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Réunion de concertation AFSCA – Représentants syndicaux des vétérinaires
chargés de missions
Overlegvergadering FAVV – Syndicale afgevaardigden van de dierenartsen met
opdracht
Deze vergadering werd gehouden op 28/10/2008, van 9h15 tot 12h45 in het Food
Safety Center, Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel.
Aanwezig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean-Marie Dochy, Directeur général, DG Contrôle
Paul Mullier, Directeur, DG Contrôle, UNIC
Guy Temmerman, Directeur, DG Controle, NICE
Michel Lambert, Directeur, DG Contrôle
Ann Janssens, Afgevaardigde VDV
Walter Stragier, Afgevaardigde DVK
Henri Van Lierde, Afgevaardigde IVDB
Michel De Ronde, Inspecteur vétérinaire, DG Contrôle, UNIC, rapporteur
Jos Clysters, Inspecteur-dierenarts, DG Controle, NICE, verslaggever
Guy Vanbelle, Kabinetsmedewerker Minister Laruelle.

Afwezig:
•

Pierre Gillet, Représentant UPV: schriftelijk verontschuldigd (heeft volmacht
verleend aan de Afgevaardigde van VDV).

Ordre du jour/ Dagorde:

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. Approbation de l’ordre du jour / Goedkeuring van de dagorde
2. Modifications apportées à la Convention d’exécution 2008 / Wijzigingen aan
de Uitvoeringsovereenkomst 2008
3. Modifications apportées aux Cahiers de charges 2008 / Wijzigingen aan de
Lastenboeken 2008
4. Examen des propositions syndicales en matière d’honoraires / Nakijken van
de syndicale voorstellen betreffende de honoraria – Discussion /
Onderhandeling
5. Procédure d'évaluation de la formation continue des vétérinaires chargés de
missions / Evaluatieprocedure voor de bijscholing van de dierenartsen met
opdracht
6. Points des représentants syndicaux des CDM / Punten van de syndicale
afgevaardigden van de DMO’s
7. Divers / Varia.

1.Ordre du jour / Dagorde
Ann Janssens vraagt de punten 2 en 3 te bespreken maar nog geen beslissing te
nemen op het einde van de vergadering.
Jean-Marie Dochy: op het einde van de bespreking en in functie ervan zal een
conclusie getrokken worden; de conclusie kan zijn dat een beslissing verder
besproken moet worden; het heeft geen zin om voor de vergadering al te beslissen
dat er niet zal beslist worden.
Ann Janssens wil ook spreken over de raamovereenkomst en vraagt of er niet kan
vergaderd worden op vaste data (2 of 3 keer per jaar) zodat iedereen zich beter kan
voorbereiden (als de documenten tijdig worden opgestuurd).
Jean-Marie Dochy: er zijn al lang 2 vergaderingen per jaar voorzien.
Ann Janssens vraagt om de DMO’s schriftelijk te informeren.
Jean-Marie Dochy: de documenten worden niet opgestuurd; een DMO is zelf
verantwoordelijk voor zijn informatie en er is voldoende informatie op internet en
internet is de moderne vorm van informatie.
Guy Temmerman: onze agenten worden ook zo geïnformeerd.
Michel De Ronde: alle informatie zal rond 15 november 2008 op de website te vinden
zijn.

2.Modifications apportées à la Convention d’exécution 2008 / Wijzigingen aan de
Uitvoeringssovereenkomst 2008
Michel De Ronde geeft een overzicht van de wijzigingen die aan de
uitvoeringsovereenkomst zijn aangebracht (de wijzigingen zijn in het rood
weergegeven).
Ann Janssens vraagt om alle beslissingen schriftelijk te motiveren omdat wij willen
weten waarom sommige DMO’s geen opdrachten krijgen.
Jean-Marie Dochy: wij respecteren de bepalingen van het contract en de manier van
omgaan met zelfstandigen.
Ann Janssens: het FAVV moet transparant zijn.
Jean-Marie Dochy: wij zijn transparant: er is een takenpakket en het FAVV bepaalt
wie het werk op de meest efficiënte wijze kan uitvoeren.
Henri Van Lierde vraagt een “repartition équitable”; er zijn mensen die geen werk
krijgen en dat veroorzaakt een zekere malaise en ongerustheid.
Ann Janssens: als een slachthuis sluit moet u dan niet motiveren waarom de DMO’s
dan geen opdracht meer krijgen.
Walter Stragier: waarom kan er geen onderling overleg zijn bij sluiting?
Jean-Marie Dochy: ik wil altijd overleggen maar alles schriftelijk motiveren is geen
redelijke manier van werken.
Ann Janssens: u zit in een machtspositie en ons contract is, individueel gezien,
waardeloos want wij hebben geen enkele garantie.
Jan-Marie Dochy: toch wel; u bent zelfstandigen en wij zorgen ervoor om de DMO’s
te behouden en dus een hoeveelheid aan werk te behouden.
Henri Van Lierde: veel DMO’s zijn bang om problemen aan te kaarten; er is een
malaise onder de DMO’s.
Ann Janssens: iedereen heeft schrik om zijn mond open te doen want als men iets
zegt krijgt men geen opdrachten meer of opdrachten aan de andere kant van de
provincie.
Jean-Marie Dochy: ik ben al lang voorstander om problemen te bespreken
gebaseerd op feiten en individuele problemen moeten kunnen besproken worden op
een informele manier; een DMO heeft ook het recht om niet akkoord te zijn met de
PCE.
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Walter Stragier: in iedere PCE moet er iemand zijn waar de DMO’s terecht kunnen
om hun problemen aan te kaarten, een soort ombudsman of “vertrouwenspersoon”.
Jean-Marie Dochy: de dierenartsen kunnen enkel als zelfstandigen met het FAVV
werken; een evaluatie is een manier om hun werk correct te beoordelen: de DMO kan
opmerkingen laten noteren op de verschillende fiches.
Henri Van Lierde: wij zullen een voorstel doen.
Ann Janssens: kan er geen enquête gehouden worden onder de DMO’s?

Bespreking van de uitvoeringsovereenkomst
Art.2.
•
•

Art.3.
•
•

In de eerste zin moet het woord “gepresteerd” vervangen worden door
“aangeboden” (Ann Janssens).
Maandelijks uurrooster:
- Walter Stragier vraagt of dit niet kan gewijzigd worden in wekelijks
uurrooster.
- Jean-Marie Dochy: een maandelijks uurrooster geeft garantie voor
een ganse werkmaand.
- Walter Stragier: akkoord maar wisseling wordt niet altijd toegestaan
door de PCE en we weten niet waarom; zelfs net als er geen
meerkost is voor het FAVV; het uurrooster wordt pas de laatste week
van de maand goedgekeurd en er zijn altijd vervangingen die op het
laatste ogenblik opduiken omwille van andere verplichtingen.
- Ann Janssens: waarom kan daarover geen overleg plaats vinden?
- Jean-Marie Dochy: ik zal dat bespreken met de PCE’s maar het kan
wel niet de bedoeling zijn dat een DMO zich systematisch laat
vervangen.

Walter Stragier vraagt “provincie” te vervangen door ”gewest”.
Jean-Marie Dochy: het werk is georganiseerd per provincie; werken in 2 (of
meer) provincies moet de uitzondering blijven.
Ann Janssens: “op elk moment” beschikken over een geldig medisch attest
vervangen door een “jaarlijks” medisch attest.
Walter Stragier: of een attest dat vermeldt dat het 1 jaar geldig is.
Jean-Marie Dochy: de gebruikte tekst komt uit de reglementering (KB) en
andere woorden gebruiken zou alleen verwarring creëren.

Art.4.: contactpersoon opdrachtgever:
• Walter Stragier: indien ik contact neem met de PCE krijg ik dikwijls antwoord
dat ik in de instructiebundel moet kijken of op de website.
• Ann Janssens: niet antwoorden vanwege de PCE komt regelmatig voor; dus
moet er een communicatieverplichting vastgelegd worden in de
overeenkomst.
• Jean-Marie Dochy: zal dat beter zijn als dat expliciet vermeld wordt?
• Paul Mullier: 99% van de problemen worden opgelost; slecht 1% van de
DMO’s heeft altijd problemen met de PCE.
• Jean-Marie Dochy: we moeten de verbetering van de communicatie samen
aanpakken; er bestaat een communicatieverplichting; als ambtenaar kan ik
niet geloven dat er geen antwoord kan gegeven worden; maar ik krijg
regelmatig vragen van mensen die niet de moeite doen om zelf het antwoord
te zoeken.
• Walter Stragier: DMO’s hebben teveel schrik om iets te zeggen.
• Jean-Marie Dochy: we zullen per PCE (zoals voor het personeel) een
vertrouwenspersoon aanstellen maar vergeet niet dat daarmee niet alle
problemen kunnen opgelost worden; er moet ook gestructureerd overleg zijn
met de PCE.
• Ann Janssens: iedere DMO moet de mogelijkheid hebben om zijn problemen
te bespreken.
• Jean-Marie Dochy: inderdaad en hij moet in laatste instantie klacht kunnen
indienen.
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•

Guy Temmerman: in iedere PCE is er en vertrouwenspersoon maar een
agent heeft zelfs de mogelijkheid zich te wenden tot de vertrouwenspersoon
van een andere PCE.
Art.5.: nachtprestaties:
• Walter Stragier vraagt de nachtprestaties uit te breiden van 20 uur tot 6 uur.
• Jean-Marie Dochy: de tekst moet zo blijven.
Art.6.:vervangingen:
• Walter Stragier vraagt of het mogelijk is om rekening te houden met een
eenvoudig wisselen van prestatiedagen afgesproken tussen 2 DMO’s die
prestaties verrichten in dezelfde inrichting, op het ogenblik dat het nieuwe
maanduurrooster hen medegedeeld wordt, teneinde namelijk de modaliteiten
van onkostenvergoeding te vereenvoudigen.
• Jean-Marie Dochy zal de tekst doen aanpassen in deze zin.
Art.7.: vaststellen van de prestaties:
- maandelijkse prestatiestaat:
Ann Janssens: deze staat moet afgesloten worden uiterlijk 45 dagen na het
einde van de maand; kan dat niet gewijzigd worden?
Jean Marie Dochy: dat is zo bepaald om praktische redenen: facturatie aan
operatoren en uitbetaling van de DMO’s; de DMO kan zelf beslissen,
weliswaar binnen de termijn wanneer hij zijn maandelijkse prestatiestaat
afsluit; het is moeilijk 6 maanden te wachten om te factureren aan de
operatoren.
- afgelegde afstand:
Walter Stragier: er zijn altijd discussies over de afgelegde km; kan er geen
akkoord worden afgesloten over de “ meest gunstige weg” door de km te
berekenen met een of andere routeplanner zodat de altijd maat terugkerende
discussies stoppen?
Jean-Marie Dochy: er zijn verschillende mogelijkheden; vroeger werden geen
verplaatsingskosten betaald, nu worden de eerste 40 km per dag niet betaald
maar de kosten verbonden aan deze 40 km zijn verrekend in het honorarium.
Ik zal dit overdenken en bespreken om een oplossing te vinden.
- aantal uren per maand:
Walter Stragier: in West-Vlaanderen is het aantal uren per maand een
absoluut maximum; kan men dat aantal uren niet zien over een langere
periode vb. over 6 maanden?
Jean-Marie Dochy: ik zal de PCE-hoofden vragen deze mogelijkheid te
overwegen.
Art.9.: bijlagen bij de overeenkomst:
• Ann Janssens: het kan niet zijn dat de in de overeenkomst een tekst staat
waarin de DMO verklaart dat hij kennis heeft genomen van een aantal
documenten.
• Jean-Marie Dochy: deze tekst zegt alleen dat de DMO “kennis heeft van”en
betekent niet dat hij/zij met alles akkoord is en degene die niet akkoord is
moet de overeenkomst niet tekenen want alle vermelde documenten zijn
reeds van toepassing; het is toch normaal als men een contract tekent dat
men van alle documenten op de hoogte is.

Besluit
Wijzigingen worden aangebracht in Art.6. en Art.9. en de verbeterde tekst wordt
overgemaakt aan de Afgevaardigden vóór laatste advies.

3.Modifications apportées aux Cahiers de charges 2008 / Wijzigingen aan de
Lastenboeken 2008
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Michel De Ronde deelt mee dat de wijzigingen in het rood zijn weergegeven en dat
deze wijzigingen eigenlijk tot doel hebben de teksten te verduidelijken en te
actualiseren en geen fundamentele wijzigingen inhouden.
Walter Stragier: er is onvoldoende tijd (2 uren in WVL) om alles te controleren wat in
lastenboek VII vermeld is.
Jean-Marie Dochy: er is een nota waarin de controletijd bepaald is in functie van de
erkenning; dit is van 2 uren tot 6 uren en de PCE’s moeten dat beheren en de uren
bepalen.
Walter Stragier: wij kunnen de verantwoordelijkheid niet nemen als wij onvoldoende
tijd krijgen om de controle volledig uit te voeren.
Jean-Marie Dochy: een DMO is alleen verantwoordelijk voor de controle die hij moet
uitvoeren en niet voor hetgeen het bedrijf doet of niet gedaan heeft.
Walter Stragier: er is veel thuiswerk bij lastenboek VI (certificering).
Jan-Marie Dochy: wij geven tijd om controles uit voeren en willen dat dit gebeurt bij
de operator; wij willen dat de DMO’s niet thuis het werk doen van de operatoren.
Ann Janssens vraagt om in het laatste punt van ieder lastenboek bij te voegen “aan
dit lastenboek”.
Jean-Marie Dochy: dat sluit de onvoorziene opdrachten voor de DMO’s uit.

Besluit
De wijzigingsvoorstellen van de Afgevaardigden worden verwacht tegen 12 november
2008 ten laatste.

4. Examen des propositions syndicales en matière d’honoraires / Nakijken van
de syndicale voorstellen betreffende de honoraria
Zowel Walter Stragier als Ann Janssens hebben een document overgemaakt met
voorstellen voor aanpassing van de honoraria.
Jean-Marie Dochy verwijst naar het business plan 2009- 2011:
- het FAVV wil de samenwerking met de DMO’s verder zetten;
- de resultaten moeten kwalitatief en kwantitatief verbeterd worden
door een betere samenwerking;
- een goede opleiding is noodzakelijk.
Jean-Marie Dochy is niet overtuigd dat de DMO’s slecht betaald worden:
- het uurloon is berekend op basis van het loon van een ambtenaar met
10 jaar anciënniteit; ze krijgen voor hetzelfde werk hetzelfde loon;
- de berekeningen werden uitgevoerd in overleg met
beroepsorganisaties en overheidsdiensten (Unizo, FOD financiën,
…).
Jean-Marie Dochy stelt het volgende voor:
1. Jaarlijkse aanpassing van de honoraria op basis van het indexcijfer van eind
oktober van het jaar ervoor
2. Voor de certificering: per certificaat dat bij de operator in Traces wordt
ingebracht een supplement tussen 5 en 10€ in functie van de
begrotingsdiscussie (nog te bepalen).
Jean-Marie Dochy: er is geen vermindering van het werk voorzien behalve voor de
BSE monsternemingen.

5.Procedure d’évaluation de la formation continue des vétérinaires chargés de
missions / Evaluatieprocedure voor de bijscholing van de dierenartsen met
opdracht
Jean-Marie Dochy: universitair niveau wil niet noodzakelijk zeggen door een
universiteit maar tenminste gewaarborgd door een academische persoon;
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dienstvergaderingen georganiseerd door de PCE kunnen ook als opleiding
beschouwd worden op voorwaarde dat ze dan niet als betaalde opdracht voor de
DMO’s worden gecatalogeerd.
Henri Van Lierde:
• het is voor keurders moeilijk om voldoende opleiding te kunnen volgen indien
deze rechtstreeks betrekking moet hebben op de uitgevoerde taken. De
interpretatie van “rechtstreeks betrekking op de uitgevoerde taken” kan de
DMO’s benadelen die ter goeder trouw een opleiding gevolgd hebben. Deze
strikte interpretatie is in tegenspraak met de verplichtingen opgenomen in de
Europese verordening die een uitgebreide kennis voorschrijft
• kan men ook niet als bijscholing beschouwen de opleiding die via
wetenschappelijke publicaties op gebied van voedselveiligheid wordt
verkregen (dit is ook vermeld in de Europese verordening)?
Jean-Marie Dochy: dit laatste kunnen we niet als bijscholing in aanmerking nemen;
voor keurders komen alle onderwerpen die betrekking kunnen hebben op de keuring
in aanmerking (dierziekten, geneesmiddelen, dierenwelzijn, …).

6.Divers / varia
Ann Janssens wil ook een aanpassing van de raamovereenkomst bespreken.
Jean-Marie Dochy: de raamovereenkomst is een bijlage van een koninklijk besluit en
dat duurt minstens drie jaar om wijzigingen aan te brengen; zijn er problemen?
Ann Janssens: de tekst kan duidelijker wat betreft indexatie en vervangingen.
Jean-Marie Dochy: voor de jaarlijkse indexatie moet de raamovereenkomst niet
gewijzigd worden en vervangingen kunnen ook geregeld in de
uitvoeringsovereenkomst.

Jos Clysters

Michel De Ronde
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