05/05/2010
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
Paul Mullier (PM), DG Contrôle, Coordination FR, UNIC, directeur
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
Jan Deleu, afgevaardigde VDV
Walter Stragier (DMO), afgevaardigde DVK
Henri Van Lierde (DMO), afgevaardigde IVDB
Jos Clysters (JCS), inspecteur-dierenarts, DG Controle, NICE, verslaggever
Michel De Ronde (MDR), inspecteur vétérinaire, DG Contrôle, UNIC, rapporteur
Afwezig / Absent : Pierre Gillet, représentant UPV (non excusé)
Dagorde/ Ordre du jour :
1. Approbation de l’ordre du jour / Goedkeuring van de dagorde
2. Présentation du système de conciliation des CDM mis en place le 01/01/2010 /
Voorstelling systeem van bemiddeling voor DMO’s in werking op 01/01/2010
3. Présentation des procédures de gestion des CDM en UPC en vigueur depuis le
01/01/2010 / Voorstelling procedures voor beheer DMO’s in de PCE’s van kracht
sedert 01/01/2010
4. Rotation annuelle des CDM RA et CDM experts dans l’UPC / Jaarlijkse rotatie van de
AV-DMO’s en de DMO-keurders in de PCE
5. Discussion du projet 2011 de modifications à la convention d’exécution / Bespreking
ontwerp van wijzigingen 2011 aan de uitvoeringsovereenkomst
6. Discussion des projets 2011 de modifications aux cahiers de charges / Bespreking
van de ontwerpen van wijzigingen 2011 aan de lastenboeken
7. Divers / Varia.

La prochaine réunion est prévue fin septembre 2010 / De volgende vergadering is voorzien
voor eind september 2010.

05-05-2010_Verslag-vergadering-FAVV-DMO-v-4_nl-fr.doc

1/6

Agenda /

Bespreking / Discussion

Beslissing / Décision

Ordre du jour
1. Goedkeuring van de dagorde /
Approbation de l’ordre du jour

De vergadering begint om 09h30.
De volgende punten worden besproken onder varia:
1. Verslag van de laatste 2 vergaderingen
2. Aanpassing honoraria 2011
3. BTW op de verplaatsingskosten
4. Bezoek ML aan de PCE’s in verband met de informatica
toepassingen.

2. Présentation du système de
conciliation des CDM mis en
place le 01/01/2010 / Voorstelling
van het systeem van
bemiddeling voor DMO’s in
werking op 01/01/2010

MDR stelt het systeem voor aan de hand van de documenten:
1. De algemene principes
2. De lijst van de beschikbare bemiddelaars
Hij verduidelijkt aan welke voorwaarden de bemiddelaars voldoen.
DMO: kan een DMO een bemiddelaar kiezen uit een andere PCE?
EV: de DMO moet eerst zijn PCE contacteren en proberen het geschil
te regelen binnen de PCE alvorens beroep te doen op een bemiddelaar
van de eigen PCE of van een andere PCE.
DMO: sommige DMO’s zijn bang voor sancties o.a. rotatie, geen
toekenning van opdrachten.
JMD:
• het FAVV wil transparant zijn tegenover de DMO’s en enkel
volgens de regels omgaan met de DMO’s; niet afgesproken
regels vanuit de PCE’s kunnen niet
• het FAVV kiest voor DMO’s in plaats van assistenten omwille
van de toegevoegde waarde maar dat moet wel aantoonbaar
zijn
• rotatie is een verplichting vanuit het hoofdbestuur; dat bestaat
reeds sinds 2008 in TRA en moet nu ook toegepast worden in
PRI: 20% moet roteren (keurders en AV’s)
• rotatie is geen sanctie.
DMO: rotatie doorvoeren in de zomer (juli of augustus) is wel een
probleem; kan dat niet enkele maanden vooraf medegedeeld worden?
JMD: ja, enkele maanden vooraf moet de PCE dat meedelen en ik zal
dat in de MOC meedelen aan de PCE-hoofden.
DMO: is discussie met de PCE mogelijk?
JMD: het is altijd mogelijk overleg te hebben met de PCE (dat is
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voorzien in de overeenkomsten).
DMO: kan er bij de rotatie rekening gehouden worden met de
afstanden?
EV: de PCE houdt voor zover mogelijk altijd rekening met de afstanden
maar dit is niet altijd realiseerbaar.
JMD: in de PCE’s waar er bijvoorbeeld maar 1 of enkele slachthuizen
zijn is dat niet echt mogelijk (LUX, BRU, VBR).
DMO: de uren van verplaatsingen tussen GIP linkeroever en GIP
rechteroever en tussen 2 certificatie-opdrachten worden niet betaald
JMD: de uren die nodig zijn om zich van de ene opdracht naar de
andere te verplaatsen worden nooit vergoed.
JMD: er is opdracht gegeven aan de PCE’s om de DMO’s tijdens de
hernieuwing van de uitvoeringsovereenkomst (december 2009) op de
hoogte te brengen van het systeem van bemiddeling en wij hopen ook
op feedback vanwege de DMO’s.
3. Procédures de gestion des
CDM en UPC en vigueur depuis
01/01/2010/ Procedures voor
beheer van de DMO’s in PCE van
kracht sedert 01/01/2010

zich altijd voordoen).

MDR geeft een korte uitleg over de procedures die sinds 1 januari 2010
van kracht zijn voor het beheer van de DMO’s in de PCE’s. Wat betreft
procedure 6 over de evaluatie van de DMO’s dient een onderscheid
gemaakt tussen de opvolgingsfiche en de begeleidingsfiche. De
opvolgingsfiches moeten een weergave zijn van de kwaliteit van de
uitvoering van de taken over een periode van 1 jaar terwijl een
begeleidingsfiche eerder een momentopname is van een inspectie
uitgevoerd door een DMO.
JMD benadrukt dat deze procedures deel uitmaken van de ISO 9001
certificering die in 2010 zal geauditeerd worden door een externe
auditor.
DMO: de informatiefiche die door een AV moet ingevuld worden over
collega’s ligt moeilijk omdat er geen hiërarchie is onder de DMO’s.
DMO: als er niets te melden valt moet er dan iets vermeld worden op de
informatiefiche? Er is altijd wat ongenoegen als er “iets” vermeld wordt.
JMD: op de informatiefiche moeten vaststellingen vermeld worden; in
ieder evaluatiesysteem zijn er positieve en negatieve punten en er is
dus altijd iets te verbeteren want niemand is perfect; en het is niet
omdat er te verbeteren punten zijn dat men slecht geëvalueerd wordt;
een DMO moet opmerkingen aanvaarden van een AV die
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verantwoordelijk is voor de goede gang van zaken.
JMD: in ieder bedrijf zowel privaat of openbaar bestaat een
evaluatiesysteem om beter te functioneren, niet om te sanctioneren;
een opmerking moet niet negatief beschouwd worden maar als
hulpmiddel om zich te verbeteren.
EV: het is niet aanvaardbaar dat een AV over alle DMO’s dezelfde
opmerkingen maakt.
JMD: we zullen dit systeem behouden.
DMO: het is ook raar dat een jonge AV opmerkingen maakt over een
oude DMO.
JMD: dat is niet te vermijden; het is een nieuw systeem maar men zal
er aan gewoon worden.
JMD: de procedures zullen aan de DMO’s op de gebruikelijke wijze
worden meegedeeld. Zij zullen voorlopig geplaatst worden op de
website van FAVV onder zelfstandige dierenartsen en vervolgens op
intranet CDMO.
4. Rotation annuelle des CDM RA
et CDM Experts dans l’UPC /
Jaarlijkse rotatie van de AVDMO’s en de DMO-keurders in de
PCE

Een van de operationele doelstellingen in het beheer van de DMO’s is
jaarlijks een rotatie door te voeren van 20% van de DMO’s in de
slachthuizen voor DMO-keurders maar ook voor de AV’s.
DMO: is verandering van lastenboek mogelijk tijdens het jaar?
JMD: dit moet door de PCE georganiseerd worden via een interne
oproep binnen de PCE; alleen na een onderhoud met gunstig resultaat
van de kandidaten kan een lastenboek toegevoegd worden.
DMO: een DMO verhuist naar een andere PCE?
JMD: de uitvoeringsovereenkomst wordt in de PCE getekend; de DMO
kan dus niet in de PCE waar hij/zij naar verhuist is opdrachten
uitvoeren; de DMO moet wachten op een nieuwe oproep in de PCE.

5. Discussion du projet 2011 de
modifications à la convention
d’exécution / Bespreking
ontwerp van wijzigingen 2011
aan de uitvoeringsovereenkomst

MDR geeft uitleg over de voorgestelde wijzigingen die in de
voorgelegde tekst in het rood zijn weergegeven.
Het voorgestelde artikel over onverenigbaarheden wordt niet aanvaard
omdat dit reeds geregeld is in de raamovereenkomst (art. 9. en art. 14.)
en dus overbodig is.
JMD: een oproep aan kandidaten voor de 7 lastenboeken zal zeer
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binnenkort gepubliceerd worden in het staatsblad. Deze oproep betreft
de PCE WVL. De oproep en de nodige documenten zullen gelijktijdig op
de website van het FAVV onder zelfstandige dierenartsen worden
geplaatst.

de kandidaten voor de PCE
WVL op de website van het
FAVV onder de rubriek
“zelfstandige dierenartsen”.

6. Discussion des projets 2011
de modifications aux cahiers de
charges / Bespreking van de
ontwerpen van wijzigingen 2011
aan de lastenboeken

MDR geeft een korte uitleg over de voorgestelde wijzigingen aan de
tekst van de verschillende lastenboeken en die in kleuren weergegeven
zijn.
JMD: in lastenboek I moet vermeld worden dat de AV toegang heeft tot
Foodnet (vanaf 01/01/2011); voor lastenboek IV moet vermeld worden
dat de DMO’s in de GIP’s moeten gebruik maken van Foodnet om hun
controle uit te voeren, te rapporteren en op te volgen.
DMO: lastenboek I punt 3.2.4: de uurroosters doen naleven is toch niet
de taak van de AV.
JMD: dit geldt niet per individuele DMO; de AV moet er voor zorgen dat
de keuring verzekerd wordt; het is daarom nuttig dat vervangingen hem
schriftelijk of per e-mail worden overgemaakt.
DMO: lastenboek II punt 3.2.9: ante mortem vaststellingen en
beslissingen registreren?
JMD: de tekst moet aangepast worden want Sanitrace geldt als AMregister.
JMD: in alle lastenboeken moet de verwijzing naar onverenigbaarheden
geschrapt worden.

Tegen 07 juni
De afgevaardigden worden
2010 ten
verzocht om voor het begin
laatste
van de maand juni 2010 hun
opmerkingen op de
voorgestelde wijzigingen over
te maken aan de NICE (MDR,
JCS).

7. Divers / Varia

1.Verslagen van de vergaderingen van 23/03/2009 en 15/06/2009
JMD: wij sturen de verslagen op en verwachten de opmerkingen vóór
begin juni 2010.
DMO: wij dringen er op aan dat rekening gehouden wordt met de
afstanden bij het doorvoeren van de rotatie.
JMD: wij houden daar zeker rekening mee want het FAVV moet werken
onder omstandigheden om een certificatie EMAS te bekomen.
DMO: wij worden geconfronteerd met VKI documenten die niet correct
zijn ingevuld door de operatoren.
JMD: het FAVV kan dat niet oplossen; dit is een probleem dat de sector
moet oplossen, dus melden aan de beroepsverenigingen.

De afgevaardigden sturen de
“verbeterde” verslagen van
23/03/2009 en 15/06/2009
terug naar de NICE (MDR,
JCS).
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2.Aanpassing honoraria 2011
JMD: een aanpassing is voorzien in de nieuwe
uitvoeringsovereenkomst 2011 die getekend zal worden in december
2010. Een projectie op de honoraria (oktober 2010) werd aan de
afgevaardigden overhandigd.
3.BTW op verplaatsingskosten
DMO: er is een verschil van BTW op verplaatsingskosten: GIP 21% en
certificeren 6%.
JMD: voor opdrachten die verband houden met “landbouw” is het tarief
6% voor de andere opdrachten is het 21%; er kan nooit geen verlies zij
voor de DMO want het is een belasting.
ML: de regels van de BTW moeten gevolgd worden.
4.Bezoek Michel Lambert aan de PCE’s in verband met de
informaticatoepassingen
ML zal iedere PCE bezoeken om uitleg te verschaffen aan de DMO’s
over de informaticatoepassingen.
JMD: deze toepassingen moeten in de toekomst geïntegreerd worden
in de opleiding over de keuring.
DMO: kan het tijdschrift “Food, Science and Law” uitgegeven door Die
Keure niet opgenomen worden in het urenpakket van de opleiding?
PM: dat zou ons systeem van opleiding grondig wijzigen.
JMD: tot op heden moet niemand testen afleggen van de gevolgde
opleiding; wij moeten ernaar streven dat de opleidingen doelgericht zijn
per onderwerp; dit gebeurt reeds in het Franstalig deel van België;
Vlaanderen zou dat ook moeten doen.
De vergadering wordt om 11h30 beëindigd en JMD dankt de
afgevaardigden voor hun constructieve medewerking.
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