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T
erwijl ThomasPikettyNederlandbezocht,be-
zocht ikdeECB inFrankfurt.Hoewelmaar ineen
vandedeelnemendeeurolandenEngelswordt
gesproken– Ierland– spreektbijdeECB iedereen

Engels.
Een jongeeconoomleiddemerond.De jongeman

zei: ‘HetprobleemmetPiketty isdathijnormatieveuit-
sprakendoet.Geenongelijkheid isonwenselijk. Teveel
ongelijkheidvermoedelijkook.Wat isde juistehoeveel-
heidongelijkheid?Bovendien isongelijkheid tussen
landenveelbelangrijker, endieneemt langzaamaf.’

Dezeeconoomheeftgelijk: geenongelijkheidbete-
kentdictatuur.Watde juistehoeveelheidongelijkheid
is, is onbekend.Daarkomtbijdatmensen in theorie
welminderongelijkheidwillen,watbetekentdat rijke-
renmeerbelastingmoetenbetalenenminder subsidie
moetenkrijgen,maarzijzelf zijnnietbereidervoor te
betalen; zij zijn immersal armgenoeg.

Overigens ishet eengoed ideearbeidminder tebe-
lastenenkapitaalbovenbijvoorbeeldeenmiljoen iets
meer.

Arnon Grunberg

VoetnootOngelijkheid
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Subsidieverleidt specialistenniet
Van onze verslaggever
Sander Heijne

amsterdamDesubsidieregeling
vanministerEdithSchippersdie
medischspecialistenmoest sti-
mulerenomin loondienst te tre-
den, ismislukt.Hetkabinet stelde
vrijgevestigdemedischspecialis-
teneerderdit jaareensubsidie
van 100duizendeuro inhetvoor-
uitzichtals ze in loondienstgaan
werken. Slechts in3van67zieken-
huizenhebbendevrijgevestigde
specialistenmaatschappenbeslo-
tenzichzelfop teheffen ten fa-
veurevaneenvastdienstverband.

DitblijktuiteenrondgangvandeOrde
vanMedisch Specialisten langs 67 van
de72ziekenhuizenwaarvrijgevestigde
specialistenactief zijn.Nederland telt
zo’n 21 duizendmedisch specialisten,
vanwiebijnadehelft als ondernemer

werkt,meestal ineenmaatschap.Hun
inkomens staan al jaren ter discussie.
Eenreeksvanministersbeet erde tan-
denopstukineenpogingderekening
voormedisch-specialistischezorg,die
enkele miljarden per jaar bedraagt,
omlaag tebrengen.
Vanaf 1 januarimogen specialisten

hunkostennietmeer rechtstreeks bij
deverzekeraarinrekeningbrengen. In
combinatiemet een subsidie zouden
de specialisten, zo was de gedachte,
eerder geneigd zijn in dienst van het
ziekenhuis te treden. Specialisten in
loondienstverdienenminderdanhun
vrijgevestigdecollega’s.Naarnublijkt
kiezen vrijwel alle specialistenmaat-
schappen voor een fiscale constructie
waarmee zehunzelfstandigheid kun-
nenbewaren.

De specialisten, schreef Schippers
onlangs aande TweedeKamer, vrezen
hunsalaris inloondienstonderdebal-
kenendenorm te moeten brengen –

228duizend euro, inclusief pensioen.
Teneersteiser ‘deervarendreigingvan
deWet normering topinkomens’. De
minister concludeertopbasis vaneen
eigenrondganglangsdeziekenhuizen
eveneens dat het aantal specialisten
dat kiest voor een vast dienstverband
achterblijft.

Daarnaastwas de regeling voor ou-
dere specialisten tot vorigeweekwel
heelonaantrekkelijk,erkentookdemi-
nister.Aanvankelijkkwamenspecialis-
ten die binnen zeven jaar met pensi-
oengaanniet voor de subsidie in aan-
merking. Eenvrijgevestigde specialist
die aan zijn pensioen toe is kan zijn
plek indemaatschap veelal voor 200-
tot300duizendeuroverkopenaaneen
opvolger. Als oudere specialisten zon-
der enige compensatie in dienst tre-
denvanhetziekenhuis,zijnzedit ‘geld’
kwijt.Deministerwildesubsidievoor-
waardennualsnogverruimen.

Nietgeld,maardewensomzeggen-
schap te houden over de bedrijfsvoe-
ring is hetmotief van specialistenom
niet in loondienst tewillen, zegt vice-
voorzitter Jankode Jonge vandeOrde
van Medisch Specialisten. ‘Als je het
netto inkomenvaneenvrijgevestigde
specialist vergelijkt met dat van een
collega in loondienst, ontloopt dat el-

kaar niet veel’, zegt hij. Als zelfstandi-
genzoudenspecialistenopgelijkwaar-
dige basis kunnenoverleggenmet de
ziekenhuisdirecties. De Jonge noemt
devrijevestigingeenvandepijlerson-
der het kwalitatief hoogwaardigeNe-
derlandsezorgstelsel.

De woordvoerder van minister
Schippers benadrukt dat de subsidie-
regeling vooral bedoeld is om specia-
listeneenevenwichtigekeuze te laten
maken tussen vrije vestiging en loon-
dienst. Bovendien zouden sommige
specialistenvanwiedemaatschapzelf-
standigdoorgaateralsnogvoorkiezen
in loondienst te treden.

Cijfers over het aantal individuele
overstappersheefthetministerieniet.
‘Zonder de regeling was geen enkele
specialist in loondienstgegaan.’
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‘Specialist wil invloed op ziekenhuis’

Vrijwel nergensdoenmaatschappenwat deministerwil: in loondienst treden van ziekenhuis

3
ziekenhuizen van de 67 waar de Or-
de van Medisch Specialisten navraag
heeft gedaan hebben laten weten
dat de maatschap zich opheft en
overgaat op een vast dienstverband
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