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Vrijwel nergens doen maatschappen wat de minister wil: in loondienst treden van ziekenhuis

Subsidie verleidt specialisten niet
amsterdam De subsidieregeling
van minister Edith Schippers die
medisch specialisten moest stimuleren om in loondienst te treden, is mislukt. Het kabinet stelde
vrijgevestigde medisch specialisten eerder dit jaar een subsidie
van 100 duizend euro in het vooruitzicht als ze in loondienst gaan
werken. Slechts in 3 van 67 ziekenhuizen hebben de vrijgevestigde
specialistenmaatschappen besloten zichzelf op te heffen ten faveure van een vast dienstverband.
Dit blijkt uit een rondgang van de Orde
van Medisch Specialisten langs 67 van
de 72 ziekenhuizen waar vrijgevestigde
specialisten actief zijn. Nederland telt
zo’n 21 duizend medisch specialisten,
van wie bijna de helft als ondernemer

Advertentie

werkt, meestal in een maatschap. Hun
inkomens staan al jaren ter discussie.
Een reeks van ministers beet er de tanden op stuk in een poging de rekening
voor medisch-specialistische zorg, die
enkele miljarden per jaar bedraagt,
omlaag te brengen.
Vanaf 1 januari mogen specialisten
hun kosten niet meer rechtstreeks bij
de verzekeraar in rekening brengen. In
combinatie met een subsidie zouden
de specialisten, zo was de gedachte,
eerder geneigd zijn in dienst van het
ziekenhuis te treden. Specialisten in
loondienst verdienen minder dan hun
vrijgevestigde collega’s. Naar nu blijkt
kiezen vrijwel alle specialistenmaatschappen voor een fiscale constructie
waarmee ze hun zelfstandigheid kunnen bewaren.
De specialisten, schreef Schippers
onlangs aan de Tweede Kamer, vrezen
hun salaris in loondienst onder de balkenendenorm te moeten brengen –
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ziekenhuizen van de 67 waar de Orde van Medisch Specialisten navraag
heeft gedaan hebben laten weten
dat de maatschap zich opheft en
overgaat op een vast dienstverband

228 duizend euro, inclusief pensioen.
Ten eerste is er ‘de ervaren dreiging van
de Wet normering topinkomens’. De
minister concludeert op basis van een
eigen rondgang langs de ziekenhuizen
eveneens dat het aantal specialisten
dat kiest voor een vast dienstverband
achterblijft.

Daarnaast was de regeling voor oudere specialisten tot vorige week wel
heel onaantrekkelijk, erkent ook de minister. Aanvankelijk kwamen specialisten die binnen zeven jaar met pensioen gaan niet voor de subsidie in aanmerking. Een vrijgevestigde specialist
die aan zijn pensioen toe is kan zijn
plek in de maatschap veelal voor 200tot 300 duizend euro verkopen aan een
opvolger. Als oudere specialisten zonder enige compensatie in dienst treden van het ziekenhuis, zijn ze dit ‘geld’
kwijt. De minister wil de subsidievoorwaarden nu alsnog verruimen.
Niet geld, maar de wens om zeggenschap te houden over de bedrijfsvoering is het motief van specialisten om
niet in loondienst te willen, zegt vicevoorzitter Janko de Jonge van de Orde
van Medisch Specialisten. ‘Als je het
netto inkomen van een vrijgevestigde
specialist vergelijkt met dat van een
collega in loondienst, ontloopt dat el-

kaar niet veel’, zegt hij. Als zelfstandigen zouden specialisten op gelijkwaardige basis kunnen overleggen met de
ziekenhuisdirecties. De Jonge noemt
de vrije vestiging een van de pijlers onder het kwalitatief hoogwaardige Nederlandse zorgstelsel.
De woordvoerder van minister
Schippers benadrukt dat de subsidieregeling vooral bedoeld is om specialisten een evenwichtige keuze te laten
maken tussen vrije vestiging en loondienst. Bovendien zouden sommige
specialisten van wie de maatschap zelfstandig doorgaat er alsnog voor kiezen
in loondienst te treden.
Cijfers over het aantal individuele
overstappers heeft het ministerie niet.
‘Zonder de regeling was geen enkele
specialist in loondienst gegaan.’
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Voetnoot Ongelijkheid

T

erwijl Thomas Piketty Nederland bezocht, bezocht ik de ECB in Frankfurt. Hoewel maar in een
van de deelnemende eurolanden Engels wordt
gesproken – Ierland – spreekt bij de ECB iedereen
Engels.
Een jonge econoom leidde me rond. De jongeman
zei: ‘Het probleem met Piketty is dat hij normatieve uitspraken doet. Geen ongelijkheid is onwenselijk. Te veel
ongelijkheid vermoedelijk ook. Wat is de juiste hoeveelheid ongelijkheid? Bovendien is ongelijkheid tussen
landen veel belangrijker, en die neemt langzaam af.’
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Deze econoom heeft gelijk: geen ongelijkheid betekent dictatuur. Wat de juiste hoeveelheid ongelijkheid
is, is onbekend. Daar komt bij dat mensen in theorie
wel minder ongelijkheid willen, wat betekent dat rijkeren meer belasting moeten betalen en minder subsidie
moeten krijgen, maar zijzelf zijn niet bereid ervoor te
betalen; zij zijn immers al arm genoeg.
Overigens is het een goed idee arbeid minder te belasten en kapitaal boven bijvoorbeeld een miljoen iets
meer.
Arnon Grunberg
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