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

Aanwezig :
J.-M. 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
Myriam Logeot (MLO), inspecteur-dierenarts, DG Controle, NICE, verslaggeefster
Chris Landuyt (CL), afgevaardigde van NGROD
Pierre Matteys (PM), afgevaardigde van UPV

Verontschuldigd:
Ann De Beul, afgevaardigde van VDV
Henri Van Lierde, afgevaardigde van IVDB

Afwezig:
Franstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen (FGROD)
Dierenartsen in de VoedselKeten (DVK)

Dagorde
1. Goedkeuring van de dagorde
2. Financiële en budgetaire aangelegenheden : aanpassing van de honoraria aan het
gezondheidsindexcijfer - projectie 2016
3. Actieplan Slachthuizen :
- Stand van zaken
- Opleiding controle van de autocontrole
- Evaluatie FVO missie “slachthygiëne”
4. Resultaten van de enquête DMO/inspecteurs door de Universiteit Leiden
5. Aanwerving nieuwe DMO’s
6. Oproep aan BMO’s
7. Punten van de vertegenwoordigers van de DMO’s
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1. Goedkeuring van de dagorde

Volgende variapunten werden door de vertegenwoordigers
van de Orde der dierenartsen aan de agenda toegevoegd:

Uitvoering
/ Délai

De dagorde met toegevoegde
variapunten werd
goedgekeurd.

 Stand van zaken coco-missie VKI
 Uniformiteit in de keuring per PCE/binnen de
PCE
 Communicatiedoorstroming HB->PCE->DMO
 Stand van zaken opwaardering functie AVDMO
 Opvolging informatieformulieren dierenwelzijn
door de Gewesten
 65+: hoeveel blijven er actief (in aantal en in
percentage tov totaal 65+)

2. Financiële en budgetaire
aangelegenheden

JMD: Het aangepaste honoraria is enkel een projectie naar
2016 en staat dus nog niet vast aangezien we eerst de
beslissing van de regering moeten afwachten; de huidige
index kan namelijk nog veranderen. Bovendien kan het
honoraria ook nog mogelijks veranderen indien het KB
retributies aangepast wordt naar aanleiding van de valorisatie
van het werk van de AV DMO.
Het document dat hier gepresenteerd wordt, is niet correct
aangezien er rekening moet gehouden worden met een al dan
niet indexsprong. We zullen de cijfers voor de projectie
honoraria 2016 herberekenen en jullie dit opsturen.

Herberekenen van de
projectie honoraria 2016 en
opsturen naar de
beroepsorganisaties van de
zelfstandige dierenartsen en
de Ordes.

CL: Wat werd er voorgesteld in het kader van de valorisatie
van het werk van de AV DMO’s ?
JMD : We hebben verschillende voorstellen gekregen van de
PCE’s ondermeer het betalen van een forfetair bedrag aan de
AV DMO of het uitbetalen van opleidingsuren.Tot nu toe
hebben we geen enkele besparingen moeten doen voor de
uitbetaling van de DMO’s maar het is niet zeker of dit naar de
toekomst ook zo zal blijven. Alvorens de voorstellen voor de
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valorisatie verder uit te werken, willen we eerst een duidelijk
onderscheid maken tussen een goed presterende AV DMO’s
en de andere AV’s. De valorisatie zal immers een verschil in
loon met zich mee zal brengen.
We komen hierop terug in september of oktober 2015
eenmaal we de bevestiging gekregen hebben van de regering
betreffende het budget. Pas dan zullen we kunnen analyseren
wat de marges inhouden en wat de mogelijkheden zijn voor
de valorisatie van de AV DMO’s. Op onze volgende
overlegvergadering zullen we met een voorstel naar voren
komen.

3. Actieplan Slachthuizen/ Plan d’action
Abattoirs:

Uitvoering
/ Délai

Voorstel voor de valorisatie
van het werk van de AV DMO
tegen volgende
overlegvergadering.

Begin
november
2015

Publicatie van het actieplan
slachthuizen DG Controle op
het Intranet CDMO.

31/07/2015

Stand van zaken
ST stelt het Actieplan Slachthuizen voor (zie presentatie). Dit
actieplan werd gepresenteerd aan de sector van de
slachthuizen, de inspecteurs en de DMO’s van de
slachthuizen. Het zal eveneens gepubliceerd worden op het
Intranet CDMO.
In het kader van de DMO’s zijn volgende actiepunten van
belang: de communicatie tussen DMO’s - AV - PCE, de
takenverdeling in de autocontrole DMO – operator, de
informatieformulieren en de feedback hierop. De actiepunten
moeten nog uitgewerkt worden. Een hiervan is reeds
uitgewerkt; de opleiding voor de DMO’s over de controle van
de autocontrole.
Opleiding controle van de autocontrole
MLO overloopt de organisatie, de structuur en de inhoud van
de opleiding (zie presentatie). Ze geeft ook aan dat er voor de
NL sessies 198 DMO’s en 18 inspecteurs ingeschreven waren
en van de FR sessies 88 DMO’s en 13 inspecteurs
ingeschreven waren. De opleidingssessies zijn nu afgelopen,
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maar de opleiding zal hoogst waarschijnlijk volgend jaar
opnieuw georganiseerd worden voor de DMO’s en de
inspecteurs die de kans nog niet gekregen hebben om deel te
nemen.
CL : Ik ben zeer lovend over de opleiding. Het was een zeer
praktische opleiding, goed gegeven door mensen met
terreinervaring. Ik wil hierbij echter opmerken dat naast de
DMO’s ook de operatoren moeten gesensibiliseerd worden
inzake de problematiek. Ik heb soms de indruk dat de
operatoren voorzichtig worden aangepakt door het FAVV. Ik
zou willen dat er meer doeltreffend opgetreden wordt door de
PCE wanneer een non-conformiteit vastgesteld wordt.
ST: Ik ga ermee akkoord dat de operatoren meer
gesensibiliseerd moeten worden, maar opdat dit kan
gebeuren moeten de DMO’s ons ook de non-conformiteiten
duidelijk communiceren.
EVE : Een van de actiepunten om tegemoet te komen aan de
vaststelling van non-conformiteiten door de DMO’s is het
opnieuw invoeren van het logboek in de slachthuizen.
JMD: Om doeltreffend op te treden tegen de operatoren is het
belangrijk dat we het cascadesysteem behouden; dit van de
DMO naar de AV naar de inspecteur en ten slotte naar het
PCE hoofd. Deze laatste moet niet bij elke non-conformiteit
optreden. Het is de bedoeling dat de DMO eerst zijn
verantwoordelijkheid neemt. Hij kan dan aan de AV vragen
om in te grijpen indien dat nodig zou zijn. Indien de AV het
probleem zelf niet kan oplossen, kan hij verder beroep doen
op de verantwoordelijke inspecteur. Het is belangrijk om
afstand te houden tussen deze verschillende schakels om een
zekere autoriteit te creëren.
CL : Ik stoor mij aan de opvolging van kleinere nonconformiteiten. Deze worden steeds gemeld aan de operator
maar aangezien er minder gevaar is voor de volksgezondheid
geeft hij er vaak geen gevolg aan.
JMD : Tweemaal per jaar wordt een vergadering gehouden
tussen PCE en AV’s; de opvolging van die kleinere non-
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conformiteiten kunnen ook hier besproken worden. De AV’s
moeten deze vaststellingen eveneens neerschrijven in het
logboek. Indien de operator hier uiteindelijk geen actie voor
onderneemt, moeten er verder maatregelen genomen worden
door het FAVV. De aanpak van deze vaststellingen moet
echter gradueel en structureel onderbouwd zijn om
doeltreffend te kunnen zijn.
ST: Er is een verschil tussen vaststellingen met belangrijke
gevolgen voor de voedselveiligheid en andere vaststellingen.
De reactie van optreden moet in proportie zijn met de ernst
van de zaak. Je moet geduld hebben voor de aanpak van de
andere vaststellingen die van minder belang zijn voor de
voedselveiligheid.
CL: Indien deze minder belangrijke vaststellingen niet
onmiddellijk opgelost geraken, tast dit de autoriteit aan van de
DMO.
ST: Dit zal verbeteren door middel van het opnieuw invoeren
van het logboek in de slachthuizen.
Evaluatie FVO missie “slachthygiëne”
MLO geeft uitleg bij het studiebezoek van de FVO
“slachthygiëne” die heeft plaatsgevonden van 9 tot 13 maart
2015. Het FVO heeft in 2015-2016 studiebezoeken in
verschillende lidstaten gepland met als doel de contaminatie
van karkassen te voorkomen. Het team, bestaande uit FVO
auditor en experten van de lidstaten, onderzoekt welke de
beste werkmethoden zijn om karkascontaminatie te
voorkomen en of deze methoden toepasbaar zijn in de andere
lidstaten. Het FVO heeft na zijn bezoek in de
runderslachthuizen in België een rapport gemaakt; hierin
worden de sterke punten van de organisatie van het FAVV
aangehaald (zie presentatie).

2-06-2015_Verslag-vergadering-FAVV-DMO

5/10

Uitvoering
/ Délai

Agenda /

Bespreking / Discussion

Beslissing / Décision

Ordre du jour
4. Resultaten enquête DMO/inspecteurs door MLO presenteert de resultaten van de enquête van de
de Universiteit Leiden
Universiteit van Leiden; dit was een onderzoek naar de
besluitingsvormingsprocessen bij de dierenartsen zowel
DMO’s als inspecteur-dierenartsen (zie presentatie).
CL : Ik vind dit een zeer interessante enquête maar wat wordt
er nu verder met de resultaten gedaan ?
EVE : We zouden de resultaten verder kunnen bespreken in
de werkgroep AV DMO.
JMD : De werkgroep AV DMO moet een continue werkgroep
blijven; bij de volgende vergadering hiervan zal er besproken
welke acties ondernomen kunnen worden op basis van de
resultaten van de enquête.
5. Aanwerving nieuwe DMO’s

Organisatie van volgende
werkgroepvergadering AV
DMO; bespreking van
resultaten van de enquête van
Leiden als één van de
agendapunten.

MLO overloopt de laatste aanwerving van de DMO’s naar
aanleiding van de oproep van 31 juli 2014 in het Belgisch
Staatsblad. Van de 59 kandidaturen voor Nederlandstalige
PCE’s werden er 53 aanvaard en uitgenodigd; van de 43
aanwezige kandidaten zijn er 34 aangeworven als nieuwe
DMO’s. Voor de Franstalige PCE’s werden er van de 23
kandidaturen 20 aanvaard en uitgenodigd; van de 19
aanwezige kandidaten zijn er 8 aangeworven als nieuwe
DMO’s.
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6. Oproep aan BMO’s

MLO geeft aan dat naar aanleiding van de publicatie van de
oproep (naar kandidaturen van zelfstandige bio-ingenieurs,
industrieel ingenieurs, masters en bachelors) in het Belgisch
Staatsblad van 6 maart 2015, er 8 kandidaten zijn voor
Nederlandstalige PCE’s en 18 kandidaten voor de Franstalige
PCE’s. De evaluatiecommissie zal einde juni 2015
georganiseerd worden.
CL : Hoeveel FTE zijn er in totaal nodig in de PCE’s ?
JMD : In totaal hebben we geschat dat we ongeveer 33 FTE
nodig hebben. Dit gaat uiteraard niet over 33 personen
aangezien de uitvoering van de opdrachten net zoals bij de
DMO’s niet mogen beschouwd worden als een voltijdse
betrekking. Er zijn 3 lastenboeken voornamelijk fyto
opdrachten o.a. lastenboek voor de GIP’s, voor de
certificering en voor de sector TRA (uitgezonderd slachthuizen
en uitsnijderijen). De fyto opdrachten die momenteel worden
uitgevoerd door DMO’s of controleurs zullen aan deze
personen toegewezen worden.

7.Punten van de vertegenwoordigers van de
DMO’s
 Stand van zaken coco-missie
VKI

CL: Vorig jaar werd een coco missie uitgevoerd in het kader
van de problematiek van de VKI. Welke acties zijn hieruit
voortgekomen?
PM presenteert het actieplan van de sector PRI van het
hoofdbestuur voor de coco missie VKI. Dit actieplan werd
voorgesteld en gevalideerd in het Management
Overlegcomité. Het actieplan voorziet voornamelijk
actiepunten naar de operatoren toe.
CL: De operatoren moeten inderdaad meer gesensibiliseerd
worden want er wordt veel te weinig waarde gehecht aan het
VKI.
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 Uniformiteit in de keuring per
PCE/binnen de PCE

CL : De dienstnota’s worden niet altijd op dezelfde manier
toegepast door de DMO’s; er zijn vaak verschillen tussen de
slachthuizen. De operatoren merken dit op en oefenen
daarmee druk uit op de DMO’s wat zorgt voor frustraties.
JMD : Men denkt altijd dat het beter door zichzelf wordt
uitgevoerd dan door een ander. We voorzien diensnota’s en
opleiding om de werkmethoden zo goed mogelijk te
harmoniseren. Het rotatiesysteem van DMO’s moet hier
eveneens aan bijdragen.
CL: Akkoord, maar toch moet er gestreefd worden naar zo
klein mogelijke verschillen. Het is de taak van de inspecteurs
om hierop toezich te houden.
JMD : De juiste toepassing van de dienstnota’s begint reeds
bij de DMO; het wordt bepaald door de strengheid van de
DMO’s en de AV’s. Bovendien moet de context van de PCE
ook in rekening gebracht worden; de PCE is geneigd om zijn
eigen interpretatie te geven aan de dienstnota.

 Communicatiedoorstroming HB- CL : Sommige dienstnota’s zoals ondermeer deze van de
stempels en het afsluiten van de afkeurfrigo worden op
>PCE->DMO
verschillende wijzen toegepast.
JMD : Operatoren en DMO’s denken dat niet dezelfde
middelen gebruikt worden voor de slachthuizen maar dit is
louter een perceptie. Er bestaat geen middelenverbintenis
maar een resultaatsverbintenis voor de DMO’s; dit geeft de
indruk dat er meer ruimte gegeven wordt in de toepassing van
de dienstnota’s en dus dit geeft de perceptie dat er niet op
dezelfde manier gewerkt wordt. Er moet hierbij wel rekening
gehouden worden met het eindresultaat. Dit is mede het
gevolg van de heersende mentaliteit in de politiek; men wil
geen middelenverbintenis maar een resultaatsverbintenis.
CL : Moet men dan niet handelen volgens beschreven in de
diensnota ?
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JMD : Toch wel, maar een dienstnota kan onmogelijk alle
handelingen vastleggen. Door zekere ruimte te creëren,
moedigen we motivatie en verantwoordelijkheid aan.
 Stand van zaken opwaardering
functie AV-DMO

Reeds besproken (zie punt 2).

 Opvolging informatieformulieren CL : Wat is de stand van zaken hierover ?
JMD : We hebben een protocol uitgewerkt in december 2014
dierenwelzijn door de
om de Gewesten te helpen om de inspecties dierenwelzijn uit
Gewesten
te voeren. Dit werd opgestuurd naar de Minister Ben Weyts
maar dit is tot vandaag nog steeds niet ondertekend.
CL : We sturen informatieformulieren op naar de Gewesten
maar we krijgen hierop geen feedback. Ik zou voorstellen dat
we op zijn minst een ontvangstbevestiging krijgen, een mail
met de genomen maatregel met in kopie het PCE hoofd. Ik
zou jullie willen vragen om contact op te nemen met de
Gewesten om dit te bespreken want de DMO’s geraken
gefrustreerd door de huidige situatie.
JMD : Er is nog steeds geen vooruitgang geboekt zowel niet
aan Nederlandstalige als Franstalige kant. Het is inderdaad
onaanvaardbaar dat jullie geen feedback krijgen. We hebben
het protocol voorgesteld; het is nu aan de Gewesten om
verder initiatief te nemen.

 65+: hoeveel blijven er actief (in
aantal en in percentage tov
totaal 65+)

EVE zal de cijfers hierover opzoeken en ze achteraf
doorsturen naar de leden van de vergadering.

 Andere varia

CL vindt dat het niet logisch is dat de PCE geen toezicht heeft
op de bewaring van de stalen in de observatiefrigo van het
slachthuis. Deze stalen worden genomen door de DMO’s en
later opgehaald door de inspecteurs.
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JMD : De monstername uitgevoerd door de DMO’s is niet ISO
gecertificeerd maar vanaf de ophaling is dit wel ISO 17020
gecertificeerd. We hebben ook dezelfde opmerking gekregen
van de interne audit, en we zullen hier verder gevolg aan
geven.
CL : Wat is de stand van zaken van de samenwerking tussen
het FAVV en de universiteit van Gent ?
ST : We hebben 3 maanden geleden een overlegvergadering
gehad met Kurt Houf; dit was positief voor onze
samenwerking. Er was sprake om een werkgroep te vormen
om een opleidingstraject op te starten, maar sindsdien hebben
we niets meer gehoord. We wachten momenteel dus de
reactie af van de Universiteit Gent.
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