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Betreft : Standpunt VDV ten opzichte van vraag om pensioensleeftijd van
65 jaar voor DMO te verhogen

Geachte Heer Dochy,

Naar aanleiding van jullie schrijven op 2/7/2014 hebben we een rondvraag gedaan
bij de dierenartsen dmo. Onder het dierenartsenkorps lopen zoals verwacht de
meningen hierover grondig uiteen. Na overleg komen we tot een volgende
samenvatting. Het is evident dat er een officiële leeftijdsgrens bepaald moet
worden, dit in plaats van elke individuele DMO- 65 plusser zelf te laten bepalen
wanneer hij zijn functie niet langer kan uitoefenen. De fysieke en mentale
capaciteiten nodig om deze zeer belangrijke publieke taak naar behoren uit te
oefenen vragen nu eenmaal een gegarandeerde standaard, die met grotere
waarschijnlijkheid te vinden is bij min 65-jarigen.
Onze gemiddelde leeftijd stijgt, daar kunnen we niet omheen. Dat daaruit volgt
dat we in de toekomst langer kunnen werken is ook een realiteit. De wettelijke
bepaling van de algemene pensioensplichtige leeftijd op 65 jaar reflecteert echter
reeds deze trend. En hoewel vele sectoren en diensten nog een veel lagere
pensioensleeftijd hebben, wordt hij ook hier meer en meer opgetrokken naar een
algemene maximumleeftijd van 65 jaar. Indien deze maximumleeftijd in de
toekomst nog verhoogd zou worden boven de 65 jaar, vinden we het dan ook
vanzelfsprekend dat die ook voor DMO zou aangepast worden.
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In de nasleep van de discussie rond de plethora (12.87% stijging aantal
dierenartsen sinds 2003) is het duidelijk dat veel jonge dierenartsen onvoldoende
inkomen kunnen genereren door hun beroep als practicus uit te oefenen. De uitval
binnen het beroep bij jonge dierenartsen (25-35j) ligt zoals we allemaal weten
enorm hoog ( 43.56% in 2013) . Toch blijkt dat de instroom van jonge collega’s
als DMO te laag ligt om alle pensioengerechtigden te vervangen. Dit heeft zeker
met de werkomstandigheden te maken. Het DMO statuut biedt momenteel immers
te weinig zekerheden waardoor velen dit nog steeds combineren met een eigen
praktijk. De huidige generatie jonge dierenartsen wenst in deze omstandigheden
niet meer te werken. Een aanpassing van het DMO statuut dringt zich op. Indien
we de leeftijdsgrens nu zouden optrekken, biedt dat slechts een tijdelijke
oplossing, maar geen structurele verandering die meer noodzakelijk is.
Wij zijn ervan overtuigd dat de voedselveiligheid in geen betere handen kan zijn
dan in die van een gemotiveerde dierenarts. Volgens ons is het aantrekken van
jonge collega’s de enige manier waarop dit op een duurzame manier kan blijven
gebeuren.
Tot slot is er ook nog zoiets als het recht op pensioen. Wij weten dat dierenartsen
van nature eerder wroeters en werkers zijn maar na een carrière hard werken
mag er ook genoten worden.
Met vriendelijke groeten,

Jan Deleu
Voorzitter VDV

