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Disclaimer

• Dit rapport is vervaardigd binnen de beperkingen zoals beschreven in de aanbiedingsbrief op de hierna volgende pagina. 
Wij accepteren geen aansprakelijkheid ten opzichte van derden die dit rapport inzien. Wij accepteren geen 
aansprakelijkheid naar enige andere partij waaraan inzage of toegang tot deze rapportage is verleend.

• Het kan openstaande punten/vragen bevatten welke niet of nog niet zijn toegelicht in deze rapportage waarvoor wij geen 
enkele verplichting, verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens enige partij aangaande het onderwerp van 
onderzoek accepteren, onafhankelijk van de status van dit Rapport.

• Het kan zijn dat dit document in elektronisch formaat of als kopie aan u ter beschikking is gesteld. Dientengevolge is het 
mogelijk dat meerdere versies van dit document bestaan.

• Deze rapportage wordt u uitsluitend verstrekt voor informatie,- en discussiedoeleinden onder de voorwaarde dat er geen 
enkele zekerheid aan ontleend kan worden. Wij accepteren geen enkele verplichting, verantwoordelijkheid of 
aansprakelijkheid jegens u aangaande het onderwerp of de inhoud van deze presentatie.

• Deze rapportage is uitsluitend voor discussie doeleinden en is niet compleet zonder verwijzing naar, en dient uitsluitend 
te worden gezien in samenhang met, de mondelinge toelichting door Deloitte. Wij behouden ons het recht voor om onze 
analyse in deze rapportage te wijzigen.

• Deze rapportage bevat een selectie van specifieke onderdelen en bevindingen uit uitgebrachte rapport(en) met 
betrekking tot Federatie Medisch Specialisten inzake gedwongen overstap dienstverband. Genoemde rapportage(s) 
bevat(ten) mogelijk meer informatie en/of bevindingen die van invloed kunnen zijn op uw oordeelsvorming. Derhalve 
dient deze selectie derhalve uitsluitend te worden bezien in samenhang met achterliggende rapportages als geheel.

Disclaimer

1 Gedwongen overstap dienstverband
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Geacht bestuur van de Federatie Medisch Specialisten,

Bijgaand treft u onze rapportage aan inzake onze analyse van de financiële effecten van een eventuele door de overheid 
gedwongen overstap van medisch specialisten in vrij beroep naar dienstverband (hierna ‘Rapport’) overeenkomstig onze 
opdrachtbevestigingsbrief gedateerd 15 februari 2021 met kenmerk NL21-006/SdJ/anb (hierna ‘Opdrachtbevestiging’). 

De Federatie Medisch Specialisten (hierna ‘Federatie’) heeft Deloitte Financial Advisory B.V. (hierna ‘Deloitte’ of ‘wij’) verzocht 
om de Federatie te ondersteunen bij het identificeren van de relevante parameters voor het in kaart brengen van de financiële
effecten en het inschatten van een indicatieve bandbreedte van deze mogelijke financiële effecten. 

Ons Rapport is hoofdzakelijk samengesteld op basis van informatie vanuit openbare publieke bronnen en informatie van 
derden die via de Federatie is verstrekt. Daarnaast is er informatie verkregen uit gesprekken met enkele experts en de 
Federatie, overeenkomstig de reikwijdte van de werkzaamheden zoals overeengekomen in de Opdrachtbevestiging. Een 
overzicht van de beschikbaar gestelde informatie (en gehanteerde openbare bronnen) en de geïnterviewde personen is 
opgenomen in het Rapport. 

Dit Rapport houdt rekening met ontvangen informatie en gebeurtenissen tot en met 9 maart 2021, toen het voornaamste deel 
van het onderzoekswerk voor dit Rapport is afgerond. Wij hebben geen verantwoordelijkheid voor en zullen geen 
onderzoekswerk verrichten over de periode na deze datum betreffende dit Rapport. 

Onze belangrijkste bevindingen zijn opgenomen in de managementsamenvatting. Aangezien de managementsamenvatting 
enkel een samenvatting van onze bevindingen betreft kan het niet als een zelfstandig document worden beschouwd. De 
managementsamenvatting zal in samenhang met de volledige analyse (inclusief bijlagen) moeten worden beschouwd.

Indien u vragen heeft over de inhoud van ons Rapport kunt u contact opnemen met mij via NLomax@deloitte.nl.

Hoogachtend,

Deloitte Financial Advisory B.V. 
Neil Lomax

Deloitte Financial Advisory B.V.

Gustav Mahlerlaan 2970
1081 LA Amsterdam
The Netherlands
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Partijprogramma’s bevatten een voorgestelde beleidswijziging om Vrij 
beroepsbeoefenaar gedwongen over te laten stappen naar dienstverband

Inleiding en achtergrond

Inleiding en 
achtergrond

• In Nederland zijn medisch specialisten ofwel in dienstverband (dit kan bij het ziekenhuis ofwel bij het MSB) georganiseerd ofwel in 
vrij beroep (“Vrij beroepsbeoefenaar” of “Vrij beroep”) bij een Medisch Specialistisch Bedrijf (“MSB”)1). Het onderscheid tussen een 
Vrij beroepsbeoefenaar en een medisch specialist in dienstverband vormt al enige jaren een discussie wat de voordelen of nadelen
zijn. Vanuit de overheid en de politiek is hier aandacht voor. 

• In verschillende publicaties2) wordt gesteld dat wanneer een Vrij beroepsbeoefenaar gedwongen wordt in dienstverband te gaan er 
hiermee perverse (verdien)prikkels uit het systeem verdwijnen. Daarnaast wordt gesteld3) dat deze maatregel de kwaliteit van de 
medisch specialistische zorg verbetert omdat er minder onnodige zorg verleend zou worden. Vanuit dit perspectief wordt gesproken
over een mogelijke (structurele) kostenbeheersingsmaatregel van de ziekenhuiszorg.

• Momenteel wordt er vanuit het regeerakkoord Rutte III gekozen om de overstap naar dienstverband te stimuleren en kan een Vrij
beroepsbeoefenaar gebruik maken van de ‘subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg’ met als doel 
een ‘duurzame verhouding’ te laten ontstaan tussen ziekenhuizen en artsen. Deze subsidieregeling bestaat uit een eenmalig bedrag
van €100k per medisch specialist (1 FTE) en kan worden verstrekt indien er aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Vooralsnog 
heeft een beperkt aantal medisch specialisten gebruik gemaakt van deze regeling. SiRM concludeert in een evaluatie van de 
subsidieregeling dat het geld dat nu beschikbaar gesteld wordt voor de subsidie efficiënter ingezet kan worden om de 
gelijkgerichtheid te bevorderen. De verleende subsidies werden over het algemeen niet aangevraagd omdat de subsidie de 
financiële belemmering (zoals afkoop goodwill) wegnam. De onderliggende redenen waren over het algemeen financiële problemen,
fusies of strategische herpositionering (2019). Ook zijn in veel gevallen nog aanvullende afspraken gemaakt door ziekenhuizen en
verzekeraars bovenop deze subsidieregeling. 

• De meeste partijen hebben voor de aanstaande 2e Kamerverkiezingen in hun partijprogramma opgenomen om alle medisch 
specialisten een gedwongen overstap naar dienstverband te laten maken. Een dergelijke gedwongen indiensttreding als gevolg van 
een beleidswijziging zal financiële gevolgen hebben voor de verwachte kosten van de medisch specialistische zorg op macro 
niveau, maar ook voor de medisch specialisten zelf die daarmee worden onteigend van hun onderneming en daarnaast mogelijk 
financiële schade oplopen (tezamen “Budgettair effect”) . Derhalve wordt verwacht dat medisch specialisten hiervoor 
gecompenseerd zouden moeten worden middels een ‘schadeloosstelling’ (“Schadeloosstelling”). De vraag is wat de omvang hiervan
moet zijn en wat in totaliteit de structurele kosten en opbrengsten zijn waar rekening mee zou moeten worden gehouden.

Gedwongen overstap dienstverband

Introductie

5

Noot (1): naast werkzaam te zijn bij een MSB, kan een Vrij beroepsbeoefenaar ook werkzaam zijn bij een Zelfstandig Behandel Centra (“ZBC”) of als ZZP’er 
(2): Zie pagina 20 voor een uiteenzetting van deze publicaties 
(3): Zorg in Kaart (2020) op basis van Douven (2015)
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Het Budgettair effect van de overstap naar dienstverband is door de overheid 
ingeschat op €2.050m eenmalige kosten en €340m structurele baten per jaar

ZiK – Budgettair effect

Budgettair 
effect op basis 

van ZiK 
berekening

• Om het Budgettair effect van een gedwongen overstap naar dienstverband in te kunnen schatten hebben onder meer het Centraal 
Plan Bureau (“CPB”), het Ministerie van VWS (“VWS”) en het Ministerie van Financiën (“MinFin”) in 2020 een onderzoek gedaan en 
dit gepresenteerd in Zorgkeuzes in Kaart 2020. Zorgkeuzes in Kaart 2020 (“ZiK”) gaat uit van de volgende aannames:

‒ Bij een gedwongen dienstverband worden de personeelslasten verlaagd omdat medisch specialisten in vrij beroep meer 
verdienen dan medisch specialisten in dienstverband

‒ Medisch specialisten in vrij beroep zijn gericht op het doen van zoveel mogelijk handelingen omdat hiermee hun inkomen wordt 
vergroot (productieprikkel)

‒ Transitiekosten hebben betrekking op lopende kosten (zoals juridische kosten) verandering, onzekerheid en gedragseffecten

‒ Kosten ter compensatie van de onteigening zullen gelijk zijn aan de goodwill van de vrij beroepsbeoefenaar medisch specialist

• ZiK verwacht dat de budgettaire effecten op de netto-collectieve zorguitgaven (op macro niveau) als volgt zijn:

‒ Eenmalig: Kosten door afkoop goodwill €2.000m1)

‒ Eenmalig: Kosten door transitiekosten €50m

‒ Structureel: Opbrengst door lagere productieprikkel €100m

‒ Structureel: Opbrengst door besparing personeelskosten €240m

• Als de eenmalige kosten enkel betrekking hebben op een eenmalige compensatie voor goodwill door onteigening van de 
onderneming en de hiermee gepaarde gaande transitiekosten, bedragen de eenmalige kosten conform ZiK in totaal €2.050m.

• De structurele opbrengsten worden in ZiK begroot op een 1% verlaging van het volume als gevolg van een productieprikkeldaling
en een structurele opbrengst door een besparing van de personeelskosten. Tezamen een structurele kostenbesparing van €340m 
per jaar.

• Overige effecten die worden aangegeven door ZiK zijn het risico op het ontstaan van wachtlijsten en daardoor een vermindering
van de (ervaren) kwaliteit van zorg. Verder verwacht ZiK dat de positie van de medisch specialist in het ziekenhuis en in het stelsel 
fundamenteel verandert en dit de invloed van de rijksoverheid en de verzekeraar kan vergroten.

Gedwongen overstap dienstverband
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Noot: (1) m = miljoen
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De Federatie heeft Deloitte gevraagd een onafhankelijke analyse uit te voeren 
naar de relevante bouwstenen voor het bepalen van het Budgettair effect

Opdrachtformulering

Opdracht-
formulering

• De Federatie Medisch Specialisten (“Federatie”) behartigt de belangen van 23.000 medisch specialisten en hecht er waarde aan dat
de mogelijke financiële gevolgen van een eventuele gedwongen overstap van vrij beroep naar dienstverband zo goed als mogelijk
in kaart worden gebracht. Dit gaat om zowel de eenmalige als de structurele effecten op de netto-collectieve zorguitgaven (op 
macro niveau) als de eenmalige en structurele financiële gevolgen voor de medisch specialisten. 

• De Federatie wenst daarom een onafhankelijke analyse van Budgettair effect uit te laten voeren inclusief rapportage met de 
bevindingen van de analyse, inclusief een onderbouwing met cijfers. De Federatie heeft Deloitte gevraagd deze analyse uit te 
voeren en daarover te rapporteren. 

• De opdrachtformulering is als volgt:

‒ Analyseren van de bronnen, de opbouw en onderbouwing van de berekeningen zoals opgenomen in enkele veel gebruikte 
rapportages en hierover op een heldere wijze rapporteren;

‒ Identificeren van de relevante bouwstenen voor het in kaart brengen van de Budgettair effect; en

‒ Berekenen van de bandbreedte van het Budgettair effect.

• Voor de berekening van de schadeloosstelling gaan wij uit van volledige schadeloosstelling1).

Gedwongen overstap dienstverband
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Buiten scope 
van de opdracht

• De argumenten van de overheid voor een gedwongen overstap naar dienstverband zijn het voorkomen van perverse 
productieprikkels, kostenbesparing en kwaliteitsverbetering door de veronderstelling2) dat in dienstverband minder 'onnodige zorg' 
wordt geleverd. Wij hebben geen onderzoek gedaan naar de juistheid van deze veronderstellingen.

• Minder ingrijpende maatregelen dan ‘ontneming van eigendom’ om de eventuele hierboven genoemde ongewenste prikkels uit de 
verhouding MSB – Ziekenhuis te halen zijn niet onderzocht.

• De reikwijdte van onze werkzaamheden is substantieel minder dan een controle- of beoordelingsopdracht uitgevoerd in 
overeenstemming met algemeen aanvaardbare controle- respectievelijk beoordelingsstandaarden (en wij hebben, bijvoorbeeld, 
niet getracht de beschikbare informatie te verifiëren). Deloitte accepteert geen enkele impliciete of expliciete aansprakelijkheid en 
verleent geen enkele impliciete of expliciete waarborg of garantie met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de 
aangeleverde informatie (zowel schriftelijk als mondeling).

Noot: (1) Hierbij volgen wij de Van Benthem & Keulen (2021) (2): Douven (2015)



Inhoudsopgave

1. Introductie pagina 3

2. Management samenvatting pagina 8

3. Conceptueel raamwerk en analyse pagina 16

4. Budgettair effect Pagina 29

5. Bijlagen pagina 37



© 2021 Deloitte

Deloitte schat het Budgettair effect op €200m structurele baten en €3,7mrd 
eenmalige kosten óf €0 structurele baten en €2,7mrd eenmalige kosten. Dit is 
excl. transitiekosten (€50-300m) en nog niet gekwantificeerde volume-effect

Belangrijkste conclusies

• Zorgkeuzes in Kaart (Rijksoverheid, 2020) heeft berekend dat een gedwongen overstap van Vrij beroep naar 
dienstverband eenmalig €2.050m1) aan kosten meebrengt en daarna structurele baten van €340m per jaar oplevert2).

• De Federatie heeft Deloitte gevraagd een onafhankelijke analyse uit te voeren naar de relevante bouwstenen voor het 
bepalen van het Budgettair effect en dit verder te onderzoeken.

• Uit de uitgevoerde analyse blijkt dat ZiK relevante bouwstenen niet meeneemt in de berekening van het Budgettair effect. 
Daarnaast komt naar voren dat niet alle gebruikte bronnen in de juiste context zijn overgenomen en/of te gedateerd zijn 
om als basis te hanteren voor een analyse naar het Budgettair effect in de huidige zorgmarkt. 

• Deloitte heeft een conceptueel raamwerk via een literatuurstudie, het gebruik van bestaande databronnen, interviews, 
een enquête en expertise uitgewerkt en de kwantificering van het Budgettair effect aangescherpt:

‒ Het volume effect is nog te onzeker om daar de structurele baten óf kosten van te kwantificeren. Er zijn zowel 
positieve als negatieve volume effecten bij een gedwongen overstap waarbij het onzeker is welke zal overheersen;

‒ Het prijseffect is afhankelijk van de inschaling van de medisch specialisten bij de gedwongen overstap:
• Inschaling waarbij WNT niveau wordt aangevuld (“WNT”) heeft ca. €200m aan structurele baten per jaar
• AMS waarbij verschil netto inkomen wordt genivelleerd (“AMS+”) heeft €0 aan structurele baten per jaar

‒ De Schadeloosstelling uit zich naast compensatie voor goodwill ook in een verlies netto inkomen en pensioenopbouw; 
• WNT heeft naar schatting €3,7mrd aan eenmalige kosten
• AMS+ heeft naar schatting €2,7mrd aan eenmalige kosten

‒ De transitiekosten zijn hoogst onzeker. Naar verwachting zullen deze binnen een bandbreedte van €50-300m vallen. 
Dit staat los van de inschaling van medisch specialisten. 

• Ondanks deze aanscherping blijven er onzekerheden bestaan die een impact zullen hebben op het Budgettair effect en is 
verder onderzoek noodzakelijk voor het volume-effect en een aantal overige bouwstenen.

Gedwongen overstap dienstverband
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Zorgkeuzes in Kaart (2020) 
heeft een analyse van 
beleidsopties van
politieke partijen voor de 
zorg gemaakt. Een van deze 
opties is dat alle artsen 
verplicht in dienstverband 
treden.

In de politieke 
partijprogramma’s voor de 
verkiezingen 2021 geven 
onder andere D66, 
GroenLinks, de SP, de PvdA, 
de ChristenUnie aan dat ze 
alle medisch specialisten 
willen dwingen tot een 
overstap dienstverband. VVD 
en CDA geven aan dat ze 
alle nieuwe medisch 
specialisten willen 
verplichten tot 
dienstverband. 

In dit Rapport richten wij ons 
op een gedwongen overstap.

Noot (1): miljard = mrd, miljoen = m, 1.000 = k; (2) Op 1 maart 2021 is Keuzes in Kaart gepresenteerd. Daar staan tekstueel geen wijzigingen wat betreft het onderwerp ‘artsen verplicht in loondienst’. De baten zijn hierbij afgerond 
op €0,4mrd. De eenmalig kosten lijken gelijk gebleven. Het is onbekend of de berekening nog is gewijzigd naast dat er meer gegevens zijn over artsen boven WNT in loondienst.
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Deloitte analyseert onderbouwing bouwsteen niet als 
onvolledig maar ziet een andere bron als beter bruikbaar

€240m

De ZiK berekening neemt relevante bouwstenen niet mee voor een volledige 
inschatting van de mogelijk structurele opbrengsten van het Budgettair effect

Management samenvatting

Prijseffect 
(besparing 

personeelskosten 
per Vrij beroeps-

beoefenaar)

Volume effect 
(waaronder 

productieprikkel)

Bruto 
personeelslasten 
in dienstverband

Aantal medisch 
specialisten

Productieprikkel 
vrij beroeps-
beoefenaar

Productiviteit

Besteedbare uren

Bruto 
personeelslasten 

dienstverband

Werkgeverslasten

Productieprikkel Vrij 
beroepsbeoefenaar

Besteedbare uren €100m

Bruto jaarinkomen dienstverband 
€167k

• Data zijn verouderd & resultaten van recentere onderzoeken 
worden niet meegenomen.

• Geen onderscheid positieve/negatieve productieprikkels.

• CPB gebruikt het gemiddeld jaarinkomen van CBS-statline. Dit 
vertrekpunt beschouwen we daarom voldoende onderbouwd 
voor de berekening.

• Effect dat door ZiK wordt meegenomen is het leveren van 
meer zorg bij een gegeven zorgvraag. Een productieprikkel kan 
ook tot een efficiëntere zorg bij een gegeven zorgvraag leiden.

• Een Vrij beroepsbeoefenaar besteedt ook relatief meer tijd aan 
patiëntgerelateerde activiteiten dan dienstverband (Weening, 
2002). Dit kan voor substantiële budgettaire effecten zorgen

• NZa concludeert dat er productieprikkels in de gehele MSZ-
bekostigingssystematiek zitten en dat deze het beste 
gezamenlijk en/of integraal aangepakt kunnen worden.

• Het veld herkent het beeld dat Vrij beroepsbeoefenaren 
gemiddeld meer uren werken dan in dienstverband. Het 
onderzoek van Weening (2002) is echter verouderd.

Bruto personeels-
lasten Vrij 

beroepsbeoefenaar

Werkgeverslasten

Fiscale aspecten

• Onderbouwing van de bruto personeelslasten van een Vrij 
beroepsbeoefenaar ontbreekt, onduidelijk wat er wel/niet is 
meegenomen qua kosten van het MSB/Vrij beroepsbeoefenaar

Bruto personeels-
lasten Vrij 

beroepsbeoefenaar

Onbekend wat hier als basis wordt 
genomen

20% werkgeverslasten

Wordt niet meegenomen

7.300
(NZa 2018, Vrij beroepsbeoefenaar en 

combi-specialisten)

Vrij beroepsbeoefenaren leveren meer 
zorg bij gegeven zorgvraag dan een 
medisch specialist in dienstverband

Wordt niet meegenomen

Wordt niet meegenomen

De basis hier is fulltime dienstverband 
(51 uur) en Vrij beroepsoefenaar 

(53uur) uit 2002

Wordt niet meegenomen

• Werkgeverslasten worden als percentage meegenomen in het 
bruto jaarinkomen, pensioen wordt niet meegenomen

• Model van Sibbing biedt een completer inzicht.

• Fiscale aspecten worden niet meegenomen in de berekening 
van de structurele kosten, maar kunnen wel een materiële 
impact hebben.

• Deeltijdfactoren voor Vrij beroepsbeoefenaren zijn niet 
meegewogen in effect van deelname combi-specialisten aan 
MSB’s, en financiële impact daarvan, ontbreekt.

Patiëntgebonden 
activiteiten

Productieprikkel in 
de keten

Deloitte zou berekening bouwsteen op 
eenzelfde manier gebruiken

Deloitte analyseert onderbouwing 
bouwsteen als onvolledig c.q. ontbreekt2)

Verzuim
• Financiële nadelige effecten door langdurige ziekte zorgen 

mogelijk voor minder verzuim onder specialisten in Vrij beroep 
dan in dienstverband. Een analyse van dit effect ontbreekt.

Wordt niet meegenomen

Overige 
Effecten

Overige MSB-
kosten

Wordt niet meegenomen
• MSB’s dragen veel structurele kosten buiten management fee. 

Deze kosten komen (deels) terug bij een overstap naar het 
ziekenhuis met een structurele impact.

Aantal medisch 
specialisten

Structurele effecten

Onderwerp
Relevante 

bouwstenen

Budgettair 
effect1)

(ZiK)

Analyse 
Deloitte

ZiK 
berekening

Onderbouwing 
variabele volgens ZiK

Toelichting Deloitte

Noot (1): Op 1 maart is Keuzes in Kaart gepresenteerd. Daar staan tekstueel geen wijzigingen wat betreft het onderwerp ‘artsen verplicht in loondienst’. De baten zijn hierbij afgerond op €0,4mrd. De eenmalig kosten lijken gelijk 
gebleven. Het is onbekend of de berekening nog is gewijzigd naast dat er meer gegevens zijn over artsen boven WNT in loondienst.
(2): Deloitte heeft niet met de schrijvers van ZiK contact gehad om het ontbreken of onvolledig zijn bouwstenen verder te verifiëren.
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De ZiK berekening neemt relevante bouwstenen niet mee voor een volledige 
inschatting van de mogelijk eenmalige kosten van het Budgettair effect (1/2)

Management samenvatting

Kosten 
vennootschap

Bruto salaris

Premies en 
belastingen

Opbrengsten 
MSB

Personeels-
kosten MSB

Netto 
resultaat MSB

Wordt niet meegenomen

• ZiK benoemt dit element niet voor de volledige 
schadeloosstelling en gaat alleen in op de compensatie 
goodwill en transitiekosten (volgende pagina). 

• Opbouw van het inkomen als Vrij beroepsbeoefenaar is ook 
noodzakelijk voor een juist vergelijk in het prijseffect.

• Voor een juiste berekening van het verschil in netto inkomen 
Vrij beroepsbeoefenaar en dienstverband is het van belang om 
te starten vanuit het MSB en alle elementen door te rekenen 
tot aan netto inkomen Vrij beroepsbeoefenaar.

• Voor de berekening van de schadelast door verschil netto 
inkomen dienen alle elementen meegenomen te worden 
inclusief de kosten in de vennootschap (of in privé) van de Vrij 
beroepsbeoefenaar.

• Brutosalaris wordt genoemd in een andere context op basis 
van CBS statline. Omvang is aannemelijk, maar is niet in de 
context van een schadeloosstelling genoemd.

• Bruto inkomsten Vrij beroepsbeoefenaar, oftewel management 
fee van de Vrij beroepsbeoefenaar is relevant in de 
goodwillberekening.

Verzekeringen

Belastingen

Toeslagen, 
pensioen en 

overige

Wordt niet meegenomen

Wordt niet meegenomen

Wordt niet meegenomen

Wordt niet meegenomen

Wordt niet meegenomen

Wordt niet meegenomen

Wordt niet meegenomen

Wordt niet meegenomen

Wordt niet meegenomen

Wordt niet meegenomen

• Toeslagen zoals ORT, reiskostenvergoeding en loonbelasting, 
maar ook vakantiedagen zijn relevant voor het toerekenen 
naar netto inkomen.

• ZiK houdt hier geen rekening mee omdat er geen 
schadeloosstelling door verschil in netto inkomen wordt 
berekend.

Bruto 
inkomsten 

vennootschap

Kosten MSB

Netto 
inkomen

• Daadwerkelijke netto inkomen na aftrek van alle kosten is 
nodig voor een zuiver vergelijk voor het netto inkomen.

Wordt niet meegenomen

Netto 
inkomen

Wordt niet meegenomen
• Daadwerkelijke netto inkomen in dienstverband na aftrek van 

alle kosten is nodig voor een zuiver vergelijk voor de 
schadeloosstelling.
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Verschil
Netto 

inkomen

Eenmalig effect (1/2)

Onderwerp
Relevante 

bouwstenen

Budgettair 
effect 
(ZiK)

Analyse 
Deloitte

ZiK 
berekening

Onderbouwing 
variabele volgens ZiK

Toelichting Deloitte

Deloitte analyseert onderbouwing bouwsteen niet als 
onvolledig maar ziet een andere bron als beter bruikbaar

Deloitte zou berekening bouwsteen op 
eenzelfde manier gebruiken

Deloitte analyseert onderbouwing 
bouwsteen als onvolledig c.q. ontbreekt1)

(1): Deloitte heeft niet met de schrijvers van ZiK contact gehad om het ontbreken of onvolledig zijn bouwstenen verder te verifiëren.
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ZiK 
berekening

Eenmalig effect (2/2)

De ZiK berekening neemt relevante bouwstenen niet mee voor een volledige 
inschatting van de mogelijk eenmalige kosten van het Budgettair effect (2/2)

Management samenvatting

Onderwerp
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Relevante 
bouwstenen

Budgettair 
effect1)

(ZiK)

Analyse 
Deloitte

Premieafdracht

Marktconforme 
multiplier

Indexatie

Verwachte 
inkomstenstroom

Onderbouwing 
variabele volgens ZiK

Wordt niet benoemd

Toelichting Deloitte

Lopende kosten, 
waardeoverdracht, 

verandering, 
onzekerheid en 
gedragseffecten

Gemiddelde van ingeschatte 
transitiekosten op basis van 6 

historische beleidswijzigingen (V.K. en 
NL)

Wordt niet nader toegelicht

Dit is juridisch
onzeker en daarom niet nader 

gekwantificeerd

Wordt niet meegenomen

Wordt niet meegenomen

Wordt niet meegenomenUitvoeringskosten

Goodwill afspraak 
per Vrij beroeps-

beoefenaar

Verschil
Verkoop-
waarde 
goodwill

Verschil in 
pensioen-
inkomsten

Transitie-
kosten

€50m

€2.000m

Gemiddelde 
transitiekosten 
KPMG analyse

Niet nader 
gekwantificeerd

Advies Federatie 
factor 1 keer 
‘jaarsalaris’

• Er is een timingsverschil tussen inkoop en verkoop van 
goodwill waardoor de omvang van de verdiencapaciteit voor de 
berekening zou moeten worden geïndexeerd.

• Verdiencapaciteit maal factor 1 is een marktconforme factor 
als vuistregel voor de waardering van goodwill. Jaarsalaris is 
niet verder gespecificeerd, het gaat hier om verdiencapaciteit.

• Hoogtes van verdiencapaciteit variëren in Vrij beroep en er 
kunnen aanvullende afspraken bestaan die tot een correctie 
van de omvang van de goodwillwaarde leiden.

• Het gaat hier om de pensioenbreuk. Het verschil kan materieel 
zijn door verschil in pensioenfondsvoorwaarden en zou 
onderdeel moeten zijn van de berekening schadeloosstelling.

• Bij een gedwongen overstap naar een ander pensioenfonds 
zullen er kosten ontstaan in de uitvoeringskosten en 
governance.

• Premieafdracht zal tussen de pensioenfondsen verschillen. Er 
dient wel rekening gehouden te worden met de keuzevrijheid 
binnen pensioenopbouw en premieafdracht.

• Met het pluriforme karakter van huidige afspraken tussen 
MSB’s, ziekenhuizen en een Vrij beroepsbeoefenaar zal het 
omzetten hiervan een complex traject zijn.

• KPMG geeft aan dat er meer onderzoek nodig is, maar geeft in 
haar rapportage aan rekening te houden met een bandbreedte 
van €50m-€300m. Het is onduidelijk waarom ZiK heeft 
gekozen om vast te houden aan de huidige rekenregel die 
uitkomt op de minimum inschatting.

• Transitiekosten werden in Zorgkeuzes in kaart in 2015 nog 
geraamd op €600m.

Deloitte analyseert onderbouwing bouwsteen niet als 
onvolledig maar ziet een andere bron als beter bruikbaar

Deloitte zou berekening bouwsteen op 
eenzelfde manier gebruiken

Deloitte analyseert onderbouwing 
bouwsteen als onvolledig c.q. ontbreekt2)

Op 1 maart is Keuzes in Kaart gepresenteerd. Daar staan tekstueel geen wijzigingen wat betreft het onderwerp ‘artsen verplicht in loondienst’. De baten zijn hierbij afgerond op €0,4mrd. De eenmalig kosten lijken gelijk gebleven. 
Het is onbekend of de berekening nog is gewijzigd naast dat er meer gegevens zijn over artsen boven WNT in loondienst.
(2): Deloitte heeft niet met de schrijvers van ZiK contact gehad om het ontbreken of onvolledig zijn bouwstenen verder te verifiëren.
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Door ZiK gehanteerde onderzoeken geven onvoldoende inzicht c.q. 
onderbouwing van de bouwstenen voor het bepalen van het Budgettair effect

Management samenvatting

Onderzoek

Gedwongen overstap dienstverband13

Toelichting Analyse van bevindingen Deloitte

1. Lagere productieprikkel: obv levering meer 
zorg bij zelfde zorgvraag (Douven, 2015) en 
daling aantal uren per week (Weening, 2002)

2. Besparing personele kosten: obv de 
inschatting dat Vrij beroepsbeoefenaren 
hogere totale personeelskosten hebben dan in 
dienstverband.

3. Compensatie goodwill: obv SiRM (2019) en 
waarderingsmethodiek goodwill vanuit 
Federatie

4. Transitiekosten: obv Rapport KPMG (zie 
Transitiekosten Zorgkeuzes in Kaart)

1. KPMG heeft kwantitatief onderzoek gedaan ter 
onderbouwing van de rekenregel transities in 
de zorg

2. Er is een grote kans op (5-10x) onderschatting 
van de theoretische inschatting van 0,9% aan 
transitiekosten per jaar voor de transitie naar 
dienstverband

3. Aanvullend onderzoek is noodzakelijk

1. KPMG beschrijft in haar onderzoek een rekenregel van 1,5% voor transitiekosten en een theoretische inschatting van 0,9% 
transitiekosten (zie voor de berekening pagina 36). ZiK gebruikt de rekenregel van 1,5% per jaar uit het onderzoek van KPMG. Echter 
stelt KPMG in het onderzoek dat er geen verband is tussen de duur van de transitie en het cumulatief percentage transitiekosten en dat 
de huidige rekenregel onvoldoende rekening houdt met variatie in het percentage.

2. De theoretische theoretische inschatting heeft volgens KPMG een grote kans op onderschatting. Hoewel ZiK geeft geen notie van deze 
mogelijke onderschatting van transitiekosten die kan oplopen tot 4,5 – 9% volgens het KPMG onderzoek. Mogelijke redenen voor 
onderschatting zijn de onzekere inschatting van bijvoorbeeld juridische kosten, gedragseffecten en omdat transitiekosten vaak moeilijk te 
onderscheiden zijn van de dagelijkse bedrijfsvoering. Daarnaast is ook de looptijd een onzekere factor. 

3. KPMG geeft aan dat, aangezien de kosten van de onderzochte casuïstiek uiteen loopt en waarschijnlijk onderschat wordt, er aanvullend 
onderzoek noodzakelijk is van ~120 casussen ten opzichte van de 6 casussen in dit onderzoek.

1. Douven onderzoekt de Nederlandse zorgsector 
van 2006 - 2009

2. Het onderzoek betreft 8 aanbodgevoelige 
chirurgische ingrepen die afgezet worden 
tegen heupfracturen, waarbij weinig 
ongerechtvaardigde variatie verwacht wordt

3. Er worden meer patiënten behandeld in 
geografische gebieden met veel medisch 
specialisten en dan met name op 
aanbodgevoelige behandelingen zoals 
cataracten en tonsillectomieën

1. De onderzoeksdata zijn gebaseerd op een periode 2006-2009 die niet meer representatief wordt geacht aangezien het uit het begin van 
de zorgverzekeringswet /marktwerking komt, een periode van ontwikkeling van het aanbod gestuurde FB-systeem naar meer 
vraagsturing. Een periode waarin sprake was van een open-einde bekostiging met fee for service. Sinds 2012 zijn medisch specialisten 
‘gebudgetteerd’ met een ‘capitation fee’. Daarnaast hebben de ontwikkelingen van benchmarks en productiemonitoren er sindsdien voor 
gezorgd dat de volumeontwikkeling beter inzichtelijk is. Introductie van instrumenten (zoals plafonds en staffels) en beleid (zoals het 
hoofdlijnenakkoord) zorgen dat er beter op volumes gestuurd kan worden dan in de tijd van de onderzoeksdata. Het is daarnaast relevant 
om ook recentere onderzoeken (zoals SiRM, 2019) die de effecten van een overstap naar dienstverband en het effect op gelijkgerichtheid 
onderzoekt mee te nemen bij de analyse.

2. Het onderzoek vergelijkt geografische gebieden en ingrepen (aanbodgevoelig- en niet aanbodgevoelig). ZiK trekt de conclusie, die
gebaseerd is op ingrepen met een hoge aanbodgevoeligheid, over alle vakgroepen van het MSB. Dat is onzes inziens te kort door de
bocht aangezien er in hetzelfde onderzoek aangetoond wordt dat heupfracturen geen aanbodgevoeligheid hebben en daar geen extra zorg 
geleverd wordt bij een gegeven zorgvraag. Wanneer dit verouderde artikel als basis wordt genomen, wat wij niet aanraden, zal er 
onderscheid gemaakt moeten worden tussen aanbodgevoelige en niet aanbodgevoelige ingrepen, wat nu niet gebeurt.

3. Het artikel concludeert dat er een versterkend effect qua productieprikkel zit wanneer er in een geografische gebied meer medische 
specialisten werkzaam zijn. Het is onduidelijk of ZiK dit effect meeneemt.

1. Conclusie en omvang (1%) van de lagere productieprikkel is gebaseerd op data die niet meer representatief wordt geacht (zie ook 
onderzoek Douven onderaan deze pagina). Daarnaast geven recentere onderzoeken aan dat een overstap van Vrij beroepsoefenaar naar 
dienstverband geen effect hoeft te hebben op de gelijkgerichtheid (waaronder productiviteit) en het effect niet hard en/of betrouwbaar is 
te meten. Het verschil in uren wordt herkend in het veld, maar de data is te verouderd om te gebruiken en het verschil tussen uren met 
patiëntgebonden activiteiten en het totaal aantal uren wordt niet meegenomen.

2. De onderbouwing van de personeelskosten per Vrij beroepsbeoefenaar ontbreekt. Bij de besparing op personele kosten worden de 
pensioenpremies niet meegenomen waardoor ze niet met elkaar te vergelijken zijn. Er kan ook een significant Budgettair effect ontstaan 
door fiscale effecten, verzuim en het meenemen van vaste kosten die overgaan naar het ziekenhuis.

3. Waarderingsmethodiek van de Federatie is de algemene benadering voor het inkopen en afkopen van goodwill en daarom goed bruikbaar. 
Er wordt echter niet ingegaan op het schadeloosstellen van het verlies in netto inkomen terwijl op juridische gronden rekening gehouden 
zal moeten worden met een volledige schadeloosstelling in welk geval ook (netto contante) inkomensschade aan de orde zal zijn.
Daarnaast zou het verschil in pensioen ook een variabele moeten zijn waar rekening mee gehouden moet worden.

4. De transitiekosten komen voort uit het KPMG rapport. In ZiK wordt de context van het KPMG rapport buiten beschouwing gelaten. Het is 
gebaseerd op een zestal casussen, er is geen verband tussen de duur transitie en het percentage transitiekosten en de grote variatie in 
het percentage transitiekosten. Daarnaast bedroegen de geschatte transitiekosten bij Zorgkeuzes in Kaart 2015 nog €600m.
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Het Budgettair effect is door Deloitte indicatief berekend en komt tot een 
structurele baten €0-200m (excl. volume) en eenmalige kosten €2,7-4,0mrd

Gedwongen overstap dienstverband
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Verschil
Netto 

inkomen

Prijseffect 
(besparing 

personeelskosten 
per Vrij beroeps-

beoefenaar)

Volume effect 
(waaronder 

productieprikkel)

Verschil 
Verkoop-
waarde 
goodwill

Verschil in 
pensioen-
inkomsten

Transitie-
kosten

Nader onderzoek 
nodig

• Het verschil in gelijkgerichtheid bij een verplichte overstap naar 
dienstverband is niet betrouwbaar en/of met harde uitkomsten te meten 
(SiRM 2019). 

• Via benchmarkgegevens zou het verschil in productiviteit (patiëntgebonden 
tijd en overige) bij overgestapte vakgroepen over jaren heen berekend 
kunnen worden en dit zou wellicht voor een verdere aanscherping van de 
indicatieve berekening kunnen zorgen.

• Literatuuronderzoek laat zien dat de productieprikkel uit de hele keten gehaald moet
worden voor een mogelijk substantieel effect op volume. Het is hoogst onzeker of het
wegnemen van de productieprikkel bij alleen het MSB leidt tot een besparing wanneer
de in stand blijft in de rest van de keten (waaronder ziekenhuis en dienstverband).

• Er kan een afname in de productiviteit en het aantal beschikbare uren optreden bij een
verplichte overstap waardoor er in dat geval meer specialisten nodig zijn om dezelfde
zorg te leveren.

Onderwerp Basis van analyse
Budgettair 

effect
Verdere analyse
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• Bij een overstap naar dienstverband zal er sprake zijn van een inschaling medisch
specialist tot aan de WNT grens en is de verwachte besparing het bruto verschil (€234k
– €220k) * aantal medisch specialisten uitgedrukt in FTE (6.930) = ca. €200m per jaar.

• Voor de analyse is een bandbreedte gebruikt die enerzijds kijkt naar de 
minimaal verwachte inschaling en anderzijds kijkt naar een minimale 
schadeloosstelling.

• Het verwachte prijseffect dient in relatie gezien te worden met de mogelijke 
schadeloosstelling die daarbij is ingeschat. Een overstap naar AMS + heeft 
een nihil verwachte baten, maar ook geen schadeloosstelling, terwijl een 
overstap naar WNT niveau baten heeft, maar ook en verwachte schadelast 
met zich meebrengt. Het is daarom ook van belang voor verdere analyse dat 
beleidsbepalers hier eerst een keuze op maken om zo het Budgettair effect 
goed te kunnen bepalen en de daarbij mee verbonden schadeloosstelling in 
mee te nemen.

• Bij deze analyse is geen rekening gehouden met alle bijeffecten die een 
dergelijke verandering met zich teweeg kan brengen. Relevante bijeffecten 
worden in dit rapport verder toegelicht.

• Het netto inkomensverschil (1FTE) met WNT leidt op jaarbasis tot een verschil van ca.
€16k. Met 6.930 FTE en een veronderstelde schadeloosstellingsfactor van 10x leidt dit
tot een schadeloosstelling voor verschil netto inkomen van ca. €1.100m.

€1.850m

• Voor een verdere aanscherping van dit Budgettair effect zou een onderzoek 
naar goodwill en bijbehorende afspraken op MSB niveau uitgevoerd moeten 
worden. Hiervoor zijn de individuele gegevens en waarderingsgrondslagen 
van de desbetreffende medisch specialisten nodig.

• Dit rapport maakt gebruik van een gemiddelde waardoor bovenstaande 
aanscherping niet direct zal leiden tot significante verschillen, maar op 
individueel niveau kan dit wel uit elkaar lopen en complexiteit ontstaan.

• Bij een gedwongen dienstverband is de goodwill niet meer overdraagbaar en verliest 
daarmee zijn verkoopwaarde. De schadelast is daarmee gelijk aan de verwachte waarde 
op het moment van verkoop en bedraagt daarmee nihil. Uitgaande van 6.930 FTE 
medisch specialisten en een gemiddelde verwachte waarde van €265k per medisch 
specialist per FTE aan goodwill (1x management fee) en bedraagt de omvang 
schadeloosstelling voor goodwill ca. €1.850m.

€800m

• Naast een verschil in pensioenopbouw zullen er ook veranderingen optreden 
in de populatie van PFZW. Dit kan gevolgen hebben voor de dekkingsgraad of 
premie. Dit effect is qua omvang wel ingeschat door SPMS/APG, maar het is 
niet duidelijk waar dit effect terecht gaat komen. Dit is dan ook niet 
meegenomen in het Budgettair effect.

• Indien een gedwongen overstap wordt gemaakt zal een Vrij beroepsbeoefenaar van 
SPMS naar PFZW gaan. Tijdens de carrière zal dit geen direct effect in de kasstromen 
opleveren (zie analyse verschil netto inkomen), maar door een lagere premieafdracht en 
verschil van indexering ontstaat er een verschil in de opbouw. Dit effect is door Deloitte 
doorgerekend en resulteert in een verschil van ca. €800m.

€50-300m

• Er dient nader onderzocht te worden hoe een betere inschatting van de 
transitiekosten gemaakt kan worden. Wij verwijzen hierbij ook naar het 
advies van KPMG om het aantal dossiers flink uit te breiden.

• Daarnaast merken wij op dat de transitiekosten die zijn gehanteerd in ZiK
geheel aan de onderkant van de bandbreedte ligt en het onduidelijk is 
waarom vanuit het voorzichtigheidsbeginsel niet voor een andere omvang is 
gekozen.

• Vanuit eerder onderzoek van KPMG blijkt dat de hoogte van de transitiekosten zou 
kunnen variëren van minimaal ca. €50 naar een omvang van ca. €300m.

14

Overstap 
WNT

€200m

Overstap
AMS+

€0m • Uitgaande van een netto-netto vergelijking zal er naar verwachting ook geen prijseffect
of besparing ontstaan. Op basis van interviews is de verwachting dat het merendeel van
de specialisten dan op AMS+ ingeschaald zal worden inclusief salaristoeslag.

• Als er van Vrij beroep naar een AMS+ schaal wordt overgestapt waarbij de basis is dat
er geen verschil in netto inkomen ontstaat (uitgaande dat benchmarks worden behaald
voor het variabele gedeelte) zal er geen schade optreden.

Bouwsteen zou nog verder moeten worden aangescherpt 

Bouwsteen geeft een goed beeld van de omvang

Overstap
WNT

€1.100m

Overstap
AMS+

€0m

Noot: (1) analyse is op basis van een volledige schadeloosstelling
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Voor een verdere aanscherping is nader onderzoek nodig, tegelijk blijven er 
onzekerheden bestaan die een impact zullen hebben op het Budgettair effect

Gedwongen overstap dienstverband
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Buiten de 
scope van de 
berekening

Toelichting
• Er zijn, zoals hieronder weergegeven, meer elementen die relevant zijn voor de berekening van het Budgettair effect dan de bouwstenen die nu gebruikt zijn. De reden dat 

niet alle elementen direct of indirect zijn meegenomen komt enerzijds doordat de effecten hiervan niet of moeilijk meetbaar zijn, anderzijds omdat dit een beperktere impact 
heeft op het geheel en in het kader en scope van dit Rapport niet verder is onderzocht. Desalniettemin achten wij het relevant om deze geïdentificeerde elementen wel te 
benoemen omdat dit voor de afweging vanuit een financieel perspectief relevant is en wellicht mee kan worden genomen in verder onderzoek naar de omvang van het 
Budgettair effect. In dit rapport is een overzicht opgenomen van de relevante elementen die buiten de scope van de berekening vallen.

• Voort vermelden wij dat het onderzoek niet voorzag om met alle relevante stakeholders in het veld afstemming te zoeken en een uitbreiding hiervan ook voor een 
aanscherping zou kunnen zorgen.

Expliciet aangemerkte bouwstenen niet verder meegenomen zijn in de berekening

• Risicoprofiel: Er is een verschil in risicoprofiel tussen een Vrij beroepsbeoefenaar en een medisch specialist in dienstverband. Bijvoorbeeld de fluctuatie van gerealiseerde 
opbrengsten op jaarbasis en het debiteurenrisico dat een medisch specialist in Vrij beroep wel heeft en bij een overstap richting het ziekenhuis gaat.

• Productiviteit: Naast de directe gevolgen van productiviteit zijn er ook indirecte gevolgen. Zoals mogelijk productiviteitsverlies waardoor een spanningsveld kan ontstaan 
tussen wachtlijsten of het aannemen van additioneel medisch specialisten. De onzekerheid die kan leiden tot een hoger verzuim, arbeidsongeschiktheid en 
ontslag/reorganisatie-risico’s. 

• Gedane investeringen en oprichtingskosten: Gedane investeringen zoals oprichtingskosten of andere investeringen komen tot uiting in verwachte inkomstenstromen. Een 
eventuele beëindiging van vrij beroep en daarmee een schadeloosstelling voor toekomstige verdiensten bevat impliciet daarmee een vergoeding voor deze investeringen en 
zijn daarom niet meegenomen in deze berekening. 

• Verhouding stakeholders: Een gedwongen overstap verandert de positie van de medisch specialist in het ziekenhuis en in het stelsel fundamenteel en kan daarmee de 
invloed van de rijksoverheid en de verzekeraar vergroten. 

• Kosten van bedrijfsbeëindiging: De kosten van bedrijfsbeëindiging zijn direct te relateren kosten aan gedwongen dienstverband. Bij de afwikkeling dient verder rekening 
gehouden te worden met wellicht overdracht van activa naar het ziekenhuis en het afwikkelen van overige bezittingen en schulden zoals het aanwezig kapitaal en 
afgescheiden vermogen.

• Fiscale neveneffecten: Bij een schadeloosstelling en afkoop dient er onderzocht te worden hoe de BTW behandeling plaatsvindt en wat de verschillen zullen zijn in 
vennootschapsbelasting en/of inkomstenbelasting. Een verandering kan namelijk gevolgen hebben voor de Vrij beroepsbeoefenaar, ziekenhuizen en overheden.

• Vergelijk buiten Nederland: Vergelijkbare casussen en bijbehorende kosten zijn beperkt in Nederland en we bevelen aan om breder te kijken binnen bijvoorbeeld Europa. 

• Overname kosten MSB: Alle kosten die gemaakt worden in een MSB zouden bij een gedwongen overstap geïnventariseerd moeten worden of deze in zijn geheel of 
gedeeltelijk overgeheveld wordt naar het ziekenhuis of (gedeeltelijk) afgewikkeld moet worden. Bij een afwikkeling zou dit voor een schade kunnen zorgen.

• Onverzekerde zorg: Wat onduidelijk is, is of bij een wijziging onverzekerde zorg kan worden blijven uitgevoerd door de medisch specialisten in dienstverband. 

• Flexibiliteit inzet medisch specialisten voor ziekenhuis: Ziekenhuizen zullen bij dienstverband andere flexibiliteit van inzet krijgen. Met de trends in de zorg die gericht 
zijn op bijvoorbeeld concentratie, substitutie, digitalisering en preventie is de verwachting dat er minder vraag zal ontstaan en hiermee het aantal benodigde medisch 
specialisten daalt. Bij een gedwongen overstap en het doorzetten van de trends kan dit leiden tot extra reorganisatiekosten van het ziekenhuis. Verder zal er meer of minder 
binding met de medisch specialist kunnen ontstaan die zorgt voor een flexibiliteit in verloop tussen ziekenhuizen.

• Verandering premies ziekenhuizen: Bestaande verzekeringen (rechtsbijstand, werkgeversaansprakelijkheid en aansprakelijkheid nevenwerkzaamheden) zullen qua premie 
veranderen. Deze kosten liggen nu bij ziekenhuizen en Vrij beroepsbeoefenaren. Bij een collectief kunnen er netto effecten optreden in de hoogt van de premies.

ToelichtingAanscherping
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Op basis van ZiK wordt de omvang van het Budgettair effect op €2.050m 
eenmalige kosten en €340m structurele opbrengsten per jaar

Conceptueel raamwerk en analyse

ZiK verwachte Budgettair effect op netto-collectieve zorguitgaven

Gedwongen overstap dienstverband17

Compensatie 
goodwill

• Compensatie goodwill is de schadeloosstelling voor het verlies van waarde goodwill. Dit is conform ZiK 
juridisch zeer onzeker en daarom niet nader gekwantificeerd in de publicatie.

• In het onderzoek gaat men er wel vanuit dat de waarde van goodwill per Vrij beroepsoefenaar gelijk is aan 
één jaarsalaris (advies Federatie). Uitgaande van een zelfde aantal medisch specialisten bij de daling 
productieprikkel (6.600) zou dit een gemiddelde goodwill omvang ca. €300k bedragen.

Besparing 
personeel-

kosten
[Prijseffect]

• Besparing personeelskosten wordt verwacht doordat het salaris van een Vrij beroepsbeoefenaar nu 
verondersteld wordt hoger te liggen dan het salaris van een medisch specialist in dienstverband.

• De berekening van het ZiK is gebaseerd op een brutosalaris van €167k + 20% werkgeverslasten en zou 
resulteren in een besparing van €240m. Het is niet expliciet gemaakt wat het veronderstelde ‘salaris’ Vrij 
beroepsbeoefenaar is en welke elementen bij deze berekening wel/niet zijn meegenomen (zoals 
bijvoorbeeld de kosten van het MSB). De precieze aantallen van Vrij beroepsbeoefenaren is hierin ook niet 
bekend(1).

Daling 
productie-

prikkel
[Volume-
effect]

• Daling productieprikkel wordt verwacht door het ZiK doordat een het salaris van een Vrij 
beroepsbeoefenaar niet meer afhankelijk is van het aantal behandelingen en de prikkel tot het leveren van 
meer zorg bij een gegeven zorgvraag teniet doet.

• De omvang is berekend door het percentage Vrij beroepsbeoefenaar (40%) * de totale omvang van 
ziekenhuiszorg (€25,5mrd) * de verwachte volumedaling van (1%) (uit een empirisch onderzoek Douven). 
Het is niet bekend of ZiK de afweging heeft gemaakt dat veranderingen die sindsdien in het zorgstelsel 
hebben plaatsgevonden wel/niet aangepast behoren te worden in de berekening.

Transitie-
kosten

• Transitiekosten zijn alle eenmalig verwachte kosten die gemoeid zijn bij het effectueren van gedwongen 
dienstverband van medisch specialisten.

• In ZiK worden de transitiekosten op 1,5% geschat van de budgettaire grondslag. Dit is gebaseerd op een 
onderzoek van KPMG waarin 6 casussen uit het verleden zijn onderzocht en het gemiddelde van de 
ingeschatte transitiekosten is berekend als maatstaf. Het is niet bekend of er rekening is gehouden met de 
complexiteit in vergelijking met de andere casussen.

€2.000m

€240m

€100m

€50m

1,3%

Totale omvang 
ziekenhuiszorg: 

€25,5mrd

Noot (1): ZiK geeft op blz. 152 wel aan hoe ze tot aantallen komen, maar dit zijn afgeronde percentages.

Medisch specialisten: 
ca. 16.500

Verwachte jaarlijkse 
besparing

dienstverband (52%)

Combinatie (8%)

Vrij beroepsoefenaar 
(40%)

Budgettair 
effect
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De verwachte schadeloosstelling zou gelijk 
zijn aan de netto contante waarde van het 

verschil in netto inkomstenstromen

Het Budgettair effect geschat door de overheid omvat een structurele daling 
in zorguitgaven en eenmalige transitiekosten en schadeloosstelling 

• De verwachte structurele daling (ZiK) in de zorguitgaven komt voort uit een besparing op personeelskosten en een daling in de productieprikkel. In ZiK 
wordt onderzocht of er in zijn algemeenheid een daling in volume op zal treden (door een verwachte verandering in de productieprikkel), die gepaard zal 
moeten gaan met minder benodigde medisch specialisten aangezien er anders geen besparing op zal treden. Om deze effecten te realiseren worden er 
voorafgaand eenmalige uitgave verwacht in de vorm van transitiekosten en een schadeloosstelling voor inkomstenderving bij de Vrij beroepsbeoefenaar. 

• De Transitiekosten zijn gebaseerd op de berekening van het KPMG rapport. Hier zullen wij in deze rapportage nu niet verder op ingaan omdat dit voor nu 
relatief geringe impact heeft op de analyse en het nog diffuus is wat hier direct onder zou moeten vallen gezien de verwachte complexiteit van de casus.

• De Federatie is geadviseerd dat er vanuit het juridische kader de verwachting is dat de schadeloosstelling gelijk zou moeten zijn aan de verwachte 
inkomstenderving welke wordt geïnterpreteerd als de netto contante waarde van het verschil in netto inkomstenstromen. Deze inkomstenstromen zouden 
bij een gedwongen dienstverband bestaan uit inkomstenstromen gedurende de actieve carrière, de verkoopwaarde van goodwill en inkomstenstromen 
tijdens het pensioen voor een bepaald aantal jaar.

• Indien in de totale som van de verwachte inkomstenstromen van de Vrij beroepsbeoefenaar medisch specialist afwijkt van een medisch specialist in 
dienstverband zou conceptueel dat verschil de verwachte schadeloosstelling moeten omvatten. De verwachting is dat de netto contante waarde van dit 
verschil eenmalig wordt gecompenseerd.

Conceptueel wordt er 
uitgegaan van een 
eenmalige en volledige 
schadeloosstelling om te 
compenseren voor 
inkomstenderving volgend 
op het toepasselijk geachte 
juridisch kader zoals 
aangegeven door Van 
Benthem & Keulen

De Netto Contante Waarde 
van de toekomstige 
inkomstenderving zal 
daarmee als één bedrag 
terugkomen als kostenpost 
in de berekening van de 
verwachte netto daling 
zorguitgaven.

Conceptueel raamwerk en analyse

Budgettair effect - conceptueel
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Verwachte inkomstenderving medisch 
specialisten

Verwachte schadeloosstellingVerwachte daling zorguitgaven

Transitiekosten

Structureel Eenmalig

Daling volume 

(incl. 

productieprikkel)

Besparing 

personeels-

kosten

Verschil

Verkoopwaarde 

goodwill

Verschil in 

pensioen-

inkomsten

Verschil netto 

inkomen

Actieve carrière Pensioen

NCW

T=0

De verwachte daling zou voortkomen uit een daling 
in volume en besparing personeelskosten

Lopende kosten, verandering, 
onzekerheid en gedragseffecten 

Transitiekosten
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De verwachte structurele daling in zorguitgaven is geschat op basis van het 
verschil tussen een specialist in dienstverband en een Vrij beroepsbeoefenaar

Gedwongen overstap dienstverband

Conceptueel bestaan de 
structurele baten uit de delta 
tussen de totale kosten in de 
huidige situatie (MSB) en de 
toekomstige situatie 
(dienstverband). 

De totale kosten hebben een 
volume effect (het aantal 
benodigde medisch 
specialisten om aan de 
zorgvraag te voldoen) maal 
een prijseffect (het verschil 
in personeelskosten van Vrij 
beroepsbeoefenaar naar 
dienstverband).

Conceptueel raamwerk en analyse

Prijs (personeelskosten 
per medisch specialist)

xZorglevering

Productiviteit p/u
per specialist

# besteedbare uren
per specialist

Volume (aantal benodigde
medisch specialisten)

Bruto salaris exclusief premies & 
verzekeringen

Premies & verzekeringen

Overige MSB-kosten

x

Zorglevering: Volgens ZiK en Douven (2015) levert een specialist 
in Vrij beroep meer zorg bij een gegeven zorgvraag vanwege een 
productieprikkel waardoor de zorgvraag volgens ZiK bij een 
overstap daalt. Onderzocht moet worden of dit ook echt het geval 
is.

Besteedbare uren per specialist: Volgens ZiK wordt er in 
dienstverband in totaliteit minder uren gewerkt dan een Vrij 
beroepsbeoefenaar (Weening, 2002). 

Productiviteit per specialist: Als extra productie beloond wordt, 
zoals ZiK suggereert, kan het wegnemen van deze prikkel (zoals bij 
een overgang naar dienstverband) een negatieve invloed hebben 
op de productiviteit per uur van een medisch specialist (SEO, 
2010). In dat geval zijn er theoretisch meer uren per medisch 
specialist of meer medisch specialisten nodig bij een zelfde 
zorgvraag. Onderzoek is noodzakelijk om te bepalen of dit het 
geval is. 

Bruto salaris exclusief premies & verzekeringen: 
Het bruto jaarinkomen is te vergelijken tussen Vrij 
beroepsbeoefenaar en medisch specialisten in dienstverband. ZiK
gaat uit van een besparing in loonkosten. Dit zal onderzocht 
moeten worden.

Premies en verzekeringen: Premies en verzekeringen worden in 
dienstverband door de werkgever betaald terwijl het MSB dit zelf 
doet (bijv. AOV, pensioenpremies en een 
aansprakelijkheidsverzekering). Voor een juiste vergelijking moet 
deze bij beide salarissen opgeteld worden.

Overige MSB-kosten: Dit zijn structurele kosten die nu gedragen 
worden door het MSB maar straks in dienstverband niet meer. 
Waarbij er duidelijkheid dient te komen welke kosten 1 op 1 
overgenomen (moeten) worden door het ziekenhuis.

Budgettair effect - conceptueel
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Zorglevering 
(incl. productie-

prikkel)

• ZiK geeft aan dat er winst te behalen valt door het wegnemen van de productieprikkel. De analyse van dat onderzoek is te lezen op pagina 12. Deze pagina gaat 
in op de huidige literatuur. Er zijn verscheidene onderzoeken die aangeven dat er een productieprikkel zit bij het MSB1),, er is echter geen eenduidigheid wat de 
gevolgen zijn van deze productieprikkel. De belangrijkste conclusies die getrokken worden met betrekking tot de productieprikkel zijn als volgt;

‒ Het verdeelmodel bevat een productieprikkel maar hoeft dit niet te hebben: Verscheidene onderzoeken1) geven aan dat niet de keuze tussen 
dienstverband en Vrij beroepsbeoefenaar, maar de huidige bekostiging het leveren van meer volume beloont. Minder productieprikkels in de bekostiging van 
de zorg is een voorwaarde voor meer passende zorg. Zolang deze overheersen kunnen partijen zich eenvoudig onttrekken aan afspraken over passende zorg 
(NZa, 2020). Voor de verdeling van het honorarium onder medisch specialisten gebruiken de meeste MSB’s het LOGEX Prestatiemodel. Dit model bevat een 
begrensde productieprikkel. Er bestaan ook andere verdeelmodellen zonder productieprikkel. Het kan bijvoorbeeld via fte-formatie en/of disutility. Met een 
dergelijk verdeelmodel wordt de discussie ‘dienstverband of Vrij beroepsbeoefenaar’ beëindigd aangezien de productieprikkel met een andere invulling van 
het verdeelmodel wordt verzwakt of zelfs weggenomen (SiRM, 2019). Het aanpassen van het verdeelmodel bij het Beatrix Ziekenhuis zorgde bijvoorbeeld 
voor een volumedaling (Medisch Contact, 2016), of de totale (zorg)kosten ook dalen was ten tijde van het artikel nog niet bekend (CPB, 2020). De 
doorontwikkeling naar de LOGEX Capaciteitsbegroting2) (met minder productieprikkels) draagt ook bij aan meer passende en gelijkgerichtere zorg. Op basis 
van het bovenstaande is vooral het wegnemen van de productieprikkel in de bekostiging van het MSB belangrijk en niet het verbieden van Vrij beroep. 

‒ Er lijkt geen verschil op de gelijkgerichtheid3) tussen medisch specialist in Vrij beroep of in dienstverband: Ziekenhuisbestuurders en medisch 
specialisten zijn niet overtuigd van meer gelijkgerichtheid in dienstverband dan in Vrij beroep (SiRM, 2019). Zo zijn alle medisch specialisten ethisch en 
intrinsiek gemotiveerd om optimale kwaliteit te leveren (SEO, 2010). Uit een interview komt naar voren dat levensopvattingen, generatie en 
geloofsovertuiging een minstens net zo grote determinant van gelijkgerichtheid zijn als de juridische verbondenheid van een medisch specialist. Ziekenhuizen 
en vakgroepen gebruiken het Prestatiemodel om, waar nodig en indien mogelijk, productie af te remmen of op te schalen om zo aan het einde van het jaar 
goed uit te komen ten opzichte van de contractafspraken. Door het model op deze manier te gebruiken ervaart een specialist in dienstverband met een AMS 
contract ook een (indirecte) productieprikkel, al heeft het geen effect op (de verdeling van) het honorarium (LOGEX, 2021). Daarnaast is er ook een directe 
prikkel wanneer er contractueel een beloning is vastgelegd bij behalen van (productie)afspraken (zoals bij een AMS+ contract). De juridische verbondenheid 
lijkt dus niet per definitie invloed te hebben op gelijkgerichtheid.

‒ De productieprikkel dient binnen de gehele keten aangepakt te worden en niet alleen binnen het MSB: Zowel LOGEX als interviews met medisch 
specialisten geven aan dat de bekostiging van het MSB vooral een doorvertaling is van de afspraak tussen verzekeraar en ziekenhuis. Daarbij wordt tevens 
aangegeven dat plafonds en staffels al veel van de productieprikkels verminderd hebben. De NZa geeft alsnog aan dat veel afspraken in de keten3) nog 
voornamelijk gericht zijn op productie (2020). Bij ziekenhuizen met omzetplafonds ontstaat bijvoorbeeld een productieprikkel om aan het omzetplafond te 
komen. De NZa wenst dit te veranderen. Om de gewenste veranderingen door te voeren is een doorvertaling van goede afspraken over passende, 
gelijkgerichte zorg en het wegnemen van de sterke productieprikkels in de hele keten4) van belang (NZa, 2020). Als bijvoorbeeld alleen de afspraken op 
ziekenhuisniveau gericht zijn op passende zorg zonder verdere doorvertaling naar de MSB’s of medisch specialisten, blijven de verkeerde productieprikkels in 
stand (NZa, 2020). Dit werkt natuurlijk ook andersom wanneer de productieprikkel van het MSB weggenomen wordt maar die van het ziekenhuis blijft. 

‒ Productieprikkel moeten in context worden bezien en kunnen bijvoorbeeld een positief effect hebben op wachtlijsten: Het is van belang 
productieprikkels in context te bezien. Zo zijn productieprikkels niet per definitie slecht. Zo hebben Vrij beroepsbeoefenaar belang bij een hoge 
arbeidsproductiviteit per uur en is dat in dienstverband minder, mede door de prikkels die in de bekostiging zitten (SEO, 2010). Daarnaast kunnen de juiste 
prikkels helpen bij het verminderen van wachtlijsten (SiRM, 2019). Zo zal het verplicht in dienstverband treden op korte termijn leiden tot wachtlijsten (SEO, 
2010). Daarnaast hebben volumenormen, die gebruikt worden voor het kwantificeren van kwaliteit, tevens een zekere prikkel in zich. Ook de NZa geeft aan 
dat verschillende type zorg andere prikkels vergen via de bekostiging (2020) en dat deze dus in context moeten worden bezien.

Productieprikkels komen door de bekostiging en niet door keuze van Vrij 
beroep of dienstverband en moeten in de keten aangepakt worden 
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Conceptueel raamwerk en analyse

Toelichting en standpunten op de huidige literatuur

Volume-effect

Noot (1): CPB (2020), Dusseldorp en Corby (2018), Douven (2015), Meurs (2012), NZa (2020), NZa (2020), SEO (2010), SiRM (2019), SiRM (2019) 
(2): Van de MSB’s maakt 60% er per 2021 gebruik van en moet dit 100% zijn per 2022. Dit model maakt een directe doorvertaling van de afspraak verzekeraar – ziekenhuis en verdeeld via een vooraf bepaalde capaciteitsbegroting. 
(3): Gelijkgerichtheid volgens SiRM: Partijen bepalen samen wat er moet gebeuren om patiënten de Juiste Zorg op de Juiste Plek te bieden, hoe zij dit organiseren, wie wat gaat doen en wie er op welke manier voor gaat betalen.
(4): De keten bestaat uit afspraken tussen zorgverzekeraars - ziekenhuizen - huisartsen, ziekenhuizen - msb’s en msb’s - vakgroepen.
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Productiviteit

Uit onderzoek blijkt dat medische specialisten in Vrij beroep gemiddeld meer 
uren werken en deze uren efficiënter kunnen besteden dan in dienstverband
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Conceptueel raamwerk en analyse

Toelichting en standpunten op de huidige literatuur
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• ZiK stelt dat een Vrij beroepsbeoefenaar gemiddeld 53 uur en een medisch specialist in dienstverband 51 uur werkt. Dat is op basis van een onderzoek uit 2002 
(Weening, 2002). Dit betekent een 4% afname in beschikbare uren. Bij een gelijke zorgvraag moet er door de huidige specialisten meer gewerkt worden of 
nieuwe specialisten worden aangenomen omdat anders de wachtlijst toeneemt. Interviews geven aan dat bij een overstap van een vakgroep naar dienstverband 
er nu meer uren gewerkt moet worden om dezelfde zorgvraag te voorzien. 

• Medisch specialisten zijn gebonden aan de huidige CAO en die bestaat uit 45 uur per week (met mogelijk 7 uur extra middels diensten). Alle werkzaamheden, 
ook de niet patiëntgebonden activiteiten, moeten binnen de vastgestelde arbeidsduur plaatsvinden. Vrij beroepsbeoefenaar medisch specialisten hebben meer 
vrijheid om de uren naar eigen inzicht in te richten. Interviews met onder andere medisch specialisten bevestigen het beeld dat medisch specialisten in Vrij 
beroep meer uren werken dan in dienstverband. Daarnaast kunnen zij de uren die ze werken door de flexibiliteit efficiënter inrichten. Meer daarover hieronder.

• Om een juiste vergelijking te maken is het van belang om naast het negatieve effect van een productieprikkel (meer zorg bij een gegeven zorgvraag) ook het 
positieve effect mee te nemen (meer productie binnen een gestelde tijd) In de rekenmethodiek van ZiK wordt er wel rekening gehouden met het negatieve effect 
terwijl het positieve effect buiten beschouwen wordt gelaten.

• Zo geeft SEO aan dat specialisten in Vrij beroep in het huidige systeem financieel belang hebben bij een hoge arbeidsproductiviteit per uur (2010) en laat 
Weening zien dat een medisch specialist in Vrij beroep 15% van zijn tijd extra aan patiënt gerelateerde zorg kan besteden ten opzichte van een medisch 
specialist in dienstverband. Uit interviews is gebleken dat de mogelijkheid om niet patiënt gerelateerde activiteiten zelf in te kunnen delen, medisch specialisten 
in Vrij beroep dit in de avonduren kunnen doen en daardoor de overige dagdelen flexibeler en efficiënter in kunnen richten. Deze productiviteit zorgt ervoor dat 
een specialist in Vrij beroep minder uur hoeft te werken voor een zelfde ‘output’. 

• Uit één interview kwam naar voren dat er bij een overstap naar dienstverband door de specialist meer uren gewerkt moest worden om dezelfde zorg te kunnen 
leveren. Uit een ander interview kwam naar voren dat er bij een aantal vakgroepen significant (+10%) meer specialisten nodig waren dan de benchmark terwijl 
dit voorheen niet zo was. Een van de factoren was de overstap van Vrij beroep naar dienstverband. 

• LOGEX geeft hierbij nog wel de nuance dat er a priori geen verschil moet zijn in de productiviteit van een Vrij beroepsbeoefenaar en iemand in dienstverband 
wanneer ze beide een geheel dagdeel aan patiënt gerelateerde activiteiten zouden besteden. In principe is de productiviteit van de patiënt gerelateerde FTE 
formatie gelijk tussen Vrij beroep en dienstverband (2021).

• Er zijn meerdere onderzoeken en interviews die aangeven dat productiviteit in Vrij beroep hoger is, mede en soms zelfs vooral door de productieprikkel. Bij een 
overstap zal dit effect ook meegenomen dienen te worden.

Volume-effect
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Obv het model van Sibbing (2013) kan met een aantal aanpassingen het 
prijseffect tussen dienstverband en Vrij beroepsbeoefenaar berekend worden

Het verschil in tussen de 
personeelskosten van een 
Vrij beroepsbeoefenaar en 
een specialist in 
dienstverband wordt het 
vergeleken door het model 
van Sibbing (2013) te 
gebruiken.

Conceptueel raamwerk en analyse

Budgettair effect – conceptueel kader
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Het bruto salaris van een specialist in dienstverband is niet te vergelijken 
met een Vrij beroepsbeoefenaar. Dit komt omdat de werkgever een aantal 
kosten betaalt voor zijn personeel. Dat zijn echter wel kosten die aan het 
personeel toegerekend moeten worden en worden daarom bij het bruto 
salaris opgeteld. Volgens Sibbing (2013) zijn dit de volgende kosten:

• Pensioenpremies

• Premie voor WW en WAO

• Onkosten- en/of reiskostenvergoeding

• Overheadkosten (volgens de NVZ-regeling 1999, waar ook de post 
voor verzuim onder valt)

Er zit een verschil tussen de 
personeelskosten van een Vrij 
beroepsbeoefenaar en een 
medisch specialist in 
dienstverband. Om deze te 
kunnen vergelijken is het van 
belang de juiste posten er bij 
op te tellen of af te trekken. 
Uiteindelijk is het 
management fee van de 
medisch specialist en de bruto 
kosten voor de werkgever te 
vergelijken (“Bruto 
personeelslasten”). De 
vergelijking hebben we 
conceptueel rechts 
weergegeven, waarbij we de 
methodologie uit het artikel 
van Sibbing (2021) volgen. 
Hierbij dient te worden 
opgemerkt dat fiscale 
aspecten ook onderdeel zijn 
van dit vergelijk.

Dienstverband (bruto salaris en Bruto personeelslasten)

Brutosalaris

AMS 6

(incl. vakantie 

en 

inconvenient-

entoeslag)

Toeslagen en 

overige kosten

Premies en 

sociale lasten

Bruto 

personeels-

kosten cq.

Bruto 

werkgever

= Bruto personeelskosten= Bruto salaris excl. premies en verzekeringen 

De bruto omzet MSB van een Vrij beroepsbeoefenaar is niet te vergelijken 
met dienstverband. Wanneer de algemene maatschapskosten daar van af 
worden getrokken (dit zijn o.a. lonen en salarissen voor de anios, nurse 
practitioners en chef de cliniques, afschrijvingen op activa, kantoorkosten, 
accountantskosten, assurantiën en algemene kosten en bedragen ongeveer 
20% van de omzet van het MSB2)

Exclusief deze kosten is dit te vergelijken met de Bruto personeelslasten in 
dienstverband. De Bruto personeelslasten zijn gelijk aan het winstaandeel 
zoals aangegeven op pagina's 
42 – 43 en inclusief de posten aangegeven op die pagina.

De impact van vennootschaps- en inkomstenbelasting worden 
meegenomen in de netto-netto berekening van pagina 23

= omzet Vrij beroepsbeoefenaar

Omzet

Vrij beroepsbeoefenaar B.V.1 (Bruto inkomen en Bruto 
personeelslasten)

MSB-kosten 

(~20%

Bruto 

personeels-

lasten cq.

Management 

fee

Prijseffect

Noot (1): Vrij beroepsbeoefenaar kan ook als natuurlijk persoon zijn beroep uitoefenen en geen B.V. als vennootschapsvorm hanteren
Noot (2): Op basis van data uit een uitvraag medio februari 2021 waar 62 MSB’s die in totaal 6.917 medisch specialisten vertegenwoordigen aan deelnamen
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Nader onderzoek is nodig om het prijseffect van de mogelijke structurele 
opbrengsten van het Budgettair effect inzichtelijk te krijgen

Toelichting en standpunten op de huidige literatuur

Belangrijkste 
conclusies

• ZiK komt op een besparing personeelslasten middels een berekening die op basis van openbare bronnen onvoldoende onderbouwd is. 

• Het is onduidelijk hoeveel Vrij beroepsbeoefenaren (zowel fulltime als combinatie) in deze berekening meegenomen worden, in de bijlage op pagina 47 tonen wij op basis 
van onderzoek en de beschikbare datapunten onze inschatting van de hoeveelheid Vrij beroepsbeoefenaren

• Het is onduidelijk welke Bruto personeelslasten op jaarbasis er genomen worden voor de Vrij beroepsbeoefenaar. In bijlage op pagina 42-45 op laten wij zien wat de 
inschatting is (basis van Sibbing, 2021) van de management fee als Vrij beroepsbeoefenaar en de bruto werkgeverskosten in dienstverband. 

• Uit interviews komt naar voren dat de financiële effecten die gepaard gaan met (langdurige) ziekte (verzuim) ervoor zorgen dat zelfstandigen zich in algemeenheid 
minder vaak ziekmelden dan in dienstverband. Aangezien verzuim een grote kostenpost is in de zorg kan dit substantiële financiële budgettaire effecten met zich 
meebrengen. Het is daarom van belang om een mogelijk effect op de verzuimcijfers mee te nemen in de berekening of als pm-post op te nemen.

• Een enquête onder zorgmedewerkers (Solopartners, 2020) laat zien dat zelfstandigen een lager ziekteverzuim kennen dan in dienstverband. 

• Vernet toont aan dat ziekenhuizen in het algemeen een relatief laag (5,19%) verzuimpercentage hebben in vergelijking tot overige zorgsectoren (GHZ: 6,38, GGZ: 
6,28, VVT: 6,92) (2019). 

• Uit Interviews blijkt dat er weinig effect wordt verwacht op de verzuimcijfers bij een verplichte overstap. 

• Sibbing (2021) neemt een afslag van 5% van het basissalaris voor onder andere verzuim en huisvestingskosten. 

• ZiK neemt geen pensioen- en arbeidsongeschiktheidslastenlasten mee in de berekening, terwijl deze post een significant Budgettair effect kan hebben.

• ZiK neemt geen fiscale implicaties van personeelskosten mee die een significant Budgettair effect kunnen hebben.

• ZiK geeft geen toelichting wat haar visie is op de overige MSB-kosten. Dit zijn kosten onder andere lonen en salarissen zoals anios, nurse practitioners, chef de cliniques, 
afschrijvingen op activa, kantoorkosten, accountantskosten, assurantiën en algemene kosten. Het is onduidelijk of, welk gedeelte, en door wie de kosten bij een overstap 
gedragen gaan worden. 

• ZiK gaat in haar berekening uit van besparingen en neemt daarin alleen de besparingen op zorgvolume en personeelskosten van Vrij beroeps-beoefenaren mee. Wij 
maken daar gemakshalve uit op dat de overige MSB-kosten volgens ZiK 1 op 1 zullen overgaan naar het ziekenhuis. Wij merken hier op dat dit een risico is. Gezien 
de variabiliteit in de afspraken met het ziekenhuis en de inrichting van het MSB zitten hier grote verschillen in. 

Gedwongen overstap dienstverband
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Een schadeloosstelling Vrij beroepsbeoefenaar medisch specialisten zal 
conceptueel bestaan uit de berekening van het verschil in netto inkomen…

Om het verschil in netto 
inkomsten te berekenen 
wordt er conceptueel 
uitgegaan van het 
gemiddelde netto inkomen.

Conceptueel raamwerk en analyse

Budgettair effect - conceptueel
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Opbrengsten 

MSB

Verschil Verkoopwaarde goodwill Verschil in pensioeninkomstenVerschil netto inkomen

MSB

kosten MSB

Personeels-

kosten Vrij 

beroeps-

beoefenaar

Netto 

resultaat

Inkomsten uit management fee

Inkomsten uit resultaat

Bruto 

inkomsten 

Vrij beroeps-

beoefenaar / 

Management 

fee

Kosten

Vrij beroepsbeoefenaar B.V.

Verzekeringen

Belastingen

Netto inkomen

Dienstverband (exclusief pensioenopbouw)

Brutosalaris

AMS 6

Toeslagen 

en overige

Premies en 

sociale 

lasten

Belastingen

Netto inkomen

Verschil in netto 
inkomen

• Uitgaande van een MSB waarin één Vrij beroepsbeoefenaar actief is zijn er opbrengsten die voortkomen uit afspraken met partners voor de te leveren 
diensten, diverse kosten voor o.a. huur ruimtes en personeelskosten ondersteunend personeel. Daarnaast zijn er kosten waaruit de vaste en variabele 
personeelskosten voor de Vrij beroepsbeoefenaar worden betaald en na (mogelijke) belastingen, investeringen en andere kosten blijft het netto resultaat 
over waaruit eventueel dividendstromen richting de Vrij beroepsbeoefenaar plaatsvinden. Deze kosten zijn (conceptueel) gelijk1 aan de bruto inkomsten Vrij 
beroepsbeoefenaar die in veel gevallen binnenkomen in de door hen opgerichte entiteit. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat er per MSB en per 
vakgroep onderling verschillen zijn hoe kosten worden verrekend en door wie dit wordt gedragen en dit in de praktijk complexer zal zijn dat dit conceptuele 
beeld laat zien.

• Vanuit de bruto inkomsten of management fee zijn er voor de Vrij beroepsbeoefenaar kosten (autokosten, kantoorkosten), verzekeringen (AOV) en 
belasting waarna er een netto inkomen overblijft.

• Voor een medisch specialist in dienstverband volgt het inkomen vanuit de tredes, de secundaire arbeidsvoorwaarden en zijn er premies, sociale lasten, 
pensioenafdrachten, kosten voor opleiding, reiskosten en belastingen die in het netto inkomen resulteert.

• Het verschil tussen beide netto besteedbare inkomens dient te worden berekend over de resterende looptijd van de carrière om te komen tot de som van 
het verschil netto inkomen.

Elementen die binnen deze 
conceptuele blokken relevant zijn, 
zijn o.m.: 

MSB: opbrengsten honoraria 
ziekenhuis, overige inkomsten, 
doorbelaste kosten ziekenhuis, 
huur ruimtes, totale 
personeelskosten eigen personeel, 
winstaandeel Vrij 
beroepsbeoefenaar, belastingen 

Vrij beroepsbeoefenaar B.V. : 
Management fee, risicopremie, 
pensioenpremie SPMS, 
autokosten, premie LV en AOV, 
praktijkkosten, fiscale 
aftrekposten, heffingskorting, 
arbeidskorting, 
ondernemersvrijstelling, aanslag 
ziektekosten ZVW

Dienstverband: Basissalaris, 
productietoeslag, vakantietoeslag, 
intensiteitstoeslag, frequentie-
toeslag, werkgeversbijdrage, 
werknemersbijdrage, 
pensioenpremies, premie 
basisverzekering, autokosten, 
reiskostenvergoeding, 
onkostenvergoeding 

Noot (1): Er kan een verschil optreden doordat een MSB-coöperatie jaarlijks een winstdeling uitkeert aan haar leden, een vakgroep coöperatie die haar resultaat na belasting optelt bij de 
overige reserves, een MSB die resultaat na belasting overhoudt en optelt bij de reserves van het MSB. 
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… en het verschil in de netto opbrengst opgebouwde waarde goodwill en 
verschil pensioeninkomsten

Goodwill kan gedefinieerd 
worden als de resultante 
tussen de koopsom en de 
marktwaarde van de activa 
op een balans van een 
onderneming/object of in dit 
geval een MSB

In de praktijk is de goodwill 
in deze context een waarde 
die betaald wordt om in te 
treden bij een MSB 

Dit geeft de Vrij 
beroepsbeoefenaar de 
mogelijkheid tot een 
inkomstenstroom via netto 
inkomen Vrij 
beroepsbeoefenaar (zie 
vorige pagina) & 
zeggenschap en 
vertegenwoordigd daarmee 
waarde

Anders uitgelegd en 
conceptueel er vanuit 
gaande dat de hoogte van de 
goodwill door de tijd niet 
veranderd is het een opbouw 
van vermogen c.q. 
aanvulling op het pensioen 
wat gedurende de carrière 
wordt opgebouwd

Conceptueel raamwerk en analyse

Budgettair effect - conceptueel
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Waardeopbouw goodwill Vrij beroepsbeoefenaar

Verschil Verkoopwaarde goodwill Verschil in pensioeninkomstenVerschil netto inkomen

Verwachte 

opbrengst 

goodwill

Aankoop 

goodwill

Actieve carrière

100%

0% Pensioen

Netto pensioeninkomsten dienstverband

Pensioen

Netto pensioeninkomsten Vrij beroepsbeoefenaar

Verschil in 
pensioen-
inkomsten

Opgebouwde waarde goodwill Vrij beroepsbeoefenaar

Fictief financieringsgedeelte

Waarde goodwill

Huidige 

situatie

Gedwongen 

dienstverband 

• Een Vrij beroepsbeoefenaar zal zich doorgaans aan het begin van zijn carrière zich “inkopen” door aankoop goodwill. Uitgaande dat de omvang in euro’s 
niet direct aan het begin kan worden voldaan zal dit worden gefinancierd. Deze financiering kan bancair of onderling tussen medisch specialisten of het MSB 
worden afgesloten (in- en uitverdienregeling, die gemiddeld een periode van 2 – 5 jaar bestrijkt). Naarmate carrière volgt en er wordt afgelost op deze 
financiering zal de waarde opbouw toenemen met de verwachting dat dit in ieder geval aan het einde van de carrière 100% zal zijn.

• Bij een gedwongen dienstverband zal er geen zeggenschap en inkomstenstroom via netto inkomen Vrij beroepsbeoefenaar meer plaatsvinden en zal naar 
verwachting de waarde van goodwill nihil worden. Het verschil in verkoopwaarde goodwill is daarmee gelijk aan de goodwill waarde. Hierbij dient nog wel 
rekening te worden gehouden dat uiteindelijk ook het financieringsgedeelte nog afgelost dient te worden. Voor een Vrij beroepsbeoefenaar zal de netto 
schadeloosstelling voor goodwill gelijk zijn aan de waarde goodwill minus het financieringsgedeelte, waarbij de financier of de “uitverdiener” het restant met 
wellicht gederfde rente-inkomsten tegemoet zou moeten zien komen.

• Verschil in pensioeninkomsten zal voortkomen uit een verschil in opbouw van pensioeninkomsten en de daarvoor betaalde premies een overgang van SPMS 
naar PFZW is te verwachten. Zie bijlage voor een analyse van de overgang.
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Verschil in 
pensioen-
inkomsten

• Pensioeninkomsten worden niet genoemd als onderdeel van de eenmalige 
kosten. Conceptueel zou de verwachting kunnen zijn de opbouw hetzelfde is, 
maar een wijziging in de arbeidsrelatie heeft gevolgen voor de pensioenregeling. 
De karakteristieken van deze pensioenregelingen wijken meer dan gebruikelijk in 
diverse opzichten af van elkaar zoals hoogte, dekkingsgraad, premie en 
indexatie.

• Onderzocht zou moeten worden hoe het verschil in hoogte, 
dekkingsgraad, premieafdracht, indexatie en hoogte van het 
partnerpensioen is. Hierbij merken wij wel op dat de mate 
pensioenopbouw ook deels een vrije keuze is en daarmee niet per 
definitie een dwingend karakter hoeft te hebben wat tot uiting zou 
moeten komen in een schadeloosstelling.

Transitiekosten

• Transitiekosten zijn alle eenmalig verwachte kosten die gemoeid zijn bij het 
effectueren van gedwongen dienstverband van medisch specialisten.

• Voor de eerder getoonde berekening wordt een percentage gehanteerd wat 
voortkomt uit het KPMG rapport

• Voor verder onderzoek adviseren wij om naar de complexiteit van de 
transitie te kijken. Er zijn veel verschillen tussen Vrij 
beroepsbeoefenaren door de verscheidenheid aan afspraken die gelden 
binnen de ca. 70 MSB’s die Nederland kent.

• Het kwantificeren van deze kosten kan complex worden en gezien de 
relatieve omvang zouden wij dit niet verder onderzoeken.

Verschil 
netto 

inkomen

• De eerder genoemde besparing van personeelskosten zal naar verwachting 
direct leiden tot een schadeloosstelling gebaseerd op het juridische kader wat 
hieraan ten grondslag ligt1) en is daarmee opgenomen in de berekening van de 
schadeloosstelling.

• Daarnaast is het relevant om te kijken naar het netto besteedbare inkomen en 
de daarbij behorende kasstromen dan het brutosalaris alleen.

• Voor de aanscherping van dit verschil is door Sibbing (2021) reeds een 
actualisatie uitgevoerd. Hiermee ontstaat een beter beeld van de 
verschillen ten behoeve van de omvang van het Budgettair effect.

Verschil 
verkoop-
waarde
goodwill

• Compensatie goodwill wordt als enige eenmalige kostenpost genoemd die 
relateert aan de inkomstenderving van een Vrij beroepsbeoefenaar. De wijze van 
de berekening die wordt gehanteerd om de omvang hiervan te bepalen is goed 
te volgen. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat er binnen alle Vrij 
beroepsbeoefenaren een verscheidenheid aan diverse hoogtes van toepassing 
kan zijn in zowel de totale omvang alsmede de eigen waarde opbouw van de Vrij 
beroepsbeoefenaar hierin relevant is.

• Verder onderzoek zou zich moeten richten op het consistent in beeld 
brengen van het aantal medisch specialisten wat onder deze regeling 
zou moeten vallen en het verschil in waardebepaling.

De eenmalige kosten zouden breder gezien moeten worden op basis van alle 
bouwstenen die relevant zijn voor een volledige schadeloosstelling
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Voor de analyse wordt uitgegaan van volledige schadeloosstelling gebaseerd op het advies van Van Benthem & Keulen
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• Naast de expliciet aangegeven elementen zijn er neveneffecten die niet eenvoudig kwantificeerbaar zullen zijn, maar wel relevant zijn om mee te nemen in de 
analyse. Het gaat dan onder meer om en niet beperkt tot:

‒ Risicoprofiel: Er is een verschil in risicoprofiel tussen een Vrij beroepsbeoefenaar en een medisch specialist in dienstverband ten aanzien van het verwachte 
inkomen. Waar een Vrij beroepsbeoefenaar afhankelijk is van de gerealiseerde opbrengsten op jaarbasis en dit over tijd kan fluctueren heeft een medisch 
specialist in dienstverband een vast inkomen met zekerheid. Data vanuit bijvoorbeeld CBS laten gemiddelden zien maar de verwachting is dat onderliggende 
data per jaar zal fluctueren. Daarnaast is er naar verwachting ook een grotere spreiding in het inkomen tussen Vrij beroepsbeoefenaren. Dit is afhankelijk 
van de locatie en specialisme dat de Vrij beroepsbeoefenaar uitvoert. Daarnaast is een ander aspect qua risico is het debiteurenrisico. Hier zijn tussen Vrij 
beroepsbeoefenaar en ziekenhuis vaak afspraken over gemaakt waarbij het risico ook bij de MSB ligt. Dit risico zal verschuiven en aannemelijk is dat een 
dergelijke verschuiving ook een Budgettair effect heeft wat mee kan worden genomen in de berekening al is de verwachting dat dit beperkt is.

‒ Productiviteit: Ondanks dat productiviteit ook een onderwerp is wat onder het volume-effect valt, gaat het hier niet om het direct financiële effect, maar 
om de indirecte gevolgen. Uit onderzoek blijkt dat Vrij beroepsbeoefenaren over het algemeen een langere werkweek kennen. De eerste vraag hierbij of dit 
ook geldt voor het aantal patiënt gerelateerde uren. Indien dit het geval zou zijn zou met dezelfde omvang in FTE minder productiviteit ontstaan (direct 
effect), maar zal dit ook kunnen leiden tot enerzijds extra druk op de wachtlijsten of anderzijds het aannemen van additioneel medisch specialisten waardoor 
de onderhandelingspositie van een medisch specialist significant wordt verhoogd (indirect effect). Daarnaast is het te verwachten dat de onzekerheid en 
verandering richting dienstverband in veel gevallen leidt tot hoger ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en ontslag/reorganisatie-risico’s, tevens indirect 
effecten1). Onderzocht zou moeten worden wat de verwachte effecten zullen zijn en dit meenemen in de kwantificatie van het effect besparing 
personeelskosten

‒ Gedane investeringen en oprichtingskosten: vanuit een inkomstenstroom optiek worden investeringen gedaan om toekomstige kasstromen te 
genereren. Gedane investeringen zoals oprichtingskosten welke bijvoorbeeld in 2015 bij de invoering van de integrale bekostiging zijn gemaakt of andere 
investeringen komen dus tot uiting in deze verwachte inkomstenstromen. Een eventuele beëindiging van vrij beroep en daarmee een schadeloosstelling voor 
toekomstige verdiensten bevat impliciet daarmee een vergoeding voor deze investeringen en een aparte vergoeding hiervoor zou daarmee niet relevant zijn.

‒ Verhouding stakeholders: Zoals ook aangegeven in ZiK wordt verwacht dat de positie van de medisch specialist in het ziekenhuis en in het stelsel 
fundamenteel verandert en dit de invloed van de rijksoverheid en de verzekeraar kan vergroten. Daarnaast zullen de onderlinge verhouding tussen het 
ziekenhuis en de medisch specialisten die voorheen andere was georganiseerd veranderen. Er zal nader onderzocht moeten worden welke implicaties dit 
heeft voor de Budgettair effect.

Er zijn in de berekening van het Budgettair effect een aantal bouwstenen niet 
meegewogen, die mogelijk een financieel effect hebben (1/2)
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Noot (1): conclusie op basis van interviews en artikelen
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Neveneffecten

‒ Kosten van bedrijfsbeëindiging: De kosten van bedrijfsbeëindiging zijn direct te relateren kosten aan gedwongen dienstverband. De verwachting is dat 
deze kosten in relatie tot het totale Budgettair effect relatief beperkt zijn, maar zullen desalniettemin mee moeten worden genomen in de berekening van de 
schadelast omdat dit absoluut gezien wel een substantieel bedrag zal zijn. Bij de afwikkeling dient verder rekening gehouden te worden met wellicht 
overdracht van activa naar het ziekenhuis en het afwikkelen van overige bezittingen en schulden zoals het aanwezig kapitaal en afgescheiden vermogen.

‒ Fiscale neveneffecten: Bij een schadeloosstelling en afkoop dient er onderzocht te worden hoe de BTW behandeling plaatsvindt en wat de verschillen 
zullen zijn in vennootschapsbelasting en/of inkomstenbelasting. Een verandering kan namelijk gevolgen hebben voor de Vrij beroepsbeoefenaar, 
ziekenhuizen en overheden.

‒ Vergelijk buiten Nederland: Vergelijkbare casussen en bijbehorende kosten zijn beperkt in Nederland (zie ook KPMG). Een aanbeveling is om breder te 
kijken binnen bijvoorbeeld Europa wat misschien beter vergelijkbare casussen zijn om beter te kunnen indiceren wat het Budgettair effect zal zijn. Dit is in 
lijn met KPMG betreft transitiekosten, maar zou ook breder bekeken kunnen worden.

‒ Overname kosten MSB: Alle kosten die gemaakt worden in een MSB zouden bij een gedwongen overstap moeten worden overgeheveld naar een 
ziekenhuis of afgewikkeld moeten worden. Een veronderstelling zou kunnen zijn dat deze kosten integraal worden overgenomen en alle kosten doelmatig 
zijn. Dit zou dan niet verder leiden tot een impact op het Budgettair effect.

‒ Onverzekerde zorg: Wat onduidelijk is, is of bij een wijziging onverzekerde zorg kan worden blijven uitgevoerd door de medisch specialisten die een
gedwongen overstap hebben gemaakt. Wij gaan er nu vanuit dat dit onderdeel ook integraal zal overgaan en geen verschuiving zal plaatsvinden.

‒ Flexibiliteit inzet medisch specialisten voor ziekenhuis: ziekenhuizen zullen bij het in dienst nemen van medisch specialisten flexibiliteit van inzet 
verliezen vanuit de gedachtegang dat nu de inzet van het MSB afhankelijk is van de vraag. Aan de andere kant kan het ook leiden tot meer flexibiliteit omdat 
ziekenhuizen als werkgever dan zelf kan en mag beslissen over portfoliokeuzes, prioriteiten, investeringen, inleen, uitleen etc. Met de trends in de zorg die 
gericht is op concentratie van zorg, substitutie van zorg, digitalisering van zorg en preventie is de verwachting dat er bij specialisme minder vraag zal 
ontstaan en hiermee het aantal benodigde medisch specialisten daalt. Bij een gedwongen (volledige) overstap en het doorzetten van de trends zouden 
mogelijke reorganisatiekosten op termijn ten laste van de ziekenhuizen en daarmee op macro niveau het rijk gaan.

‒ Verandering premies ziekenhuizen: Bestaande verzekeringen (rechtsbijstand, werkgeversaansprakelijkheid en aansprakelijkheid nevenwerkzaamheden) 
zullen qua premie veranderen. Deze kosten liggen nu bij ziekenhuizen en Vrij beroepsbeoefenaren. Bij een collectief kunnen er netto effecten optreden in de 
hoogt van de premies.

Er zijn in de berekening van het Budgettair effect een aantal bouwstenen niet 
meegewogen, die mogelijk een financieel effect hebben (2/2)
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Vrij beroepsbeoefenaar

Een goed begrip van de relevante geldstromen richting een Vrij 
beroepsbeoefenaar is relevant voor een juist vergelijk in Budgettair effect

Gedwongen overstap dienstverband

Budgettair effect

Toelichting
• In de praktijk worden vaak de opbrengsten van een MSB gekoppeld aan het ‘inkomen’ van een Vrij beroepsbeoefenaar. In 

de realiteit heeft zowel het MSB als de Vrij beroepsbeoefenaar kosten die in een dienstverband situatie door een ziekenhuis 
worden gedragen. 

• Op basis van een uitvraag1) onder MSB’s hebben wij inzichtelijk gemaakt met welke kosten rekening dient te worden 
gehouden en wat het begrip ‘inkomen’ dan inhoudt voor de vergelijking.

• Op basis van een uitvraag1) onder MSB’s zijn alle opbrengsten en kosten in kaart gebracht. Hierbij zijn kostencategorisaties 
aangegeven en op basis van de hypothetische situatie van één Vrij beroepsbeoefenaar conceptueel opgesteld.

Verschil Opbrengsten MSB – Netto resultaat MSB
• Opbrengsten MSB omvatten alle inkomstenstromen vanuit afspraken met het ziekenhuis, onverzekerde zorg en overige 

inkomsten zoals vergoeding voor opleiding en onderzoek. 
• Kosten binnen MSB omvatten kosten voor bijdrage aan ziekenhuis voor gebruik van ruimtes, OK, ICT, HR en overige, maar 

ook afschrijvingen/investeringen, advies en bestuurskosten
• Daarnaast zijn er personeelskosten eigen personeel zoals assistenten, ANIOS, secretariaat en optometristen
• Uitgaande dat in de kosten nog geen vergoedingen zijn meegenomen voor Vrij beroepsbeoefenaars is het netto resultaat 

MSB en daarmee ook de management fee in het rekenvoorbeeld €265k per FTE.

Verschil Netto resultaat MSB/Management fee – Netto inkomen
• Er vanuit gaande dat in de kosten nog geen vergoedingen zijn meegenomen voor Vrij beroepsbeoefenaars wordt het netto 

resultaat MSB vaak het winstaandeel, management fee, of inkomen’ genoemd. Bij het laatst genoemde gaat het dus om de 
‘omzet’ die de vennootschap (uitgaande van een BV ondernemer) van een Vrij beroepsbeoefenaar binnen vloeit. 

• Alle relevante kosten die gerelateerd zijn aan de medisch specialist als zijnde een ‘werknemer’ van de B.V. worden 
gemaakt in de vennootschap. In de bijlage is een uitgebreide lijst opgenomen hoe van een management fee naar een 
netto inkomen wordt gewerkt.

Relevante bouwstenen op basis van gemiddelde      
1 FTE medisch specialist (€k)

Basis van analyse

30

MSB

Noot (1): uitvraag is verstuurd medio februari 2021. Hieraan hebben 62 MSB’s die 
in totaal aantal 6.917 medisch specialisten vertegenwoordigen aan meegewerkt.

(2) Accountantskosten zullen deels wegvallen, echter de werkzaamheden zullen nu 
door het ziekenhuis moeten worden uitgevoerd wat derhalve ook weer kan leiden 
tot kostenverhoging.

(3) Netto resultaat MSB en management fee hoeft niet gelijk aan elkaar te zien 
door bijvoorbeeld neveninkomsten, inhoudingen en investeringsbijdragen.

Assumptie doelmatige kosten en integrale overname kosten door ziekenhuis bij beleidswijziging

• Wij veronderstellen bij de berekeningen van het Budgettair effect dat het verschil “Opbrengsten MSB – Netto resultaat 
MSB” integraal zal worden overgenomen door het ziekenhuis in het geval van een beleidswijziging en alle gemaakte kosten 
doelmatig zijn2. Het verschil in de analyse richt zich daarmee op het tweede gedeelte van de bouwstenen.

• Fiscale aspecten die mogelijke relevant zullen zijn op het Budgettair effect zoals BTW bij een overheveling / overname van 
activa en verschil in inkomstenbelasting bij schadeloosstelling, of een daling in de baten als het gevolg van fiscale effecten 
zijn niet meegenomen in de analyse. Het is namelijk nog onduidelijk hoe beleidsbepalers hiermee om zullen gaan en wij 
veronderstellen daarom dat een dergelijk additioneel effect (lees: extra kosten door verschil belastingheffing) óf bij de 
schadeloosstelling zou moeten worden opgeteld, of in mindering zou moeten worden gebracht op de baten. 

Assumpties ten aanzien van kosten MSB en fiscaliteit

3



© 2021 Deloitte

Prijseffect 
(besparing 
personeels-

kosten per Vrij 
beroeps-

beoefenaar)

Budgettair effect – Volume effect vervolgonderzoek noodzakelijk 

Gedwongen overstap dienstverband

Budgettair effect

N.n.t.b.
(vervolgonderzoek 

noodzakelijk)

Om het structurele volume-effect in te schatten bij een verplichte overstap zijn de relevante bouwstenen hieronder toegelicht:

1. Er is onderzoek noodzakelijk om de huidige structurele delta in de productieprikkel te kunnen kwantificeren:
a) Onderzoeken zijn eenduidig dat de huidige bekostiging van het MSB een productieprikkel bevat. Ze hebben echter 

verschillende invalshoeken over de gevolgen van deze prikkel en of deze alleen bij het MSB zit (zie pagina 19). 
b) Douven (2015) is de enige die het cijfermatig onderbouwt. Hij selecteert vooraf 8 naar verwachting aanbodgevoelige 

behandelingen en zet deze af tegen een niet aanbodgevoelige behandeling. Van deze voorselectie wordt er bij 4 van 
de 8 behandelingen significant extra productie gezien (0,17%, 0,27%, 0,42%, 0,81%) ten opzichte van de 
controlevariabele. Wanneer dit effect 1 op 1 geëxtrapoleerd wordt op de totale zorgmarkt zal het effect door deze 
voorselectie naar alle waarschijnlijkheid worden overschat vanwege ‘cherry picking’. 

c) Daarnaast is het artikel van Douven niet meer representatief voor de huidige zorgmarkt (zie pagina 12).
d) Het is daarnaast onduidelijk of ontwikkelingen in gelijkgerichtheid door een overstap van Vrij beroep naar 

dienstverband is te meten. SiRM stelt dat dit niet betrouwbaar of met harde uitkomsten mogelijk is (2019). 
2. Hoewel de actuele kwantificering nog ontbreekt is het algemene beeld dat medisch specialisten in Vrij 

beroep meer uren werken dan in dienstverband, hetgeen ook wordt bevestigd in de interviews
a) Een medisch specialist in dienstverband werkte gemiddeld 51 uur per week, terwijl dit in Vrij beroep 53 uur was 

(Weening, 2002). Dit betekent dat bij een verplichte overstap en een gelijkblijvende zorgvraag er 4% meer 
specialisten nodig zouden zijn. 

b) Fulltime dienstverband is gebonden aan 45 uur3) (AMS, 2018). Vrij beroep is alleen gebonden aan maximaal 10 
diensten van ~4,53) uur aan patiëntgerelateerde zorg (LOGEX, 2021). Vrij beroep kan niet patiëntgerelateerde uren 
daarbuiten inzetten. Uit interviews komt naar voren dat in absolute zin er meer uren wordt gewerkt in Vrij beroep.

c) Een verhoging van de verzuimcijfers heeft mogelijk een verhogend effect op de besteedbare uren maar wordt al 
meegenomen in het prijseffect (zie ook pagina 22)

3. Er is onderzoek noodzakelijk om de huidige structurele verschil in productiviteit te kunnen kwantificeren
a) Medisch Specialisten in dienstverband zijn gebonden aan de CAO. Alle werkzaamheden, ook de niet patiëntgebonden 

activiteiten, moeten binnen de vastgestelde arbeidsduur plaatsvinden. Specialisten in Vrij beroep kunnen de uren 
flexibeler inrichten, daardoor tijd effectiever indelen en daarmee de productiviteit per specialist verhogen.

b) De medisch specialist in dienstverband kan op basis van de CAO ~45 uur per week werken en is ~70% van zijn tijd 
betrokken bij patiëntenzorg (Kaap Doorn, 2012). Dat betekent dat een specialist ~32 uren per week besteedt aan 
patiëntenzorg (exclusief diensten). In Vrij beroep mag er maximaal 10 dagdelen van ten minste 4 uur (exclusief 
diensten) besteed worden aan patiëntgerelateerde zorg (FMS 2017). Bij een verplichte overstap (met gelijke FTE’s
volledig besteed aan patiëntenzorg) zou er 8 uur (20%) minder patiëntgerelateerde zorg geleverd kunnen worden. 
Dit is in lijn met het onderzoek van Weening (2002), die komt uit op 15%. 

c) Uit een interview kwam naar voren dat er bij een aantal vakgroepen significant (+10%) meer specialisten nodig 
waren (dit is zowel productiviteit als uren) dan de benchmark terwijl dit voorheen niet zo was. Eén van de factoren 
was een overstap van naar dienstverband, daarnaast waren er nog andere niet nader genoemde factoren. Nieuw 
onderzoek is noodzakelijk om uit te zoeken of de overstap een argument was voor de daling in productiviteit.

Onderwerp Basis van analyse
Budgettair 

effect
Relevante 

bouwstenen
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Er is meer onderzoek2) noodzakelijk om het volume-effect daadwerkelijk te kunnen kwantificeren. Wat opvalt aan de 
beschikbare data is de orde van grootte van het potentiele positieve volume-effect (0,17-0,81%) en die van de potentiële 
negatieve effecten (4% uren, en 15-20% productiviteit). Vanwege de onzekerheid kunnen deze allen hoger/lager uitvallen wat 
een positief/negatief effect kan hebben op het aantal benodigde medisch specialisten om te kunnen voldoen aan de zorgvraag.

1. Zorglevering
(Productieprikkel)

2. Aantal besteedbare 
uren per specialist

3. Productiviteit p/u 
per specialist

1
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3
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Noot (1): CPB (2020), Dusseldorp en Corby (2018), Douven (2015), Meurs 
(2012), NZa (2020), NZa (2020), SEO (2010), SiRM (2019), SiRM (2019)
(2)Variabelen buiten scope van deze berekening (waaronder ZBC’s), en waarbij 
vervolgonderzoek noodzakelijk, is worden verder weergegeven op pagina 14
(3) Exclusief diensten van 7 uur
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Bouwsteen zou nog verder moeten worden aangescherpt 

Bouwsteen geeft een goed beeld van de omvang

Nadere benodigde analyse
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AMS+
€0m

WNT
€200m

Volume effect 
(waaronder 
productie-
prikkel)

Bruto werkgever

WNT
€234k

AMS+
€265k

Aantal medisch 
specialisten uitgedrukt 

in FTE

#6.930

Budgettair effect – Prijs effect WNT €200m per jaar, AMS+ €0m per jaar

Gedwongen overstap dienstverband

Budgettair effect

Verschil
Netto 

inkomen

Verschil 
Verkoop-
waarde 
goodwill

Verschil in 
pensioen-
inkomsten

• Om het prijseffect te berekenen welke gelijk is gesteld aan het verschil in Bruto personeelslasten zijn de relevante 
bouwstenen zoals berekend door Sibbing (2021) gehanteerd. Hierbij merken wij op dat de Bruto personeelslasten voor een 
Vrij beroepsbeoefenaar gelijk is aan de management fee. Voor een toelichting hierop verwijzen wij naar pagina 29.

1. Uit onderzoek van Deloitte is gebleken dat de gemiddelde jaarlijkse management fee per FTE op €265k ligt, (zie pagina 
47)

2. Om een verschil in bruto personeelslaten te berekenen is het van belang om te weten op welk niveau een Vrij 
beroepsbeoefenaar wordt ingeschaald. We gaan uit van twee inschalingen:

a) Bruto inkomen met een inschaling AMS t/m WNT normering oftewel €234k; (zie pagina 44) en
b) Bruto inkomen op basis van een AMS + regeling waarbij de toeslagen een verschil in netto inkomen nivelleert 

naar het inkomen van een Vrije beroepsbeoefenaar en daarbij uitkomt op €265k (zie pagina 45). Hierbij is de 
veronderstelling dat de salaristoeslag door de medisch specialist in de praktijk ook gerealiseerd kan worden.

1. Aantal medisch specialisten op FTE basis is 6.930. (zie pagina 46)

• De berekening leidt tot een verwacht prijseffect van:
• WNT: (€234k – €220k) * 6.930 = ca. €200m per jaar
• AMS+: (€265k – €265k) * 6.930 = €0m per jaar

• Wij merken op dat uit interviews is gebleken dat bij een overstap het overgrote deel van de medisch specialisten een 
AMS+ inschaling heeft gekregen en dat het verwachte prijseffect tendeert naar het prijseffect van de AMS+. Hierbij dient 
ook vermeld te worden dat de omstandigheden van de overstap anders is geweest dan dat dit bij een gedwongen 
overstap zal zijn.
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Management fee Vrij 
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FTE

€265k
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• Om deze structurele impact in te kunnen schatten is het noodzakelijk om te weten waar de medisch specialist in Vrij 
beroep ingeschaald gaan worden bij een gedwongen overstap dienstverband. 

• Daarnaast zal in inschatting gemaakt kunnen worden wat de overige MSB-kosten zijn en of dit een besparing op kan 
leveren of eerder een extra kostenpost gaat worden.

• Onderzoek is noodzakelijk of de werkzaamheden die worden uitgevoerd, contractvormen en beloning van een medisch 
specialist buiten het ziekenhuis (veelal in een ZBC) een significant effect hebben op het Budgettair effect.

Nadere benodigde analyse
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Bruto werkgevers 
lasten

WNT
€234k

AMS+
€265k

Netto inkomen  
Dienstverband

WNT
€97k

AMS+
€113k

Aantal medisch 
specialisten uitgedrukt 

in FTE

#6.930

Budgettair effect – schadeloosstelling verschil netto inkomen WNT €1.100m, 
AMS+ €0m

Gedwongen overstap dienstverband

Budgettair effect

Verschil
Netto 

inkomen

Verschil 
Verkoop-
waarde 
goodwill

Verschil in 
pensioen-
inkomsten

• Om de omvang van het verschil in netto inkomen te berekenen zijn de relevante bouwstenen en berekeningsmethodiek 
Sibbing (2021) gehanteerd.

1. Uit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde jaarlijkse management fee per FTE op €265k ligt. (zie pagina 47)

2. Hierbij is het netto inkomen €113k. (zie pagina 43)

3. Om het netto inkomen te berekenen is door Sibbing (2021) rekening gehouden met alle relevante premies, sociale lasten 
en fiscale effecten. In de bijlage is een uitgebreide uitwerking opgenomen.

4. Om een verschil in netto inkomen te berekenen is het van belang om te weten op welk niveau een Vrij beroepsbeoefenaar 
wordt ingeschaald. We gaan uit van twee inschalingen:

a) Bruto inkomen met een inschaling AMS t/m WNT normering; en
b) Bruto inkomen op basis van een AMS + regeling waarbij de toeslagen een verschil in netto inkomen nivelleert. 

Hierbij is de veronderstelling dat de salaristoeslag door de medisch specialist in de praktijk ook gerealiseerd kan 
worden.

5. Op basis van de rekenexercitie volgt er een netto inkomen in dienstverband van respectievelijk, €97k en €113k (zie 
pagina 44 & 45) 

6. Aantal medisch specialisten op FTE basis is 6.930 (zie pagina 47)

7. Op basis van de analyse Van Benthem & Keulen dient er rekening gehouden te worden met een factor 10x ten aanzien 
van een volledige schadeloosstelling1. Deze factor is daarom toegepast op deze berekening.

• De berekening leidt tot een verwachte schadeloosstelling van:
• WNT: (€113k – €97k) * 6.930 = ca. €1.100m per jaar
• AMS+: (€113k – €113k) * 6.930 = €0m per jaar

• Risicoprofiel van een Vrij beroepsbeoefenaar zit grotendeels in de variëteit van de inkomstenstroom (management) en 
kan door bijvoorbeeld ziekte wisselen. In de berekening is hier niet expliciet rekening mee gehouden omdat een dergelijk 
effect impliciet in het gemiddelde is opgenomen.
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Management fee Vrij 
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3
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• Deze analyse is gebaseerd op een BV ondernemer. Voor een IB ondernemer zullen de fiscale consequenties anders zijn. 
Indien bekend is wat de verdeling tussen beiden categorieën is kan een verdere aanscherping worden uitgevoerd.

• De schadelast die voortkomt uit het verschil netto inkomen kan fiscale consequenties hebben waardoor de schadelast nog 
gebruteerd zou moeten worden. Dit zal uiteindelijk afhankelijk zijn van fiscale behandeling van de beleidsbepaler.

• Indien er behoefte is aan het verder kwantificeren van het risicoprofiel zou er over een langere periode data moeten 
worden verzameld om daarmee een indicatie van het risico te bepalen.

Nadere benodigde analyse
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Bouwsteen geeft een goed beeld van de omvang

AMS+
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WNT
€1.100m

Noot (1): Deloitte heeft geen verdere analyse uitgevoerd of deze factor gangbaar 
of redelijk is
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Budgettair effect – schadeloosstelling verschil verkoopwaarde goodwill 
€1.850m

Gedwongen overstap dienstverband

Budgettair effect

Verschil
Netto 

inkomen

Verschil 
Verkoop-
waarde 
goodwill

Verschil in 
pensioen-
inkomsten

€1.850m

• Indien de huidige waarde van goodwill nihil zou worden door de beleidswijziging, zou de schadelast gelijk zijn aan de 
huidige waarde. Om de omvang van het verschil in verkoopwaarde goodwill te in te schatten zijn de relevante bouwstenen 
als volgt berekend:

1. Marktconforme multiplier op basis van waarderingsgrondslagen in de praktijk: 1,0x jaarlijkse verdiencapaciteit. Hierbij is 
de jaarlijkse verdiencapaciteit gelijk aan gemiddelde jaarlijkse management fee van een Vrij beroepsbeoefenaar. 

1. Gemiddelde jaarlijkse verdiencapaciteit per Vrij beroepsbeoefenaar per FTE is gebaseerd op uitvraag onder medisch 
specialisten1), onderzoek Sibbing (2021), goodwillonderzoek Federatie en resulteert in een gemiddelde van €265k per 
FTE. Gemiddelde goodwill per Vrij beroepsbeoefenaar per FTE is daarmee 1,0X * €265k = €265k

2. Aantal FTE medisch specialisten is 6.930 (zie pagina 46 in de bijlage)

• De schadelast door een verschil in verkoopwaarde goodwill is (€265k * 6.930) = ca. €1.850m –/- verwachte 
waarde door beleidswijziging “nihil” = ca. €1.850m.

• Indexatie en verdiscontering – Omdat het nog zeer onduidelijk is wanneer en over welke lengte van periode dit zal 
plaatsvinden en de verwachting is dat het percentage indexatie en verdiscontering dicht bij elkaar zal liggen 
veronderstellen wij dat - voor de berekening van het Budgettair effect - dit tegen elkaar wegvalt. 
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• Afhankelijk van de verwachting einde carrière en overdracht in combinatie met een verschil tussen indexatie 
verdiencapaciteit en disconteringsvoet kan dit leiden tot een hogere/lagere schadeloosstelling. Indien meer inzicht is in de 
leeftijdsopbouw kan hier meer inzicht in worden verschaft.

Nadere benodigde analyse
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Noot (1): uitvraag is verstuurd medio februari 2021. Hieraan hebben 62 MSB’s die 
in totaal 6.917 medisch specialisten vertegenwoordigen aan meegewerkt. (2) 
Goodwillonderzoek is het resultaat van goodwill bepalingen over het laatste 
decenia

Bouwsteen zou nog verder moeten worden aangescherpt 

Bouwsteen geeft een goed beeld van de omvang
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• Indien bekend is wat de exacte leeftijdsopbouw is van SPMS is er een doorrekening te maken die nog beter aansluit wat dit 
voor een effect zou zijn.

• De wijze waarop de impact van populatie verandering wordt verwerkt door PFZW kan relevant zijn voor de premieafdracht 
en/of dekkingsgraad. Verdere analyse zou moeten uitwijzen waarin dit effect wordt verwerkt.

Budgettair effect – schadeloosstelling verschil in pensioeninkomsten €800m

Gedwongen overstap dienstverband

Budgettair effect

Verschil
Netto 

inkomen

Verschil 
Verkoop-
waarde 
goodwill

Verschil in 
pensioen-
inkomsten

€800m

• Door een overgang van pensioenfonds SPMS naar PFZW zal de afdracht premie van de werkgever lager zijn en dit 
resulteren in een verschil in omvang tussen zowel ouderdoms- als nabestaandenpensioen van de populatie medisch 
specialisten. Wanneer Vrij beroepsbeoefenaren dus een gedwongen overstap maken, zal dit tijdens de carrière geen direct 
effect hebben, maar bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd wel leiden tot een verschil in inkomstenstroom. 
Dit verschil is gelijk aan het verschil tussen de verwachte opbouw van beide regelingen. De totale verwachte toekomstig op 
te bouwen pensioenbeloning van de populatie medisch specialisten bedraagt in de huidige regeling bij SPMS ca. €5,3 
miljard. De totale verwachte toekomstig op te bouwen pensioenbeloning bedraagt in de regeling bij PFZW ca. €4,5 miljard. 
De lagere pensioenbeloning bij PFZW geldt met name voor medisch specialisten geboren omstreeks 1963 en later. Deze 
lagere verwachte pensioenbeloning wordt voornamelijk veroorzaakt door de jaarlijkse indexatie van vast 3% per jaar bij 
SPMS. Wanneer deze groep volledig gecompenseerd zou worden voor de verwachte verlaging van de pensioenbeloning zou 
dit leiden tot een totale compensatie van ca. €800m1). De medisch specialisten geboren omstreeks 1962 of eerder hebben 
naar verwachting een hogere pensioenbeloning bij PFZW en zullen naar verwachting geen compensatie nodig hebben. De 
verwachte hogere pensioenbeloning voor deze groep medisch specialisten is naar verwachting relatief gering (kleiner dan 
€0,1 miljard). Zie bijlage voor een verdere toelichting van de uitgangspunten.

• Een gedwongen overgang naar een ander pensioenfonds leidt op termijn tot hogere uitvoeringskosten per deelnemer in het 
huidige pensioenfonds. Tegelijkertijd zal door een groei in aantal participanten de uitvoeringskosten door schaal licht 
kunnen dalen. Wat de daadwerkelijke kosten zullen zijn is nog niet te kwantificeren. Daarnaast is de verwachting dat de 
governance zal veranderen wat kosten met zich meebrengt.

• Door verschillen in leeftijd, levensverwachting en man/vrouwverhouding zal dit een effect hebben op de totale populatie 
PFZW. APB heeft op jaarbasis berekend dat een dergelijk verschil tot een nadeel leidt waar de range €35-94m bedraagt, of 
voor een periode van vijf jaar als overgangstermijn naar het nieuwe pensioenstelsel van €175-470m. Aangezien niet 
duidelijk is hoe een dergelijk effect zal worden verwerkt is dit niet meegenomen in de schadelastberekening.

• De berekening leidt tot een omvang van ca. €800m voor verschil in pensioeninkomsten
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Verwachte 
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Bouwsteen geeft een goed beeld van de omvang

Noot (1): Er is geen inflatie en discontering toegepast. 
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Budgettair effect – Transitiekosten €50-300m

Gedwongen overstap dienstverband

Budgettair effect

Verschil
Netto 

inkomen

Verschil 
Verkoop-
waarde 
goodwill

Verschil in 
pensioen-
inkomsten

Transitiekosten €50-300m

• De omvang van de transitiekosten is in een eerder stadium door KMPG (2020) verder uitgewerkt waarin gekeken is naar 
een verbetering van de huidige rekenregel. Voor de casus van de medisch specialisten concludeert KPMG:

• Transitiekosten op basis van de huidige rekenregel van €47m zijn de minimale transitiekosten;
• Op basis van de mediaan van de 6 casussen zou een inschatting €122,4m zijn; en
• ZiK hanteert drie categorieën qua omvang: 3,5,8 jaar waarbij voor de medisch specialisten casuïstiek nu vijf jaar 

wordt gehanteerd welke leidt tot €10m per jaar voor de aankomende vijf jaren naar €50m. Vanuit de 
gesprekken die wij hebben gehouden en het effect dat op individueel niveau bekeken zou moeten worden gezien 
het grote verschil in onderlinge afspraken verwachten wij een hogere complexiteit en daarmee ook een hogere 
omvang van de verwachte transitiekosten. Het is lastig te kwantificeren wat de transitiekosten zullen worden, 
maar het hanteren van een langere periode voor beleidswijziging lijkt minimaal op zijn plaats richting 8 jaar 
oftewel €80m alsook het meenemen van de waardes in voorgaande casuïstiek.

• De theoretische inschatting van KPMG geeft 0,9% aan per jaar als % van de budgettaire grondslag, welke lager 
is dan de rekenregel (1,5%) die door ZiK wordt gehanteerd. De theoretische inschatting is volgens KPMG een 
onderschatting en kan wel 5-10 keer hoger uitvallen. Dit impliceert 4,5%-45% (5-10x * 0,9% * 5 jaar) van de 
budgettaire grondslag, welke hoger is dan de huidige 7,5% (5 x 1,5%). Bij een extrapolatie zou het maximum 
daarmee uitkomen op ((45%/7,5%)) * €50m = €300m

• De berekening leidt tot een bandbreedte voor transitiekosten van ca. €50-300m.
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• Volgend op de KPMG rapportage zou er verder onderzoek moeten worden gedaan naar de rekenregel door middel van een 
uitbreiding van het aantal casussen.

Lopende kosten, 
waardeoverdracht, 

verandering, 
onzekerheid en 
gedragseffecten

€50-300m

Schatting Transitiekosten (€m)

Nadere benodigde analyse
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KPMG minimum Mediaan 6 cassusen 8 jaar periode Maximaal

Bouwsteen zou nog verder moeten worden aangescherpt 

Bouwsteen geeft een goed beeld van de omvang
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Zorgkeuzes in kaart - Analyse van beleidsopties van politieke partijen voor de 
zorg juli 2020

Toelichting

• In zorgkeuzes in kaart is een publicatie verschenen ten aanzien van “Regulering inkomen specialisten door verbod vrije vestiging”. Hierbij is de analyse dat 
het inkomen van medisch specialisten wordt gereguleerd door een verbod op vrije vestiging en dat alle specialisten in dienstverband komen. Na initiële 
kosten moet dit tot een structurele besparing leiden.

• De analyse waaruit het budgettair effect op netto-collectieve zorguitgaven wordt gepresenteerd houdt rekening met twee scenario’s: 

‒ variant 1: inkomen artsen maximeren op WNT. Deze wordt niet verder uitgewerkt; en 

‒ Variant 2: (a) alle artsen verplicht in dienstverband (b) nieuwe artsen verplicht in dienstverband

• Bij het laatste genoemde scenario wordt vermeld dat het structurele effect pas na ongeveer 30 jaar wordt bereikt.

• Kwalitatief effect: lagere productiviteit en risico op wachtlijsten

Budgettair effect

• De analyse variant 2a concludeert:

‒ Besparing door lagere productieprikkel: 1% productiedaling (Gebaseerd op onderzoek R. Douven (2015) * 40% Vrij beroepsbeoefenaren (SiRM) * Totale 
omvang van de ziekenhuiszorg van €25,5mrd = €100m

‒ Besparing personeelskosten: Verschil bruto inkomen Vrij beroepsbeoefenaar (onbekende waarde) en medisch specialist in dienstverband van €167.000,-
inclusief werkgeverslasten van 20% (CBS en inschatting, geen pensioenpremies meegenomen) * aantal Vrij beroepsbeoefenaren van 6.600 (CBS Statline 
2019) = €240m

‒ Eenmalige transitiekosten: op basis van KPMG onderzoek waarin 6 casussen zijn opgenomen wordt een percentage van 1,5% van de budgettaire 
grondslag ingeschat welke resulteert in €50m (op basis van de gepresenteerde tabel)

‒ Compensatie goodwill: Wordt gewaardeerd op een omvang van €2.000m. Uitgaande van 6.600 medisch specialisten zoals opgenomen bij de andere 
berekeningen zou dit impliciet leiden tot een omvang goodwill van ca. €300k per medisch specialist.
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Transitiekosten Zorgkeuzes in Kaart - KPMG

Toelichting

• Transitiekosten zorgkeuzes in kaart is in maart 2020 gepubliceerd waarin een onderzoek wordt gepresenteerd naar de kwantitatieve onderbouwing van de 
rekenregel Zorgkeuzes in Kaart 2015. het doel van de dit onderzoek is om een betere inschatting te kunnen maken van de transitiekosten die worden 
veroorzaakt bij een beleidsoptie

• Het onderzoek is gebaseerd op zes casussen en twee hypothetische beleidsopties. Op basis hiervan is er een kwantitatief onderzoek gedaan waarbij een 
reflectie op de rekenregels en aanbevelingen voor de rekenregel wordt gedaan

Resultaten

• KPMG concludeert:

‒ Dat er geen verband is tussen de duur van de transitie en het cumulatief percentage transitiekosten, de percentages jaarlijkse transitiekosten niet gelijk 
verdeeld is over de jaren en de hypothetische benadering wellicht leidt tot een onderschatting.

‒ De huidige rekenregel gaat uit van 3% transitiekosten voor kleine stelselwijzigingen (2 jaar), 7,5% voor middelgrote stelselwijzigingen (5 jaar) en 12,0% 
voor grote stelselwijzigingen (8 jaar). Dit komt neer op 1,5% transitiekosten per jaar. Op basis van dit onderzoek lijkt 1,5% maal de duur van de 
transitie een onderschatting van de transitiekosten te geven, in ieder geval voor drie casussen, maar mogelijke voor alle casussen.

‒ Op basis van de mediaan van de zes casussen (2,3%) zijn de cumulatieve transitiekosten tweeëneenhalf keer hoger dan de transitiekosten op basis van 
de theoretische inschattingen, die voornamelijk een kwantificering van de lopende kosten bevatten. Dit is hoger dan de 1,5% in de huidige rekenregel.

‒ Er is Aanvullend onderzoek nodig om mogelijke onderschatting te bevestigen en eventueel tot een nieuw voorstel voor een rekenregel te komen

Gedwongen overstap dienstverband
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R. Douven, R. Mocking & I. Mosca – The effect of physician remuneration on 
regional variation in hospital treatments

Toelichting publicatie

• Het onderzoek “The effect of physician remuneration on regional variation in hospital treatments” is in 2015 verschenen waarin het verschil tussen vrij 
beroep en dienstverband binnen 9 ziekenhuizen in Nederland is onderzocht.

• Panel data van 3.000 postcode regio’s over de periode 2006-2009 is de hypothese getoetst of waarin “fee for service” een hogere inkomsten genereren dan 
medisch specialisten in dienstverband en er in die zin een financiële prikkel aanwezig is.

• Uit het onderzoek blijkt dat de utilisatie hoger is in geografische gebieden waar meer patiënten worden behandeld door artsen die per behandeling vergoed 
krijgen. Dit effect is sterk bij aanbodgevoelige behandelingen, zoals staar en het knippen van amandelen, terwijl ze geen effect vinden bij niet-
aanbodgevoelige behandelingen, zoals heupfracturen.

• Het onderzoek concludeert een 1% verschil.
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Sibbing - Inkomensvergelijking AMS-regeling met vrij beroep (2021)

Toelichting publicatie

• Op verzoek van de Federatie heeft Sibbing een eerder onderzoek naar inkomensvergelijking AMS-regeling met vrij beroep geactualiseerd naar 2021. Voor de 
vergelijkende berekeningen is zoveel als mogelijk de systematiek gevolgd die zowel Commissie Ginjaar als Commissie Korthals Altes toegepast hebben. In 
tegenstelling tot de commissies zijn de fiscale aspecten wel in het onderzoek betrokken. Daarnaast zijn er een aantal veronderstellingen bij de rekenexercitie 
die in het onderstaande kader zijn opgenomen.

• Op basis van de rekenexercitie en de door Sibbing (2021) getoonde tabellen hebben wij aansluiting gezocht op de verwachte inschaling en de bijbehorende 
waardes opgenomen voor de bruto-bruto en netto-netto vergelijking. De relevante tabellen zijn opgenomen in het rapport.
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Sibbing (2021) berekeningsmethodiek en relevante opmerkingen

Veronderstellingen bij de rekenexercitie:

‒ Er is geen rekening gehouden met: eventuele inkomsten uit nevenfuncties van medisch specialisten; Aflossing en rente van een eventuele goodwillfinanciering, omdat dit 
persoonsgebonden en dus maatwerk is. Hetzelfde geldt voor de afschrijving van de goodwill; Secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals allerlei binnen de CAO vastgelegde 
verlofregelingen, zijn niet op waarde te schatten en dus buiten de vergelijking gebleven.

‒ In de rekenexercitie zijn er enkele correcties gedaan m.b.t. de pensioenopbouw per 1 januari 2015, omdat het wetsvoorstel Witteveen eind mei 2014 is aangenomen in de 1e

Kamer. Hierbij is een pensioengevend inkomen (2021) van € 112.189,- (voor 1 fte) overeengekomen wat lager is dan het huidige bruto jaarsalaris voor 1 FTE. 

‒ In de berekening voor een verzekerd jaarinkomen is uitgegaan van een leeftijd van 51 jaar. Dit is de mediaan binnen een bandbreedte van 36 jaar en 67 jaar waarbinnen 
nagenoeg alle medisch specialisten in Vrij beroep vallen. Er zitten overigens grote premieverschillen tussen een medisch specialist met een leeftijd van 36 jaar en 66 jaar met 
vergelijkbaar verzekerd jaarinkomen. 

‒ Bij de berekening van autokosten is ervan uitgegaan medisch specialisten in Vrij beroep gebruik maken van het principe van ki lometerdeclaratie. Vervangingsreserveringen 
voor de auto zijn buiten beschouwing gelaten omdat die in beide situaties gelijk zullen zijn. 

‒ In het berekenen van de gemiddelde zorgverzekeringspremie voor medisch specialisten, is de premie voor een aanvullende verzekering buiten beschouwing gelaten, 
aangezien deze geheel afhankelijk is van iemands persoonlijke situatie. 

‒ In de berekening van de inkomstenbelasting van de medisch specialist met een dienstverband is alleen rekening gehouden met de heffingskorting en de arbeidstoeslag. 
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Verwachte inschaling gedwongen overstap dienstverband: WNT niveau en 
AMS+ aangevuld om netto inkomensverschil te nivelleren

• Zowel bij de besparing op personeelskosten als bij de schadeloosstelling verschil netto inkomen is het voor de berekening van belang onder welke 
voorwaarden een Vrij beroepsbeoefenaar in gedwongen dienstverband zal treden. Omdat niet duidelijk is onder de beoogde beleidswijziging hanteren wij 
twee inschalingen gebaseerd op de onderstaande beredeneringswijze.

• Vanuit ZiK is het gemiddelde conform de onderstaande bron initieel een logische waarde, echter een Vrije beroepsbeoefenaar is in de regel een ervaren 
medisch specialist met meerdere jaren werkervaring. Het zou niet voor de hand liggen dat een dergelijke inschaling reëel zou zijn. Daarom zijn er voor de 
berekening van het Budgettair effect twee scenario’s doorgerekend: 

1. WNT: Vanuit interviews en gesprekken is de verwachting dat een minimale inschaling gelijk zou zijn aan het maximum van de WNT. De bezoldiging per 
FTE conform de WNT bedraagt €209k (2021). Er wordt verondersteld dat de bezoldiging voor een medisch specialist in dienstverband in een perifeer 
ziekenhuis bestaat uit de componenten bruto salaris, de inconveniëntentoeslag (intensiteits- en frequentietoeslag), vakantietoeslag en pensioenbijdrage 
van de werkgever (Sibbing 2021). Met een verwachte pensioenpremie OP PFZW22 (€12.385,-) en Pensioenpremie PP PFZW (€430,-) zou dit resulteren 
in een bruto jaarsalaris van €196.185,-. Dit zou neerkomen op een AMS +, 12% inconveniëntentoeslag en een aanvullend looncomponent van ca. 
€14k. Hierbij gaan wij uit van een B.V. ondernemer.

2. AMS +: AMS + regeling om netto aan te sluiten bij het verwachte gemiddelde netto inkomen Vrij beroepsbeoefenaar. Hiermee zal geen 
schadeloosstelling uit voortvloeien en geeft daarmee weer wat de besparing bij een verwacht gelijkblijvend niveau zal zijn. Dit niveau is gebaseerd op 
de berekeningsmethodiek van Sibbing (2021) en gaat uit van een AMS+ regeling, 12% inconveniëntentoeslag en een aanvullend looncomponent 
(prestatiebekostiging) van ca. €45k op het bruto salaris. Hierbij gaan wij uit van een B.V. ondernemer. 
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Inschaling

Gemiddeld jaarloon incl. bijz. beloning €k 2014 2015 2016 2017 2018

Arts alleen werknemer (excl. DGA) 148.3 156.1 161.1 157.6 158.7

Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) . . . . .

Arts DGA 114.5 121.5 122.6 123.6 124.7

Arts met overig of gecombineerd inkomen 132.5 160.6 164.8 162.7 160.4

Totaal 93.3 126 130.1 128.8 130.2

Gemiddeld jaarloon incl. per VTE €k 2014 2015 2016 2017 2018

Arts alleen werknemer (excl. DGA) 157.7 166.1 171 167.8 .

Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) . . . . .

Arts DGA 126.8 128.3 129.2 131.4 .

Arts met overig of gecombineerd inkomen 160.2 176.8 184.5 180.8 .

Totaal 101.5 134.7 139 138 .

Gemiddeld jaarloon / (1+ 
inconveniëntentoeslag) / 
maanden inclusief vakantiegeld

167,8 / 1,12 / 13 = €11,5k / 
maand

Bron: CBS statline

Noot (1): CBS statline data loopt t/m 2017. Voor een vergelijk is dit getal vergeleken met de salaristabellen van 2017. Hier veronderstellen wij impliciet dat er geen verschil 
in gemiddelde trede en toeslag is geweest. Hier is geen verdere data voor beschikbaar om dit te kunnen toetsen
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Sibbing (2021) | Bruto en Netto BV ondernemer – €265k

Gedwongen overstap dienstverband

Bron: Sibbing (2021)

Rekenexercitie 

Tabel is gebaseerd op 
Sibbing (2021) waarbij 
gebruik is gemaakt van 
de tabellen met de 
stappen €260k en €280k.

Sibbing (2021) beschrijft 
ook een uitwerking van 
de IB ondernemer. Voor 
dit Rapport hanteren wij 
een vergelijk met een BV 
ondernemer. Indien er 
meer gegeven 
beschikbaar zijn over de 
verdeling tussen beide 
vormen zou een verdere 
aanscherping kunnen 
worden uitgewerkt.

Bijlagen

Netto inkomen als BV ondernemer Netto werknemer salaris BV

Winstaandeel uit MSB: 265.000€                 Bruto salaris incl vakantietoeslag 155.169€           

Af: Af:

Personeelskosten Overige kosten

Salaris BV 155.169€           Premie basisverzekering 4.000€        

Autokosten 1.216€                Aanslag ZVW 3.353€        

Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering 17.100€     

156.385€                 -/- Pernsioenpremie SPMS 32.292€     

Premie aanvullend pensioen -€            

56.745€              -/-

Overige bedrijfskosten Inkomstenbelasting/loonbelasting

Accountant/Advies 2.000€                Inkomstenbelasting/loonbelasting 43.865€             -/-

Praktijkkosten individueel 12.000€              

Aflossing goodwill -€                    Netto werknemer salaris 54.559€              

Rente restant goodwillening -€                    

14.000€                    -/- Belastbaar inkomen dienstverband:

Bedrijfsresultaat 94.615€                    155.169€           

Correctie aflossing goodwill -€                    + premie arbeidsongeschiktheidsverzekering 17.100€     

Correctie afschrijving goodwill -€                    -/- Pernsioenpremie SPMS 32.292€     

Resultaat voor Vpb 94.615€                    

49.392€              -/-

Vennootschapsbelasting 15% 14.192€                   -/- Belastbaar inkomen 105.777€           

Netto winst BV 80.423€                    Belasting excl. heffingskorting en arbeidskorting 43.865€             

Heffingskorting -€            

Aanmerkelijk belang (box 2) 26,90% 21.634€                    -/- Arbeidskorting -€            

-€                    +

Netto inkomen in privé 58.789€                    Verschuldigde belasting 43.865€              

Netto inkomen incl salaris 113.348€                 
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Netto inkomen in dienstverband AMS WNT Belastbaar inkomen in dienstverband AMS WNT:

Inschaling Trede Salaris Bruto inkomen 196.369€           

6 12.572€           per mnd Werknemersbijdrage pensioenpremie 12.385€          

Werknemersbijdrage pernsioenpremie IP 430€                

(standaard 45 uur excl. diensten volgens contract) 45 Aanvulling pensioenpremie PP -€                

basissalaris 150.864€         12.815€              -/-

Frequentietoeslag 2% 3.017€            Belastbaar inkomen 183.554€           

Intensiteitstoeslag 10% 15.086€          

Salaristoeslag 13.884€          Belasting excl. heffingskorting en arbeidskorting 82.467€              

Vakantietoeslag 8% 13.517€          Heffingskorting -€                

45.505€           + Arbeidskorting -€                

Totaal bruto inkomen 196.369€         -€                    +

Verschuldigde belasting 82.467€              

Af:

Pensioenpremie, sociale lasten en privé-voorzieningen:

Werknemersbijdrage pernsioenpremie 12.385€          Bruto werkgeverslasten AMS+

Werknemersbijdrage pernsioenpremie IP 430€                

Aanvulling pernsioenpremie PP -€                

Werknemerspremies sociale lasten -€                  Totaal bruto inkomen 196.369€           

12.815€           -/-

Overige kosten: Pensioenpremie OP/vervroegd pernsioen 12.385€              

Premie basisverzekering 4.000€            Pensioenpremie IP 501€                    

Autokosten (woon/werk en diensten, excl. privé) 1.216€            Premie Awf 1.574€                

5.216€             -/- Premie WIA 4.099€                

Inkomstenbelasting/loonbelasting Onkostenvergoeding 6.230€                

Inkomstenbelasting/loonbelasting 82.467€           -/- Werkgeversbijdrage ZVW (bruto) 4.082€                

Reiskostenvergoeding 1.216€                

95.872€           Overheadkosten 5% 7.543€                +

Bij: reiskostenvergoeding 1.216€            +

Bij: onkostenvergoeding 6.230€            +

Af: betaalde onkosten werknemer 6.230€            -/-

1.216€             +

Netto werknemer: 97.088€           Bruto werkgever: 234.000€           

Sibbing (2021) | Bruto en netto WNT niveau

Gedwongen overstap dienstverband

Bron: Sibbing (2021)

Rekenexercitie 

AMS + regeling

Inconveniëntentoeslag 
12%

Tabel is gebaseerd op 
Sibbing (2021) waarbij 
gebruik is gemaakt van 
de tabellen met de 
stappen €220k en €240k 
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Sibbing 2021 | Bruto en netto AMS+ met salaristoeslag

Gedwongen overstap dienstverband

Bron: Sibbing (2021)

Rekenexercitie 

AMS + regeling

Salaristoeslag ca. €45k.

Tabel is gebaseerd op 
Sibbing (2021) waarbij 
gebruik is gemaakt van 
de tabellen met de 
stappen €260k en €280k 

Bijlagen

Netto inkomen in dienstverband AMS+ Belastbaar inkomen in dienstverband AMS+:

Inschaling Trede Salaris Bruto inkomen 227.370€           

6 12.572€           per mnd Werknemersbijdrage pensioenpremie 12.385€          

Werknemersbijdrage pernsioenpremie IP 501€                

(standaard 45 uur excl. diensten volgens contract) 45 Aanvulling pensioenpremie PP -€                

basissalaris 150.864€         12.886€              -/-

Frequentietoeslag 2% 3.017€            Belastbaar inkomen 214.484€           

Intensiteitstoeslag 10% 15.086€          

Salaristoeslag 44.885€          Belasting excl. heffingskorting en arbeidskorting 97.107€              

Vakantietoeslag 8% 13.517€          Heffingskorting -€                

76.506€           + Arbeidskorting -€                

Totaal bruto inkomen 227.370€         -€                    +

Verschuldigde belasting 97.107€              

Af:

Pensioenpremie, sociale lasten en privé-voorzieningen:

Werknemersbijdrage pernsioenpremie 12.385€          Bruto werkgeverslasten AMS+

Werknemersbijdrage pernsioenpremie IP 530€                

Aanvulling pernsioenpremie PP -€                

Werknemerspremies sociale lasten -€                  Totaal bruto inkomen 227.370€           

12.915€           -/-

Overige kosten: Pensioenpremie OP/vervroegd pernsioen 12.385€              

Premie basisverzekering 4.000€            Pensioenpremie IP 501€                    

Autokosten (woon/werk en diensten, excl. privé) 1.216€            Premie Awf 1.574€                

5.216€             -/- Premie WIA 4.099€                

Inkomstenbelasting/loonbelasting Onkostenvergoeding 6.230€                

Inkomstenbelasting/loonbelasting 97.107€           -/- Werkgeversbijdrage ZVW (bruto) 4.082€                

Reiskostenvergoeding 1.216€                

112.132€         Overheadkosten 5% 7.543€                +

Bij: reiskostenvergoeding 1.216€            +

Bij: onkostenvergoeding 6.230€            +

Af: betaalde onkosten werknemer 6.230€            -/-

1.216€             +

Netto werknemer: 113.348€         Bruto werkgever: 265.000€           
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Medisch Specialisten - Aantal 7.700, FTE 6.930, FTE factor 0,90

• Voor het bepalen van het aantal medisch specialisten wat relevant is voor het Budgettair effect is het in eerste instantie van belang of alle Vrij 
beroepsbeoefenaars bij een beleidswijziging gedwongen over gaat naar dienstverband, of dat hier nog een onderscheid in zou moeten worden gemaakt.

• Bij de aantallen volgen wij de beredenering van ZiK. Waar ZiK 7.300 hanteerde (gebaseerd op 2016 data), hanteren wij de laatst beschikbare gegevens en 
gaan ook uit van een verwachting dat combi 50% een Vrij beroepsbeoefenaar is. Dit resulteert in een aantal van 7.700 medisch specialisten.

• Om dit aantal uit te kunnen drukken in FTE is gekeken naar de uitvraag onder medisch specialisten1). Hieruit komt gemiddelde FTE van 0,90 uit voort. Dit 
wordt bevestigd door het Prismant onderzoek waar 0,88 uit naar voren komt en ook uit interviews komt 0,9 naar voren. Met een gemiddelde FTE factor van 
0,9 is het aantal medisch specialisten 6.930.

Gedwongen overstap dienstverband

Bijlagen

47

Aantal Medisch Specialisten

2014 2015 2016 2017 2018

Dienstverband 7.500 8.100 8.600 8.900 9.100

Vrij beroep 6.600 6.500 6.700 6.900 7.100

Combi 1.200 1.300 1.200 1.100 1.200

Totaal 15.300 15.900 16.500 16.900 17.400

Relevant aantal medisch specialisten 7.200 7.150 7.300 7.450 7.700

2014 2015 2016 2017 2018

Dienstverband 49% 51% 52% 53% 52%

Vrij beroep 43% 41% 41% 41% 41%

Combi 8% 8% 7% 7% 7%

100% 100% 100% 100% 100%

Bron: CBS statline

Bron: Aantal werkzame specialisten per specialisme en
uitstroom van Specialisten in de komende 20 jaar 

Aantal medisch specialisten * 

gemiddelde FTE factor

7.700 * 0,90 = 6.930

Noot (1): uitvraag is verstuurd medio februari 2021. Hieraan hebben 62 MSB’s die 
in totaal 6.917 medisch specialisten vertegenwoordigen aan meegewerkt
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Management fee – FTE: €265k, per kop: €240k

• Om voor het Budgettair effect inzichtelijk te kunnen maken wat de gemiddelde omvang van de management fee Vrij beroepsbeoefenaar per FTE is, heeft 
Deloitte gebruik kunnen maken van diverse beschikbare onderzoeken. 

• Hierbij dient opgemerkt te worden dat er een verschil is tussen onderzoeken tussen een omvang uitgedrukt per ‘FTE’ en ‘per kop’. Om de onderzoeken met 
elkaar te kunnen vergelijken gaan wij uit van een gemiddelde fte van 0,90. (zie berekening aantallen).

• Tussen de onderzoeken zien wij verschillen en dit komt onder meer doordat marktontwikkelingen medebepalend zijn op het gemiddeld inkomen. De volgende 
factoren zijn hiervoor van o.m. belang: specialisme, omvang van het ziekenhuis, de honorariumafspraken tussen het ziekenhuis en het MSB, de 
honorariumverdeling binnen het MSB, de kostenverdeling binnen het MSB en de locatie van het ziekenhuis. Daarnaast geeft LOGEX in een interview aan dat 
een (groot) deel van de verschillen op netto inkomen worden bepaald door (historische verworvenheden rondom) afspraken van verdeling van kosten.

• De uitkomst van de diverse onderzoeken zijn:

‒ Memo Sibbing (2021) op basis van onderzoek onder 32 vakgroepen resulteert een gemiddeld winstaandeel per fte van €271k

‒ Op basis van een recente uitvraag1) onder medisch specialisten blijkt een gemiddelde van ca. €240k per kop van toepassing te zijn, oftewel €265k per 
fte

‒ Op basis van goodwillbepalingen uitgevoerd door over de laatste 5 jaren is de gemiddelde omvang €248k per kop 

• Wij concluderen op basis van deze gegevens dat een representatieve omvang €265k per FTE of €240k per kop is.
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Management fee

256

230

271

244 248

200

220

240

260

280

FTE Kop

Uitvraag Sibbing (2021) Goodwillonderzoek

€240k

Gemiddelde management fee Vrij beroepsbeoefenaar (€k)

€265k

Noot (1): uitvraag is verstuurd medio februari 2021. Hieraan hebben 62 MSB’s die 
in totaal 6.917 medisch specialisten vertegenwoordigen aan meegewerkt
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Wijziging arbeidsrelatie en gevolgen voor pensioenregeling

• Een wijziging van de arbeidsrelatie heeft tot een waarschijnlijk gevolg dat de pensioenregeling wijzigt van Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten 
(SPMS) naar Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De karakteristieken van deze pensioenregelingen wijken meer dan gebruikelijk in diverse opzichten af van 
elkaar en dat geldt onder meer de volgende aspecten:

‒ de hoogte van de jaarlijkse opbouw van het ouderdomspensioen;

‒ het karakter en de hoogte van het partnerpensioen;

‒ de hoogte van de jaarlijkse indexatie; en

‒ de hoogte van de jaarlijkse premie.

• Daarnaast is er een niet onbelangrijk verschil in de hoogte van de dekkingsgraad van beide pensioenfondsen per januari 2021. Hierdoor is de wijziging van 
de pensioenregeling en de daarbij behorende pensioenlasten voor de werkgever voor elke individuele medisch specialist anders. Uit individuele analyses zal 
een eventueel positief of negatief verschil in pensioenbeloning bepaald kunnen worden.

• Daarnaast is een belangrijk aspect vanuit governance oogpunt de stopzetting van de toekomstige pensioenopbouw bij SPMS. Door deze voorgestelde 
wijziging zal het aantal actieve (premiebetalende) deelnemers van dit pensioenfonds in belangrijke mate dalen. Indien dit aantal daalt naar nihil is namelijk 
een relevant thema de toekomstbestendigheid van dit pensioenfonds. De opgebouwde pensioenen zijn weliswaar reeds gefinancierd, echter het 
pensioenfonds ontvangt geen premies meer om onder meer de instandhoudingskosten te financieren. De wijziging van de voorgestelde arbeidsrelatie heeft 
hierdoor een effect op de toekomstbestendigheid van het pensioenfonds.
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Wijziging arbeidsrelatie en gevolgen voor pensioenregeling
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Pensioenanalyse 

Gedwongen overstap dienstverband

Analyse

• Analyse is uitgewerkt in de rapportage. 

Sensitiviteit

• De geschatte genoemde pensioenbeloningen bevat een mate van sensitiviteit. Zo is de jaarlijkse opbouw voor de SPMS regeling de afgelopen jaren van ca. 
€1.014 (2017) naar ca. €754 (2021) verlaagd. Daarnaast is geen rekening gehouden met de hoogte van de huidige dekkingsgraden van de betreffende 
pensioenfondsen (ca. 128% voor SPMS en ca 93% voor PFZW) en mogelijke kortingen of voorwaardelijke indexatie bij PFZW. Ook is geen rekening 
gehouden met de mogelijke gevolgen van de aangekondigde Wet toekomst pensioenen. In onze analyse hebben wij voorts geen rekening gehouden met een 
inflatie. Wanneer een inflatie van (bijvoorbeeld) 2% wordt toegepast, leidt dit naar verwachting tot een totale compensatiebedrag van ca. €0,9 miljard. Tot 
slot is in deze analyse een collectieve waardeoverdracht buiten beschouwing gelaten.

Uitgangspunten

• Wij hebben in onze analyse gebruikgemaakt van de regeling specifieke kenmerken (cijfers 2021) van zowel SPMS als PFZW en onderstaande algemene 
uitgangspunten: 

Bijlagen

Berekeningsdatum 1 januari 2021

Salaris Het salaris van de gehele groep specialisten is hoger dan het maximum pensioengevend salaris (€ 112.189)

Parttimepercentage
Parttimepercentage van 90% voor de gehele groep specialisten (het gemiddelde van een medisch specialist). 
Dit heeft voor de SPMS-regeling geen impact op het jaarlijkse opbouwbedrag

Sterftetafel AG2020

Ervaringssterfte N.v.t.

Partnerfrequentie SPMS Bepaalde partner, partnerfrequentietafel ’00-05’

Partnerfrequentie PFZW Onbepaalde partner, 100% partnerfrequentie

Rentetermijnstructuur RTS curve 31-12-2020 (zero coupon)

Leeftijdsverdeling deelnemers
Geboortedata en aantallen uit jaarverslag 2019 SPMS, leeftijden op 1 januari 2021. Het totale aantal deelnemers is evenredig 
geschaald vanaf ca. 8.100 naar ca. 7.700

Inflatie De inflatie is 0% voor beide regelingen

Pensioenleeftijd 68 jaar (pensioenleeftijd en uittreedleeftijd). De pensioenleeftijd bij SPMS (standaard 65 jaar) is uitgesteld naar 68

Pensioenanalyse
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ZBC’s hebben andere prikkels en een andere plaats in de maatschappij en 
kunnen daardoor een ander Budgettair effect hebben dan ziekenhuizen

Gedwongen overstap dienstverband
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Zelfstandige behandelcentra zijn tegenwoordig een belangrijk onderdeel van de medisch specialistische zorg
Er zijn veel verschillende soorten zelfstandige behandelcentra (ZBC). Een groot deel voert dezelfde operaties uit zoals in het ziekenhuis, maar behandelt de minder complexe
patiënten vanwege de afwezigheid van een intensive care. Er zijn ook zelfstandige behandelcentra die niet verzekerde zorg, zoals cosmetische zorg, aanbieden. Daarnaast zijn er
ook combinaties mogelijk van verzekerde (zowel medisch specialistisch als ander zorg) en onverzekerde zorg. De uitvraag1) die we hebben gedaan laten dit zelfde diffuse beeld
zien.

De verplichting om in dienstverband te treden kan bij ZBC’s kan voor een ander effect dan bij ziekenhuizen zorgen en daardoor ook een ander Budgettair effect geven. Hieronder
geven we een aantal voorbeelden van effecten die anders of hoger zijn dan bij een ziekenhuis, deze effecten zijn niet uitputtend;

• Volume-effect: Zelfstandige behandelcentra worden onder andere gebruikt om zorg uit het ziekenhuis te halen. Een van de methodes die gebruikt wordt is via open einde
afspraken. Dat is onder andere om ZBC’s te belonen om (duurdere) zorg die nu in het ziekenhuis plaatsvindt uit het ziekenhuis te halen via een productieprikkel. Wanneer
deze medisch specialisten in dienstverband moeten, zal dit verschillende effecten met zich meebrengen. Mogelijke effecten kunnen zijn:

• De productieprikkel die voor een groot deel komt te vervallen. Gezien de veelal grotere productieprikkel dan in het ziekenhuis kan dit enerzijds een effect kan
hebben op het volume dat uit het ziekenhuis gehaald werd / zal worden en daardoor een verhogend effect kan hebben op de totale MSZ-kosten. Anderzijds kan het
weghalen van de productieprikkel een Budgettair effect hebben doordat er mogelijk minder zorg geleverd wordt bij een gegeven zorgvraag. Dit zal beide nader
onderzocht moeten worden.

• Uit interviews kwam naar voren dat het aanbod ZBC’s zorgt voor een hogere zorgvraag (aanbodgestuurde zorgvraag). Wanneer de productieprikkel komt te vervallen zal dit
effect kunnen hebben op het aantal ZBC’s in een regio en hierdoor mogelijk de totale zorgvraag afneemt. Er is niet onderzocht wat dit effect mogelijk kan zijn.

• Een medisch specialist in Vrij beroep die nu zowel verzekerde als onverzekerde zorg aanbiedt kan dit nu flexibel inrichten. Door het in dienstverband treden zal er vooraf
vastgelegd moeten worden hoeveel tijd er aan verzekerde en onverzekerde zorg besteed gaat worden. De verplichte overstap kan er voor zorgen dat hier andere keuzes
gemaakt worden of inflexibele keuzes (50% dienstverband terwijl later blijkt dat er voor 40% of 60% zorg is). Dit kan zowel een prijseffect hebben als wachtlijsten
verhogen. Er zal onderzocht moeten worden of wat dit mogelijke effect is.

• Prijseffect: Een open einde afspraak met fee-for-service methodiek kan tevens tot gevolg hebben dat er een hoger prijseffect optreed. Een fee-for-service bekostiging geeft
een prikkel om patiënten over te behandelen (Douven, 2016) wanneer dit een hogere beloning tot gevolg heeft. Dat is bij een fee-for-service met open einde het geval. We
geven in dit onderzoek aan dat er sindsdien maatregelen zijn genomen die hier een mitigerend effect op kunnen hebben. Het zal onderzocht moeten worden of dit op grote
schaal plaatsvindt en of dit een Budgettair effect heeft.

• Mogelijk overige effecten
• Het is onduidelijk of een ZBC waar op dit moment één medisch specialist werkt ook in dienstverband moet en wat voor effect dit heeft..
• Het is onduidelijk hoe er schadeloos gesteld wordt bij een gecombineerde specialist die deels in dienstverband werkt en deels in een ZBC.
• Het is onduidelijk hoe er schadeloos gesteld wordt bij een zelfstandig behandelcentra die ook onverzekerde zorg aanbiedt.
• Etc.

Werkzaamheden medisch specialisten buiten het ziekenhuis (waaronder ZBC’s) 

Noot (1): uitvraag is verstuurd medio februari 2021. Hieraan hebben 62 MSB’s die 
in totaal 6.917 medisch specialisten vertegenwoordigen aan meegewerkt
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