Nieuws + agenda

dierenartsen aanbod

Inkomens praktijkdierenartsen:
goudmijn of armoede?
Frank de Vries

Intere n
De inkomens van dierenartsondernemers voor
landbouwhuisdieren zijn
de laatste jaren niet
gestegen.
Foto: Marcel Bekken

Als we een aantal forums op internet mogen geloven,
wordt de dierenarts door velen als een zakkenvuller gezien.
Met een grote 4wd terreinwagen volgepakt met medicijnen
trekt hij langs de boeren. Daar laat hij een spoor van hoge
nota’s achter en na een paar uurtjes werken rijdt hij
voldaan naar zijn landgoed. Is dit beeld juist?
De meeste dierenartsen met een eigen praktijk hebben
een bescheiden inkomen dat in hoogte is te vergelijken
met dierenartsen in loondienst. Dierenartsen met een
eigen gemengde praktijk (gezelschapsdieren en land
bouwhuisdieren) verdienen het meest, zo blijkt uit onder
zoek van een veterinair adviesbureau dat niet met naam
genoemd wil worden. Dierenartsen hebben een gemid
deld inkomen van 130.000 euro per jaar. Dierenartsen
met een eigen praktijk voor gezelschapsdieren verdienen
gemiddeld 105.000 euro per jaar. En de dierenartsen met
een praktijk met uitsluitend landbouwhuisdieren (kip,
varken of vleeskalf) verdienen gemiddeld 110.000 euro per
jaar.

Inkomen al vijf jaar stabiel
De cijfers zijn gebaseerd op gegevens van 35 praktijken
voor gezelschapsdieren, 50 gemengde praktijken en
50 praktijken voor landbouwhuisdieren. Bij de landbouw
huisdieren ging het om veehouders met kippen, varkens
of vleeskalveren. Uit het onderzoek blijkt dat in de meeste
gevallen het salaris van de dierenarts al vijf jaar constant
is. In feite betekent dat een reële teruggang voor de dieren
artsen in hun verdiensten. Immers alle kosten zijn wel
gestegen in die periode.
Deze cijfers hebben uitsluitend betrekking op dierenartsen
die zelf eigenaar of mede-eigenaar zijn van een dierenarts
praktijk. Meermanspraktijken hebben meestal de maat
schapsvorm als model van samenwerking. De reden daar
voor is dat de maatschapsvorm de mogelijkheid biedt dat
afzonderlijke vennoten hun eigen beroepsverantwoorde
lijkheid behouden.
Gezelschapsdieren
De praktijken met gezelschapsdieren in dit onderzoek

werkten gemiddeld met 1,5 dierenarts-eigenaren.
Zij hadden een bruto omzet per ondernemer van
315.000 euro per jaar. Als we daar de inkoop
medicijnen (75.000 euro) en de personele kosten
(75.000 euro) en algemene en huisvestingskos
ten op in mindering brengen, resteert een bruto
ondernemersinkomen van 105.000 euro.
De dierenarts moet van dit bedrag nog een premie
arbeidongeschiktheidsverzekering betalen en
zijn pensioen veilig stellen. Zo resteert een bruto
bedrag van 65.000 euro aan arbeidsinkomen per
jaar, ofwel 5.000 euro bruto per maand (12 maand
salarissen en vakantiegeld).
Gemengde praktijken
De gemengde praktijken laten een iets ander
beeld zien. In het onderzoek werkten in de
40 praktijken gemiddeld 4 dierenarts-eigenaren.
De gemiddelde praktijkomzet was 345.000 euro
per dierenarts per jaar. Na aftrek van de inkoop
van medicijnen (100.000 euro), personeelskosten

Praktijken intensieve veehouderij
De 50 praktijken intensief hadden gemiddeld
ook 4 dierenarts-eigenaren. Deze praktijken
scoorden gemiddeld een omzet van 350.000
euro per dierenarts per jaar. Na aftrek van de
inkoop medicijnen (175.000 euro), personeel
(45.000 euro) en huisvesting en algemene kosten
(20.000 euro) bleef een bruto inkomen over van
110.000 euro. Na mindering van pensioenlasten
en premies blijft hier een bruto jaarinkomen
staan van 70.000 euro, ofwel 5.300 euro bruto
per maand.
Interen
Als we de inkomenscijfers van de dierenartsondernemers vergelijken met die uit het jaar
1990, zien we dat de dierenartsen met een inten
sieve dierenartsenpraktijk en met een gemengde
praktijk behoorlijk hebben ingeteerd.
De gerealiseerde inkomens in 1990 zijn gelijk
aan die van twintig jaar later. De dierenartsen
voor gezelschapsdieren hebben wel kans gezien

V-focus februari 2012

Ondernemersrisico slecht betaald
Sinds 2006 is er een cao voor dierenartsen (en
assistentes) in loondienst. Wanneer we het loon
gebouw van deze cao bekijken zien we dat een
startende dierenarts zonder ervaring begint met
een bruto maandsalaris van 2.700 euro. De erva

Eigen praktijk blijft
een roeping
(50.000 euro) en huisvesting en algemene kosten
(35.000 euro), resteert een bruto arbeidsinkomen
van 130.000 euro per dierenarts. Na betalen van
pensioenkosten en premies blijft een bedrag van
75.000 euro over, ofwel 5.800 euro bruto per
maand.
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om hun omzet te verhogen, van 60.000 euro in
1990 naar 105.000 euro nu.
Hoeveel verdienen dierenartsen per uur? We
zien dat met name in de sector landbouwhuis
dieren het erg moeilijk is voor de dierenarts om
dagelijks voldoende declarabele uren te maken.
Geschat en bevestigd door een aantal dierenartsen
maken zij maar circa 4 declarabele uren per dag.
De rest van de 9-urige werkdag gaat op aan admi
nistratie, reistijd en diverse werkzaamheden.
Het lukt de dierenarts met een gezelschapsdieren
praktijk veel beter om zijn dagen declarabel te
maken. Geschat wordt dat deze groep 75 procent
declarabel is, ofwel circa 6,5 uur per dag.

ren dierenarts in loondienst heeft een eindsalaris
van 4.900 euro bruto per maand. Laatste salaris
betekent op jaarbasis 64.000 euro bruto.
Recent heeft de Koninklijke Maatschappij voor
Diergeneeskunde cijfers gepubliceerd over sala
rissen van niet-praktiserende dierenartsen. Die
groep van dierenartsen werkt vooral bij de over
heid, universiteit of farmaceutische bedrijven.
Hoewel de spreiding nogal groot was, had de
middelste groep respondenten een bruto jaar
salaris liggend tussen 50.000 en 80.000 euro.
Als we het gemiddelde bruto jaarsalaris van
dierenartsondernemers, zo’n 70.000 euro,
vergelijkenmet de verdiensten voor dierenartsen
in loondienst valt op dat die maar weinig van
elkaar verschillen.
Als we ons vervolgens realiseren dat de onder
nemers risico lopen, meer uren in de praktijk
maken en zelf opdraaien voor het management
van de praktijk, is duidelijk dat het geen ‘vet
soppen’ is voor de practici. En laten we de avonden weekenddiensten van de dierenartsen niet
vergeten. Ze staan bij nacht en ontij klaar voor
de boer. Een eigen praktijk hebben is en blijft
een roeping.

Agenda
Agridagen - Geel (België)
Professionele beurs voor de intensieve
veehouderij (pluimvee, varken en rund)
Thema: grensverleggend ondernemen

Datum: 22 - 24 februari 2012
Locatie: Terreinen van de KHK te Geel
Meer informatie: www.agridagen-geel.be

Landbouwdagen Intensieve
Veehouderij/ Rundveevakdagen
Venray
Vakdagen voor ondernemers uit de varkens-, kalver-, pluimvee-, rundvee- en
geitenhouderij

Datum: 28 februari - 1 maart 2012
Tijd: 13.00 - 22.00 uur
Locatie: Evenementenhal Venray
Meer informatie:
www.evenementenhal.nl/venray/beurzen

Symposium
‘Een keten vol kansen’
Symposium in het kader van de viering
van het vijftigjarig bestaan van studie
vereniging ‘De Veetelers’ van de studie
Dierwetenschappen aan Wageningen
Universiteit & Researchcentrum

Datum: 28 februari 2012
Tijd: 13.00 - 20.00 uur
Locatie: Lawickse allee 9, Wageningen
Meer informatie:
www.lustruminteraction.nl/symposium
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