. Competenties worden continu
opgevolgd en deze opvolging kan altijd aanleiding geven tot een
tussentijdse “bijscholing” . Het betreft voornamelijk een on-the-jobtraining die niets van doen heeft met de standaard opleiding van 50
uur per 3 jaar.
DMO: wat moet er in de aansprakelijkheidsverzekering zitten want er
zijn verschillen afhankelijk van de activiteiten die een dierenarts
uitoefent
JMD: een verzekering voor beroepsfouten zal verplicht zijn voor GIPDMO’s (eis van de norm). De vraag is of deze verplichting niet moet
uitgebreid worden naar alle DMO’s; misschien eens navragen of
DMO’s die in groep dezelfde opdracht uitvoeren als groep kunnen
verzekerd worden
DMO: dat is niet mogelijk; het FAVV zou ons moeten meedelen welke
de bovengrens is voor een aansprakelijkheidsverzekering
JMD: een DMO moet zich verzekeren voor het geval hij de
procedures niet volgt; indien hij de procedures correct volgt en de
regels van goede dierenartsenpraktijken volgt is het FAVV
verantwoordelijk indien er schade aan derden ontstaat
DMO: wij zouden aan de verzekeringsmaatschappijen offertes kunnen
vragen per lastenboek
JMD: voor lastenboek VIII is reeds een beroepsverzekering verplicht,
aangezien de betrokken DMO’s in dat geval voor OCI’s werken die
ook ISO 17020 als norm hanteren; in ieder geval mogen DMO’s niet
optreden buiten hun lastenboek want dan werken ze buiten de
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opdracht die ze van het FAVV krijgen
DMO: en de andere lastenboeken?
JMD: in de toekomst moet door de DMO’s gewerkt worden volgens
een kwaliteitssysteem; de dierenartsenverenigingen moeten iets doen
DMO: wij hebben op 6 juni 2012 een vergadering georganiseerd voor
dierenartsen en Paul Devos uitgenodigd om ons uitleg te verschaffen
over welke mogelijkheden wij beschikken:
- een eigen OCI oprichten en een kwaliteitshandboek
opstellen
- aansluiten bij een bestaande OCI
- individuele accreditatie van elke DMO
3. Aanpassing van de honoraria
aan het gezondheidsindexcijfer –
projectie op honoraria 2012 /
adaptation des honoraires à
l’indice santé – projection 2012

JMD deelt mee dat het honorarium in 2013 waarschijnlijk 42.66€ zal
bedragen en het supplement voor Traces 10.76€. Deze berekening is
gebaseerd op de gezondheidsindex 136,2965 van oktober 2012.
Aangezien dit een schatting is zullen de honoraria slecht definitief
kunnen vastgelegd worden in oktober 2012.

Definitieve honoraria voor 2013
worden in oktober 2012
vastgelegd.

DMO: de DMO’s willen hogere honoraria omdat de ambtenaren ook
meer verdienen en andere zelfstandige beroepen ook beter betaald
worden
JMD: op federaal niveau is er bv.geen verhoging voor pro deo
advocaten en beginnende inspecteurs in de PCE’s verdienen minder
als vroeger; volgens onze informatie hebben DMO’s een gelijkwaardig
inkomen in vergelijking met praktijkdierenartsen als men rekening
houdt met de investeringen
DMO: misschien is dat zo; in de praktijk is het een kwestie van vraag
en aanbod
JMD: voor het FAVV ook want uiteindelijk worden DMO’s betaald met
geld dat via de slachthuizen afkomstig is van de veehouders;
DMO: lekenkeurders zijn duurder dan DMO’s
JMD: lekenkeurders zijn ten laste van de uitbaters; tarieven moeten
voor alle betrokkenen evenwichtig zijn
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4. Actieplan slachthuizen / plan
d’action pour les abattoirs

ST geeft uitleg over over het actieplan voor de slachthuizen
opgesteld door de werkgroep PRI – slachthuizen. Dit plan is nodig
omwille van talrijke opmerkingen van buitenlandse missies en van de
Duitse kwaliteitsdienst QS van vooral hygiëneproblemen in de
slachthuizen.
Het actieplan omvat:
1. uitvoeren van controles,gecoördineerd door de NICE
met speciale aandacht voor infrastructuur, hygiëne en
autocontrole; per slachthuiscategorie is er een
speciale equipe samengesteld
2. categoriesatie van de slachthuizen op basis van
inspecties in 2011 met per slachthuis een overzcht
van alle controles en het resultaat
3. conclusies na de uitgevoerde controles:
- de lokale PCE neemt de gebruikelijke
maatregelen;
- de equipe brengt PRI – hoofdbestuur op de
hoogte voor eventuele bijkomende maatregelen
vb.verlaging van het slachtritme
- evaluatie van de DMO’s
- evaluatie van de werking van de lokale PCE
4. de WG – slachthuizen stelt een lijst op van
maatregelen die moeten toegepast worden in geval
van acute problemen in een slachthuis
5. op einde van 2012 wordt beslist of verdere acties
nodig zijn om de controles van het FAVV in de
slachthuizen te verstrengen

01/01/2012
De operatoren zijn
verantwoordelijk voor de werkwijze
in de slachthuizen. Indien zij niet
reageren (= infrastructuur
aanpassen en hygiëne verbeteren)
kunnen ze niet overleven.

JMD: om economische redenen zoeken de slachthuizen de grens op
die het FAVV hanteert om geen maatregelen te nemen
DMO: de CL’s, de waarschuwingen,de processen-verbaal gaan teveel
in detail; hou het simpel aub.
JMD: 80% van de slachthuizen letten niet op de hygiëne en nemen
alleen maatregelen na opmerkingen van het FAVV; ze weten
nochtans wat er in de CL’s staat
DMO: de DMO’s moeten meer betrokken worden bij de hygiëne, niet
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door invullen van informatiefiches maar door steun vanuit de PCE oa.
door gesprekken en overleg
JMD: de DMO’s zijn er niet alleen om te keuren maar ook om op de
hygiëne te letten; wij vragen reeds lang dat de PCE’s de AV-DMO’s
steunen en bijstaan (en omgekeerd) om een tegengewicht te vormen
tegen de slchthuizen
5. aanpassing keuringsnormen –
retributies /adaptations des
normes d’expertise - rétributions

ST licht de discussietekst van de werkgroep ACS PRI toe die de
keurnormen en de retributies wil aanpassen:
1. aanpassen van de normen voor het aantal DMO’s in de
keuring voor verschillende diersoorten
- slachthuizen met een laag slachtvolume kunnen
contingentkeuring krijgen als ze aan bepaalde voorwaarden
voldoen
- slachthuizen met normale capaciteit: het keurquotum wordt
aangepast en er wordt een quotum (10%) voor administratief
werk toegekend voor lastenboek I dat niet wordt
meegerekend in het quotum aan keururen
2. aanpassing retributies:
- slachthuis met laag volume:per gepresteerde tijd
- aanpassing voor keuring van konijnen, van fokvarkens
boven 100 kg, van bedrijfsgeassisteerde keuring
- voor de andere slachthuizen worden de
tarieven aangepast aan de keurdersequivalenten
JMD: wij willen kostendekkend blijven en moeten daarom duidelijk
omschrijven wat er moet gedaan worden binnen de toegekende uren;
de wijzigingen zijn geen grote veranderingen; de slachthuizen moeten
zich beter organiseren indien ze kosten voor het FAVV willen
verminderen
DMO: het ritme is ook afhankelijk van de pauzen
ST: er is duidelijk bepaald wat een pauze is: de slachtband moet
volledig stilliggen en deze onderbreking moet vooraf vastgelegd
worden
DMO: niet in alle slachthuizen worden de darmen gekeurd; waar dat
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wel gebeurt wordt er ook afgekeurd, in de andere niet
JMD: darmen moeten gekeurd worden
6.KB tot aanpassing van het KB
van 20/12/2004 tot vaststelling
van de voorwaarden waaronder
het FAVV taken door
zelfstandigedierenartsen kan
laten verrichten / AR modifiant
l’AR du 20/12/2004 portant
fixation des conditions dans
lesquelles AFSCA peut faire
exécuter des täches par des
médecins vétérinaires
indépendants
7. Points des représentants des
CDM / Punten van de
vertegenwoordigers van de
DMO’s

JMD: de aanpassingen zijn:
1. Jaarlijkse indexering van de honoraria
2. In jury die de kandidaten evalueert kan het PCE-hoofd zich
laten vervangen

1. 65-plussers.
JMD: ambtenaren mogen niet blijven als ze 65 jaar oud zijn;

JMD verzoekt de syndicale
dierenartsenverenigingen om een
gemotiveerd voorstel waarom
DMO’s ouder dan 65 jaar nog
zouden mogen werken voor het
FAVV

2. Keuren aantrekkelijker maken
DMO: de keurders willen beter betaald worden anders vrees
ik voor acties
EV: het gaat altijd over geld nooit over het werk; er zijn
genoeg keurders die nog willen werken
JMD:alleen het loon verhogen is geen goede manier om het
werk aantrekkelijker te maken; de relatie tussen FAVV en de
DMO’s is belangrijker
8. Divers / Varia

1. opdrachten in ander taalgebied
DMO: mogen Nederlandstalige DMO’s opdrachten uitvoeren in
Moeskroen?
JMD: dat moet uitgezocht worden want de afstanden zijn groot
in de PCE HAI
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2. spuitplekken
DMO: soms is de definitieve uitslag pas bekend na 15 dagen
JMD: in 99,9% van de gevallen is het resultaat van het
onderzoek gekend binnen 5 dagen
3. publicatie van het verslag op de website
DMO: het vorige verslag werd nog niet gepubliceerd
JMD: het verslag moet gepubliceerd zijn binnen de maand
nadat het aan de syndicale dierenartsen verstuurd werd
voor eventuele opmerkingen
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