
 

 

 
 
 
 
 Federaal Agentschap 

voor de Veiligheid 
van de Voedselketen

Bestuur van de Controle
Vlaams Landsgedeelte

Nationale Implementatie-
 en 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 : Marc Maes 
Toestelnummer : 02/208.47.49 
E-mail : marc.maes@favv.be  

 
Uw brief van Uw kenmerk Ons Kenmerk Bijlagen Datum 
 
 
 
 

 CONT/NIC/MMC  12 juli 2006 

Betreft : Verslag vergadering FAVV – Syndicale afgevaardigden zelfstandige dierenartsen 

       www.favv.be

 
 
Vergadering FAVV – Syndicale afgevaardigden zelfstandige dierenartsen 
 
Woensdag 12 juli 2006, WTC III, 23/30, van 10.00 u tot 13.15 u 
 
Aanwezig:  Jean - Marie Dochy (JMD), Directeur generaal DG Controle 
  Guy Temmerman (GT), Directeur, DG Controle, NICE 
  Paul Mullier (PM), Directeur, DG Contrôle, UNIC 
  Frank Govaert (FG), afgevaardigde DVK 
  Walter Stragier (WS), afgevaardigde DVK 
  Roger Vosters (RV), afgevaardigde VDV 
  Henri Van Lierde (HVL), afgevaardigde IVDB 
  Pierre Gilet (PG), représentant UPV 
  Marc Maes (MMC), attaché, DG Controle, NICE, verslaggever. 
 
Dagorde / Ordre du jour 
 

1. Stand van zaken – Organisatie van de taken 
2. Gepresteerde uren 2005 – 2006 
3. Evaluatie van de zelfstandige dierenartsen 
4. Opleiding van de zelfstandige dierenartsen 
5. Honoraria 
6. Voorstellen IVDB 
7. Voorstellen UPV 

 
 
 
Stand van zaken / gepresteerde uren 
 
MMC geeft een overzicht van de stand van zaken, het aantal gepresteerde uren in 
2006 in vergelijking met 2005 en het beheer van de prestaties van de zelfstandige 
dierenartsen. 
 
In vergelijking met 2005 zijn het aantal gepresteerde uren in de eerste 4 maanden van 
het jaar 2006 met 3,9 % gestegen (8.975 uren) 
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In het jaar 2006 is er per dierenarts en per maand een “maximum” van 152 uren 
voorzien.  
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RV vraagt hoe dat maximum moet gezien worden: over een trimester, een half jaar of 
wel degelijk per maand. 
JMD: dit moet wel degelijk per maand worden gezien, het is niet de bedoeling dat na 
het verlof een dierenarts het dubbel aantal uren werkt. Maar de 152 uren blijven een 
richtsnoer. 
 
FG vindt het maximum achterhaald daar dit nog dateert vanuit de discussie van de 
schijnzelfstandigheid. Een maximum zou niet meer mogen. 
JMD: het maximum is o.a. ingesteld om een betere verdeling van uren te hebben voor 
alle dierenartsen om hen aldus onrechtstreeks aan te moedigen financieel niet alleen 
van het FAVV afhankelijk te zijn. 
 
RV vraagt om de dierenartsen die in januari 2006 veel uren gepresteerd hebben om 
het tekort in één slachthuis op te vangen nu niet te “straffen” door de vermindering van 
uren. 
JMD: dit zal nagegaan worden met de betrokkenen. 
 
WS vraagt of het niet mogelijk is de gepresteerde uren in AdminLight op te splitsen 
(keuring, certificatie). 
JMD dit zal in de toekomst inderdaad mogelijk zijn, voor zover deze opsplitsing in 
AdminLight zit. 
 
JMD herinnert eraan dat het FAVV zijn aangegane beloften ten opzichte van de oud-
DMO’s is nagekomen, namelijk: geen bloedbad (een vermindering van 30 oud-DMO’s 
of slechts 4,2%) en geen vermindering van uren. 
In de toekomst zal het totaal aantal uren evenwel toch verminderen om binnen de 
budgettaire vooruitzichten (business plan) te blijven. 
 
PG vraagt duidelijkheid over de aan te rekenen BTW. 
JMD: op de website van het FAVV staan de regels voor BTW berekening; het FAVV 
geeft daar geen uitleg over, dat is de taak van de FOD Financiën. In de 
uitvoeringsovereenkomst staat een duidelijke verwijzing naar het desbetreffend KB 
over de vervoerskosten. 
 
HVL vraagt of het mogelijk is AdminLight meer gebruiksvriendelijk te maken. 
JMD: aanpassingen zullen gebeuren, het aanduiden van steeds dezelfde operatoren 
zal vergemakkelijkt worden. Andere concrete voorstellen voor verbetering zijn steeds 
welkom. 
 
RV vraagt om een geschillencommissie op te richten. 
JMD: dit is niet aan de orde omdat er gewerkt wordt met contracten. (De syndicaten 
kunnen zich wel laten betrekken bij de plaatselijke organisatie van het werk voor de 
DMO’s in de PCE’s). 
 
JMD vraagt dat, indien er nog problemen zijn van vroeger met de RSZ, meer bepaald 
met het statuut van schijnzelfstandige, om hem dit te laten weten.  
 
 
Evaluatie 
 
Het FAVV heeft een systeem van evaluatie uitgewerkt voor de zelfstandige 
dierenartsen. Dit systeem werkt niet met quotering, er worden enkel opmerkingen 
genoteerd (gunstige en ongunstige). 
De afgevaardigden gaan akkoord met dit systeem behalve voor de evaluatie van de 
keurders in de slachthuizen door de Administratief Verantwoordelijke (zelf ook een 
DMO) van het slachthuis. Het FAVV zal hiervoor een oplossing trachten te zoeken. 
 
WS vindt dat er druk ligt op de DMO’s wegens onzekerheid over hun werk. Deze 
evaluatie kan dat nog verergeren. 
JMD: deze evaluatie kan ook positief zijn voor de DMO’s: er staat tenminste iets op 
papier, dit vermindert de willekeur. 
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Opleiding 
 
PM bespreekt de voorwaarden van opleiding. 
 
De zelfstandige dierenartsen moeten over 3 jaar gespreid 50 uren opleiding volgen 
met per jaar een minimum van 12 uur. 
Deze opleidingen moeten: 

• van universitair niveau zijn 
• nuttig zijn voor de opdrachten van de DMO 
• opgenomen zijn in de lijst van Verordening 854/2004 

 
De dierenartsen zorgen zelf voor het bewijs van hun gevolgde opleiding. Dit zal 
moeten voorgelegd worden bij het ondertekenen van de nieuwe raamovereenkomst. 
 
Deze opleidingen zijn niet vergoed door het FAVV. 
 
Specifieke toelichtingen voor het uitvoeren van taken en die gegeven worden door de 
PCE kunnen, uitsluitend na goedkeuring door JMD, vergoed worden. 
 
 
 
Honoraria 
 
Het FAVV heeft 2 berekeningen gemaakt op basis van objectieve criteria: 

• gebaseerd op de gezondheidsindex: een verhoging van 35€ tot 36,99€ 
• gebaseerd op het loon van een contractueel met 10 jaar anciënniteit (en 

waarop het uurloon van 35€ gebaseerd was): een verhoging tot 36,84 € 
 
Elke verhoging moet binnen het voorziene budget blijven. 
 
FG is van oordeel dat men minstens de consumentenindex moet gebruiken ipv de 
gezondheidsindex maar blijft van oordeel dat de basis van 35€ te laag was. 
 
JDM vraagt of andere vormen van verloning in overweging te nemen zijn  
bv. eventueel volgens lastenboek, of forfaitaire vergoedingen, of verschillen in functie 
van het gewerkte aantal uren.. 
 
De afgevaardigden zullen hun voorstellen en opmerkingen overmaken tegen 
september 2006. 
 
 
 
Voorstellen IVDB en UPV 
 
Zijn gedeeltelijk besproken tijdens de vorige punten. 
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