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Memo 

Betreft:  Vragen en antwoorden fiscale aspecten integrale bekostiging medisch 

specialistische zorg 2015 

Aan: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Federatie van Medisch Specialisten en 

Becon-overleg 

Van: Belastingdienst, werkgroep Verberkt 

Datum: 5 oktober 2015 

 

1. Algemeen 

Met ingang van 2015 is de integrale bekostiging van de medisch specialistische zorg ingevoerd, in 

welk kader het zelfstandig declaratierecht van de medisch specialisten bij de zorgverzekeraars is 

vervallen. Over de fiscale aspecten samenhangend met deze wijzigingen heeft eerder overleg 

plaatsgevonden. In de gezamenlijke brief van 17 december 2013 van de Nederlandse Vereniging 

van Ziekenhuizen (hierna: NVZ) en de Orde van Medisch Specialisten (hierna: OMS) zijn de 

uitkomsten van de besprekingen met het ministerie van Financiën vastgelegd. In die brief zijn 

fiscale gevolgen van diverse besturingsmodellen beschreven.  

 

In 2014 hebben ziekenhuizen en medische specialisten vervolgens een besturingsmodel gekozen. 

In veel gevallen hebben ziekenhuis en de daaraan verbonden medisch specialisten gezamenlijk het  

vooroverleg gezocht met de Belastingdienst met het doel om zekerheid te krijgen over de diverse 

fiscale aspecten samenhangend met het gekozen model. Op elk verzoek heeft de Belastingdienst in 

2014 gereageerd met een brief en afhankelijk van het gekozen besturingsmodel een fiscale bijlage 

gevoegd met de meest gestelde vragen en antwoorden. 

 

Bij de implementatie van de gekozen besturingsmodellen zijn in de loop van 2015 diverse nieuwe 

fiscale vragen opgekomen. Daarnaast bleek er in veel individuele gevallen behoefte te bestaan aan 

standpuntbepaling door de Belastingdienst over de feitelijke invulling van het gekozen 

besturingsmodel.  

 

Om de uitvoeringspraktijk zo veel mogelijk van dienst te kunnen zijn en eenheid in de 

standpuntbepaling in individuele gevallen te bevorderen, is in samenwerking met diverse 

belastingadvieskantoren, de NVZ en de Federatie van Medisch Specialisten een inventarisatie 

gemaakt van de vragen samenhangend met de implementatie van de besturingsmodellen. In dit 

memo zijn deze vragen per belastingmiddel voorzien van een antwoord.  

 

2. Gecoördineerde aanpak verzoeken om vooroverleg. 

De werkgroep verwacht dat er in individuele gevallen waar nodig het vooroverleg gezocht zal 

worden voor fiscale zekerheid over het specifieke feitencomplex. De Belastingdienst gaat deze 

verzoeken gecoördineerd behandelen.  

 

Verzoeken om vooroverleg die direct samenhangen met de fiscale gevolgen van het gekozen 

besturingsmodel kunnen worden ingediend bij de volgende digitale postbus: 

Vooroverleg.medisch.specialisten@belastingdienst.nl 

De Belastingdienst streeft ernaar om verzoeken om vooroverleg snel te behandelen. De 

voorgelegde vragen over het gekozen besturingsmodel houden vaak verband met een zeer 

specifiek feitencomplex dat voortvloeit uit diverse overeenkomsten en omstandigheden. Een 

dergelijk verzoek dient te voldoen aan de eisen zoals vermeld in onderdeel 3 van het Besluit Fiscaal 

Bestuursrecht, nr. BLKB2015/62M. In dit besluit - waarin onder meer een onderdeel over 

vooroverleg is opgenomen - is aangegeven dat standpuntbepaling uiteraard pas mogelijk is als uit 

het verzoek de feiten, de rechtsregels en de conclusie duidelijk blijken.  



 

2 
 

 

Het standpunt dat wordt ingenomen in het verzoek dient voldoende onderbouwd te zijn. De 

praktijk wijst uit dat bij sommige ingediende verzoeken vaak vele overeenkomsten als bijlage 

worden verstrekt, waarnaar in algemeenheid wordt verwezen. Deze onderbouwing is niet 

voldoende. In het verzoek moet duidelijk worden aangegeven welke specifieke onderdelen van de 

bijlagen relevant zijn ter onderbouwing van het ingenomen standpunt.  

 

Indien het verzoek ziet op de fiscale ondernemersstatus van de participanten in een transparant 

samenwerkingsmodel, dient het verzoek in ieder geval een overzicht van de relevante risico’s te 

bevatten. Betreft het verzoek de inhoudingsplicht voor de loonheffingen, dan dienen in ieder geval 

het realiteitsgehalte van de samenwerkingsovereenkomst en de hiermee samenhangende 

substance van het Medisch Specialistisch Bedrijf (hierna: MSB) voldoende onderbouwd te zijn.  

 

Verzoeken in verband met de fiscale behandeling van een individuele medisch specialist of 

zijn/haar persoonlijke houdstervennootschap (hierna: PH BV) vallen niet onder de gecoördineerde 

aanpak en dienen op de reguliere wijze bij het hiertoe competente belastingkantoor te worden 

ingediend. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan een verzoek om toepassing van de faciliteit 

van de geruisloze omzetting (artikel 3.65 Wet IB 2001)  of een verzoek om afstemming over de 

hoogte van het loon met toepassing van de gebruikelijkloonregeling. 

 

3. Onderdeel inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 

 

Vraag 3.1. Berichtgeving in de media over nut en noodzaak organisatiemodellen.  

Gaat de Belastingdienst reageren op de diverse publicaties in de media waarin wordt gesteld dat de 

noodzaak ontbreekt tot inrichting van een MSB? Volgens deze artikelen zou ook na de verandering 

in de declaratieregels de ondernemersstatus behouden kunnen blijven zonder aanpassing van de 

organisatiemodellen omdat een medisch specialist een vrij beroep uitoefent. Gesuggereerd wordt 

dat tientallen miljoenen in de zorg aan onnodig fiscaal en juridisch advies zijn verspild.   

 

Antwoord:  

Op 13 juli 2015 zijn in de Tweede Kamer door de leden Bruins Slot en Omtzigt vragen gesteld over 

dit onderwerp. Op 7 september 2015 zijn deze vragen door de staatssecretaris van Financiën en de 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beantwoord. In deze antwoorden is gereageerd op 

de berichtgeving in de media. De vragen en antwoorden zijn gepubliceerd op 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/09/07/antwoorden-kamervragen-

advies-in-de-zorg.  

 

3.2.  Fiscaal ondernemerschap bij transparant organisatiemodel  

 

Vraag 3.2.1. Eisen voor ondernemerschap  

Kan de Belastingdienst zekerheid geven in welke situatie door de medisch specialist voldoende 

ondernemersrisco’s worden gelopen in een fiscaal transparant samenwerkingsverband om de 

ondernemersstatus te behouden? 

 

Antwoord: 

Zoals ook is aangegeven in de antwoorden op de hiervoor genoemde Kamervragen, is niet in zijn 

algemeenheid aan te geven welke specifieke eisen aan het ondernemerschap worden gesteld, niet 

voor medisch specialisten en ook niet in andere sectoren. Zoals al vaker uitgedragen, heeft altijd 

gegolden dat de toetsing van het ondernemerschap een weging is van alle relevante feiten en 

omstandigheden. Van belang is dat de medisch specialist niet langer over een zelfstandig 

declaratierecht en het daarmee verband houdende debiteurenrisico beschikt en dat veelal sprake 

zal zijn van één opdrachtgever, te weten het ziekenhuis. Er kan hiervoor compensatie gevonden 

worden in de overige ondernemingsrisico’s die worden gelopen, maar deze dienen dan wel van 

wezenlijke betekenis, met voldoende substantie en gewicht te zijn.   

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/09/07/antwoorden-kamervragen-advies-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/09/07/antwoorden-kamervragen-advies-in-de-zorg
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In het kader van individueel vooroverleg heeft de Belastingdienst zekerheid vooraf gegeven over 

de ondernemersstatus van medisch specialisten in een transparant samenwerkingsmodel. De 

invulling van de risicocomponenten in die specifieke gevallen (personeelsrisico, investeringsrisico 

en overige inkomsten) zijn vervolgens binnen de sector als algemeen uitgangspunt gehanteerd.  

De Belastingdienst heeft altijd uitgedragen dat het ook mogelijk is te voldoen aan de criteria voor 

het fiscaal ondernemerschap op grond van andere risico’s dan de hiervoor genoemde. Zoals reeds 

eerder vermeld heeft altijd gegolden dat de toetsing van het ondernemerschap een weging is van 

alle relevante feiten en omstandigheden. Elk relevant risico dat door het transparante MSB wordt 

gelopen wordt meegewogen in de beoordeling van het fiscaal ondernemerschap van de 

participanten. In de brief van 17 december 2013 van NVZ/OMS is opgemerkt dat het voor de 

ondernemersstatus niet volstaat dat het MSB uitsluitend “mee-ademt” op de ondernemingsrisico’s 

van het ziekenhuis door de overeengekomen vergoeding voor de medische prestaties vast te 

stellen op een vast percentage van de integrale vergoeding die het ziekenhuis ontvangt van de 

zorgverzekeraars. Maar het is wel een component die wordt meegewogen in de beoordeling van 

het ondernemerschap, in combinatie met andere risico’s. Dit geldt ook voor de werkgeversrisico’s 

die materieel op het MSB drukken in verband met (structurele) inleen van personeel.  Zie  

onderdeel 4.5 voor omzetbelastingaspecten met betrekking tot de structurele detachering van 

personeel. Ook verplichtingen die in de kostensfeer tot uitdrukking komen, kunnen voor de 

toetsing van de ondernemersstatus relevant zijn, bijvoorbeeld bij (langlopende) huurcontracten of 

R&D uitgaven waarvoor geen activeringsplicht bestaat.  

 

Vraag 3.2.2. Onevenredige verdeling risico’s transparant samenwerkingsverband 

In sommige samenwerkingsverbanden zijn bepaalde risico’s niet gelijkelijk over alle participanten  

verdeeld maar worden deze gedragen door één of meerdere specifieke (vak)groepen binnen het 

samenwerkingsverband. Daarnaast komt het ook voor dat bepaalde overige inkomensstromen aan 

één of meerdere (vak)groepen worden toegerekend. Wat is hiervan het effect op het fiscaal 

ondernemerschap van de individuele participant?  

 

Antwoord: 

Allereerst moet op het niveau van het transparante samenwerkingsverband worden beoordeeld of 

er een onderneming wordt gedreven. Vervolgens komt de vraag aan de orde of de medisch 

specialist (die tot de onderneming is gerechtigd) als ondernemer kan worden aangemerkt. Voor het 

fiscaal ondernemerschap in de inkomstenbelasting moet op het niveau van de individuele 

participant worden getoetst of de aan hem toerekenbare activiteiten en de daaraan verbonden 

risico’s in onderlinge samenhang kwalificeren. In die individuele beoordeling wordt derhalve 

meegewogen of en in hoeverre een risico dat wordt gelopen door het samenwerkingsverband bij de 

individuele participant tot uitdrukking komt.  

 

Vraag 3.2.3. Risico’s van door het samenwerkingsverband gehouden participaties    

Een transparant MSB participeert in een niet transparante rechtspersoon (bijv. BV of coöperatie).  

Kan bij de beoordeling van het fiscaal ondernemerschap van de participanten in dat MSB rekening 

gehouden worden met de risico’s die worden gelopen door de niet transparante rechtspersoon 

waarin een belang wordt gehouden? 

 

Antwoord: 

In aanvulling op het hiervoor gegeven antwoord (3.2.2) heeft het volgende te gelden. Risico’s die 

worden gelopen door een niet transparant lichaam waarin een belang wordt gehouden mogen niet 

op het niveau van de participant worden meegewogen. Uitsluitend het risico verbonden aan het 

houden van het belang in het niet transparante lichaam wordt meegewogen, niet de risico’s 

gelopen door het lichaam waarin het belang wordt gehouden. 

 

3.3. Ingroeiregeling en uitgroeiregeling 

 

Vraag 3.3.1. Ingroeiregeling en winstbepaling 
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Een medisch specialist treedt (al dan niet middels zijn PH BV) toe tot een samenwerkingsverband. 

Bij de toetreding wordt een ingroeiregeling overeengekomen. Op grond van deze ingroeiregeling 

ontvangt de toetreder gedurende een bepaalde periode vanaf de toetreding een lager winstaandeel 

uit het samenwerkingsverband dan de zittende participanten. Wat is het effect van de 

ingroeiregeling op de winstbepaling van een toetreder?  

 

Antwoord: 

Bij een ingroeiregeling is het lagere winstaandeel de grondslag voor de fiscale winstbepaling in het 

jaar waarin dit lagere winstaandeel wordt genoten. Een ingroeiregeling is niet vergelijkbaar met 

een (te activeren) betaling voor goodwill (vgl. BNB 1955/130 en Hof BNB 1967/202).  

 

Vraag 3.3.2. Uitverdienregeling en winstbepaling 

Bij toetreding tot een samenwerkingsverband wordt gelijktijdig met de ingroeiregeling van de 

toetreder overeengekomen dat deze bij uittreden een vergoeding ontvangt gebaseerd op zijn/haar 

winstaandeel in het jaar voorafgaande aan het jaar van uittreden. Wanneer moet de 

uittreedvergoeding in de belastingheffing worden betrokken?  

 

Antwoord: 

De fiscale duiding is sterk afhankelijk van hetgeen in een specifiek geval exact is overeengekomen. 

Indien er een directe samenhang bestaat tussen het recht op vergoeding en het uittreden uit het 

samenwerkingsverband, dan moet de vergoeding in het jaar van uittreden tot het fiscaal resultaat 

worden gerekend.  

     

Vraag 3.4. Aanspraken transitiegelden  

In het besluit van 2 oktober 2014, nr. BLKB 2014/1782M, is bepaald dat de medisch specialist of 

zijn vennootschap de aanspraak op de transitievergoeding niet tot de winst hoeft te rekenen op het 

moment van verkrijgen van de aanspraak op die vergoeding. Goedgekeurd wordt dat winstneming 

mag worden uitgesteld tot het moment waarop deze bijdrage daadwerkelijk aan de medisch 

specialist of zijn vennootschap wordt uitgekeerd. Tevens is in het besluit opgenomen dat de 

medisch specialist of zijn vennootschap een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst 

sluit. Worden er modellen van vaststellingsovereenkomsten beschikbaar gesteld door de 

Belastingdienst?  

 

Antwoord: 

Door het ministerie van VWS wordt op verzoek van een medisch specialist onder bepaalde 

voorwaarden een transitievergoeding toegekend aan een zelfstandig gevestigd medisch specialist 

die zijn praktijk beëindigt en in loondienst treedt bij het ziekenhuis. De transitievergoeding 

bedraagt volgens de subsidieregeling totaal € 100.000 en wordt door VWS in twee delen uitbetaald, 

een voorschot van € 80.000 in 2015 en de resterende € 20.000 bij definitieve toekenning van de 

subsidie in 2019. De medisch specialist is als natuurlijk persoon aangewezen als rechthebbende tot 

de uitkering. De aanvraag en de uitbetaling vinden echter plaats met tussenkomst van het 

ziekenhuis waarin de medisch specialist werkzaam is. In overleg tussen het ziekenhuis en de 

betrokken medisch specialist wordt overeengekomen of de door het ziekenhuis van VWS ontvangen 

bedragen direct worden uitgekeerd of volgens een nader te bepalen betalingsschema. Uitgangspunt 

van het besluit is dat de bedragen in de belastingheffing mogen worden betrokken als 

ondernemerswinst op het moment dat het ziekenhuis de vergoeding doorbetaalt als (nagekomen) 

ondernemersbate in de IB-onderneming of de PH BV. De Belastingdienst biedt op grond van 

voormeld besluit middels een vaststellingsovereenkomst onder voorwaarden de mogelijkheid om 

op grond van het voornoemde besluit de belastingheffing over de subsidie uit te stellen tot het jaar 

waarin de subsidiebedragen daadwerkelijk door de (PH BV van) de medisch specialist worden 

ontvangen.  

In de subsidieregeling is bepaald dat de subsidie wordt toegekend aan de medisch specialist als 

natuurlijk persoon. Hierdoor zou mogelijk twijfel kunnen bestaan op welke wijze de subsidie in de 

belastingheffing moet worden begrepen als de onderneming wordt gedreven door de PH BV van de 

medisch specialist. De Belastingdienst neemt het standpunt in dat de PH BV onzakelijk handelt en 
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haar aandeelhouder bewust bevoordeelt als zij de compensatie voor het beëindigen van de praktijk 

niet terugvordert van haar aandeelhouder. De subsidie wordt dus altijd bij de PH BV in de heffing 

van vennootschapsbelasting betrokken. Als de PH BV het subsidiebedrag niet terugvordert, wordt 

dit bedrag aangemerkt als een in de inkomstenbelasting belaste dividenduitkering.  

  

In verband met het uitstellen van de belastingheffing heeft de Belastingdienst voor beide situaties 

(IB onderneming en PH BV) een model vaststellingsovereenkomst ontwikkeld. Deze modellen zijn 

als bijlage 1 en 2 bij dit memo gevoegd.   

 

Vraag 3.5. PH BV toegelaten aanbieder stakingslijfrente bij inbreng praktijk in PH BV.  

Kan een stakingslijfrente bij de PH BV worden bedongen voor de stakingswinst die wordt 

gerealiseerd bij de inbreng in die PH BV van de praktijk van de medisch specialist die tot ultimo 

2014 kwalificeert als IB onderneming? 

 

Antwoord: 

Op grond van artikel 3.126 Wet IB 2001 is het toegestaan de lijfrente bij de PH BV te bedingen als 

de PH BV in Nederland is gevestigd, mits de lijfrente is bedongen als tegenprestatie voor de 

overdracht van een onderneming of een gedeelte van een onderneming aan die persoon of dat 

lichaam, maar tot ten hoogste het bedrag van de met of bij die overdracht behaalde winst en het 

bedrag van de afnemingen van de oudedagsreserve volgens artikel 3.70 in het jaar van de 

overdracht.  

 

Indien hetgeen wordt ingebracht uitsluitend door de invoering van de integrale bekostiging per 1 

januari 2015 niet langer kwalificeert als onderneming terwijl de activiteiten naar aard en omvang 

hetzelfde blijven, staat dit er niet aan in de weg dat de PH BV optreedt als verzekeraar voor de 

stakingslijfrente. Een vergelijkbaar standpunt is eerder ingenomen met betrekking tot de geruisloze 

omzetting (art. 3.65 Wet IB 2001). Overigens is in de jurisprudentie bepaald dat in de situatie dat 

bij het aangaan van de inbrengovereenkomst al bekend is dat de praktijk wordt geliquideerd of 

doorverkocht, de BV waarin de praktijk wordt ingebracht niet kan optreden als verzekeraar voor 

een stakingslijfrente.  

 

Vraag 3.6. Pensioenpremie beroepspensioenfonds ten laste van PH BV 

De zelfstandig gevestigde medisch specialist is als natuurlijke persoon verplicht aangesloten bij 

Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS). Ook als de medisch specialist zijn praktijk 

uitoefent middels een PH BV is hij als natuurlijk persoon aangesloten bij het SPMS. Is het mogelijk 

dat de PH BV de betaling van de pensioenpremie voor haar rekening neemt als onderdeel van de 

arbeidsbeloning van de medisch specialist? 

Antwoord: 

Ja, dat is mogelijk. De medisch specialist die zijn praktijk uitoefent middels een PH BV heeft een 

keuzemogelijkheid. De eerste mogelijkheid is dat de PH BV de pensioenpremie als onderdeel van 

de arbeidsbeloning voor haar rekening neemt en ten laste van haar fiscaal resultaat brengt. Voor 

de aftrekbaarheid dient de premiebetaling op basis van een (schriftelijke) arbeidsovereenkomst of 

pensioenregeling onderdeel uit te maken van de arbeidsbeloning van de medisch specialist. Het feit 

dat de premienota op naam staat van de medisch specialist is voor deze aftrek geen belemmering. 

Slechts in de situatie dat het SPMS de betaling van de premienota door de PH BV zou weigeren, is 

het niet mogelijk om de premie als onderdeel van de arbeidsbeloning ten laste van de 

vennootschap te brengen. 

 

De andere mogelijkheid is dat de medisch specialist de premie in privé betaalt. In die situatie kan 

de vennootschap niets ten laste van het fiscale resultaat brengen. Wel mag de medisch specialist in 

dat geval in de inkomstenbelasting de premie als negatief loon in aanmerking nemen.  

 

Met het bovenstaande is geen wijziging opgetreden ten opzichte van de fiscale behandeling in de 

voorgaande jaren.  
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Zie voor de loonheffingsaspecten samenhangend met de in de inkomstenbelasting als negatief loon 

in aanmerking genomen pensioenpremie het onderdeel loonheffingen, vraag 5.6.1.  

 

Vraag 3.7. Geruisloze omzetting gehele onderneming 

Met ingang van 2015 wordt de onderneming van een medisch specialist ingebracht in een hiertoe 

ultimo 2014 opgerichte vennootschap. In de inbrengovereenkomst is bepaald dat de gehele 

onderneming wordt ingebracht. Behoren de liquide middelen ook tot de onderneming?   

 

Antwoord:  

Blijvend overtollige liquide middelen behoren niet tot het ondernemingsvermogen en worden 

derhalve ook niet ingebracht. Jaarlijks en ook bij het opmaken van de eindbalans van de IB 

onderneming moet worden beoordeeld of de liquide middelen al dan niet tot het 

ondernemingsvermogen behoren. Bij de onderneming van een medisch specialist kan al snel 

worden aangenomen dat het aanhouden van substantiële liquide middelen van ondergeschikt 

belang is. Het komt in de praktijk voor dat duurzaam overtollige liquide middelen desondanks toch 

op de eindbalans per 31 december 2014 staan. In dat geval mogen deze liquide middelen niet in de 

BV worden ingebracht. Uit praktische overwegingen en omdat een fiscaal belang ontbreekt, zal de 

Belastingdienst zich er in casu niet tegen verzetten dat de liquide middelen als blijvend overtollig 

worden aangemerkt en dus buiten de inbreng blijven.  

 

4. Onderdeel omzetbelasting 

 

Vraag 4.1. Medische diensten via PH BV  

Wordt het toepassen van de btw-vrijstelling van art 11-1-g Wet OB verhinderd doordat de medisch 

specialist zijn diensten niet rechtstreeks (als natuurlijk persoon) aan de patiënt verricht maar via 

een rechtspersoon, zoals zijn PH BV? 

 

Antwoord: 

Het toepassen van de btw-vrijstelling 11-1-g wordt niet verhinderd doordat de medisch specialist 

zijn diensten niet rechtstreeks (als natuurlijk persoon) aan de patiënt verricht maar via een 

rechtspersoon, zoals zijn PH BV (Hoge Raad 24 april 1991, nr. 26 878, BNB 1991/206 en 

Gerechtshof Den Bosch 22 juni 2012, nr. 12/00065, NTFR 2012/1841). 

 

Vraag 4.2. Bestuurswerkzaamheden 

Wat is de btw-behandeling van de bestuurswerkzaamheden verricht door de PH BV / medisch 

specialist in het MSB?  

 

Antwoord: 

De Belastingdienst neemt het standpunt in dat bestuurswerkzaamheden geen therapeutisch doel 

hebben en niet aan de patiënt worden verricht. Deze diensten vallen dus niet onder de btw-

vrijstellingen voor medisch handelen (art 11-1-c, 11-1-f en 11-1-g Wet OB). 

Bestuurswerkzaamheden vormen ook geen wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel van enig 

medisch procedé; het betreft geen onderdeel van de diagnose, behandeling en – voor zover 

mogelijk – genezing van patiënten. Bestuurswerkzaamheden die een PH BV in het MSB verricht, 

zijn daarom btw-belast. 

 

Vraag 4.3. Medisch managementdiensten 

Wat is de btw-behandeling van medisch managementdiensten door het MSB aan het ziekenhuis? 

Met medisch managementdiensten wordt gedoeld op managementwerkzaamheden in het 

ziekenhuis, verricht door specialisten, vanuit het MSB of de PH BV, bijvoorbeeld een internist die 

(mede) als manager werkzaam is in het ziekenhuis.     

 

Antwoord: 

De Belastingdienst neemt het standpunt in dat vergoedingen die door het ziekenhuis aan het MSB / 

PH BV worden betaald in verband met medisch managementwerkzaamheden, niet vallen onder de 
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btw-vrijstellingen voor medisch handelen (art 11-1-c, 11-1-f en 11-1-g Wet OB). De 

werkzaamheden vormen geen wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel van enig medisch 

procedé; het betreft geen onderdeel van de diagnose, behandeling en – voor zover mogelijk – 

genezing van patiënten. 

 

4.4. De btw-behandeling van de dienstverlening door het ziekenhuis aan het MSB 

 

Vraag 4.4.1. Werkzaamheden BIG-geregistreerd personeel 

Zijn de werkzaamheden van BIG-geregistreerd personeel door het ziekenhuis ten behoeve van de 

btw-vrijgestelde medische zorgverlening van het MSB vrijgesteld van btw voor zover deze 

werkzaamheden vallen binnen de uitoefening van werkzaamheden als individuele Wet BIG-

beroepsbeoefenaar of voor zover het gezondheidskundige diensten betreffen die naar hun aard een 

wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel vormen van door ziekenhuizen aan patiënten geboden 

vrijgestelde medische verzorging? 

 

Antwoord:  

Als uitgangspunt bij de beantwoording van deze vraag geldt de aanname dat geen sprake is van 

een uitleenovereenkomst, noch van een dienstbetrekking van het BIG-geregistreerde personeelslid 

bij het MSB dan wel van het bestaan van enige andere juridische band tussen het BIG-

geregistreerde personeelslid waaruit toch een verhouding van ondergeschiktheid bestaat ten 

aanzien van arbeids- en bezoldigingsvoorwaarden tegenover het MSB.  

 

Ja, deze zijn vrijgesteld van btw indien:  

 er een overeenkomst tot opdracht is waarin de werkzaamheden zodanig worden 

beschreven dat de aard van die werkzaamheden duidelijk blijkt; 

 uit de overeenkomst blijkt dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst of 

uitzendovereenkomst; en  

 feitelijk wordt ook zo gehandeld als in de overeenkomst is beschreven. 

 

Als er geen overeenkomst tot opdracht is maar tijdelijk BIG-geregistreerd personeel wordt 

uitgeleend door het ziekenhuis aan het MSB tegen bruto loonkosten, dan is die prestatie vrijgesteld 

als nauw met de hoofdprestatie samenhangende dienst als de uitleen: 

 wordt verricht door een ziekenhuis dat vrijgestelde art. 11, lid 1, onderdeel c, Wet OB 1968 

diensten verricht; 

 onontbeerlijk is voor het verlenen van een vrijgestelde art. 11, lid 1, onderdeel c, Wet OB 

1968 dienst die wordt verricht door het MSB;  

 niet in hoofdzaak het doel heeft om het ziekenhuis extra opbrengsten te verschaffen 

waarmee in rechtstreekse concurrentie wordt getreden met commerciële btw-belaste 

ondernemers (denk aan uitzendbureaus).  

 

Het kan in deze situatie bijvoorbeeld om een chef de clinique gaan die onontbeerlijk is voor het 

verrichten van een art. 11, lid 1, onderdeel c, Wet OB 1968 dienst.   

Worden personen uitgeleend die alleen art. 11, lid 1, onderdeel g, Wet OB 1968 diensten 

verrichten, dan geldt de vrijstelling niet. In dit artikel is namelijk geen vrijstelling opgenomen voor 

nauw met die dienst samenhangende diensten.  

 

 

Vraag 4.4.2. Werkzaamheden medisch ondersteunend personeel 

Gaan de werkzaamheden van medisch-ondersteunend personeel zoals poli-assistentes op in de 

werkzaamheden van het BIG-geregistreerd personeel, omdat die werkzaamheden naar hun aard 

een wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel van de aan patiënten geboden medische verzorging 

vormen?  

 

Antwoord: 
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De Belastingdienst neemt het standpunt in dat deze diensten delen in de vrijstelling (van artikel 

11-1-g Wet OB), maar uitsluitend indien het om medische werkzaamheden gaat die naar hun aard 

een wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel van de aan patiënten geboden medische verzorging 

vormen. Niet-medische werkzaamheden, bijvoorbeeld managen en schoonmaken, kunnen niet in 

de vrijstelling delen, ongeacht het gegeven dat dergelijke werkzaamheden bijdragen aan het 

afdoende functioneren van het MSB. 

 

4.5. Nadere toelichting op het besluit structureel uitlenen van personeel van 14 maart 

2007 nr. CPP2007/347M. 

 

Vraag 4.5.1. Risico ontslagvergoeding 

Het besluit van 14 maart 2007 nr. CPP2007/347M stelt bij paragraaf 3.1, onderdeel g de volgende 

voorwaarde:  

“g. Bij beëindiging van de relatie tussen degene die het personeel ter beschikking stelt (de uitlener) 

en degene bij wie dat personeel daadwerkelijk werkzaamheden verricht (de inlener), moet de 

inlener verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van de beëindiging van die relatie voor de 

bestaande arbeidsovereenkomst(en) tussen de uitlener en de tot de datum van beëindiging van de 

relatie bij de inlener werkzame personen. De hier bedoelde verantwoordelijkheid moet betrekking 

hebben op de financiële gevolgen van de beëindiging van de bedoelde relatie en ook op het door de 

inlener, binnen de voor hem bestaande mogelijkheden, medewerking verlenen aan het zoeken naar 

een nieuwe werkkring voor de betrokken werknemer.” 

 

Er is onder verwijzing naar deze voorwaarde aandacht gevraagd voor de volgende situatie: een 

werknemer heeft 19 jaar gewerkt bij het ziekenhuis en wordt nu structureel gedetacheerd bij het 

MSB. Na een jaar wordt de werknemer ontslagen. Moet het MSB dan 20/20e van de 

ontslagvergoeding dragen of kan het ziekenhuis 19/20e voor zijn rekening nemen?  

 

Antwoord: 

Het ziekenhuis kan 19/20e deel van de ontslagvergoeding voor zijn rekening nemen. De inlener 

draagt de financiële gevolgen van de beëindiging van de bedoelde relatie voor de periode dat de 

werknemer bij de inlener werkzaam was.  

 

Vraag 4.5.2. Uitleen A(N)IO(S)-en bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten  

De contracten die AIOS en ANIOS (Arts (Niet) In Opleiding (tot Specialist)) met ziekenhuizen 

hebben zijn vaak kortlopend. Verhindert het tijdelijke karakter van de arbeidsovereenkomst bij 

A(N)IO(S) dat sprake kan zijn van vrijgesteld uitlenen? 

 

Antwoord: 

Voor de A(N)IOS is in onderdeel 4.2 van het Besluit ter beschikking stellen personeel (Besluit van 

14 maart 2007, nr. CPP2007/347M) bepaald dat heffing van omzetbelasting achterwege kan blijven 

als in het kader van een medische beroepsopleiding personeel tijdelijk bij een (andere) instelling in 

de gezondheidssector werkzaam is. In dat kader verschilt de situatie vanaf 2015 niet zo veel van 

de situatie voorafgaand aan de invoering van de integrale bekostiging. Ook voorheen werden 

A(N)IO(S)-en door het ziekenhuis soms gedetacheerd bij samenwerkingsverbanden van medisch 

specialisten. Detachering van A(N)IOS-en buiten het kader van een beroepsopleiding valt niet 

onder deze goedkeuring. Bij detachering tegen bruto loonkosten is de detachering van personeel 

vrijgesteld van btw wanneer voldaan is aan de volgende voorwaarden: 

 

Het uitlenen van personeel door het ziekenhuis van BIG-geregistreerd personeel aan het MSB 

tegen bruto loonkosten, is als nauw met de hoofdprestatie samenhangende dienst vrijgesteld van 

btw als de uitleen: 

 wordt verricht door een ziekenhuis dat vrijgestelde art. 11, lid 1, onderdeel c, Wet OB 

1968 diensten verricht; 

 onontbeerlijk is voor het verlenen van een vrijgestelde art. 11, lid 1, onderdeel c, Wet 

OB 1968 dienst die verricht wordt door de inlener; 
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 niet in hoofdzaak het doel heeft om de uitlenende belastingplichtige extra opbrengsten 

te verschaffen waarmee in rechtstreekse concurrentie wordt getreden met commerciële 

btw-belaste ondernemers (denk aan uitzendbureaus). 
 

Vraag 4.5.3. Structurele uitleen personeel 

Wat wordt verstaan onder structurele uitleen in het besluit ter beschikking stellen van personeel?  

 

Antwoord: 

In het besluit van 14 maart 2007, nr. CPP2007/347M (“besluit ter beschikking stellen personeel”) is 

aangegeven aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om in aanmerking te komen voor deze 

vrijstelling. Om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling voor het uitlenen van personeel moet 

het uitlenen structureel van karakter zijn. Het gaat hierbij nadrukkelijk om het structurele karakter 

van het uitlenen en niet om het structurele karakter (onbepaalde tijd) van de arbeidsovereenkomst 

die de werknemer heeft gesloten met de formele werkgever. De arbeidsovereenkomst met de 

formele werkgever is echter wel een voorwaarde voor de structurele uitleen. Zonder een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarbij 

partijen de aantoonbare intentie hebben deze om te zetten in een arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde tijd, is een structurele uitleen niet mogelijk. 

 

Voorbeeld. Een werknemer wordt halverwege zijn jaarcontract door zijn werkgever 

(uitlener) uitgeleend aan een andere ondernemer (inlener). Daarbij wordt afgesproken dat 

de werknemer zijn jaarcontract bij de inlener uitdient en dat het contract daarna niet wordt 

verlengd. In dit geval staat vooraf vast dat de uitleen niet structureel maar slechts voor 6 

maanden zal zijn. De goedkeuring is dan niet van toepassing. De goedkeuring is wel van 

toepassing als uitlener en inlener met elkaar overeenkomen dat de werknemer voor 

onbepaalde tijd aan de inlener wordt uitgeleend en het duidelijk is dat de intentie bestaat 

het jaarcontract te verlengen, c.q. om te zetten naar een contract voor onbepaalde tijd (bij 

voldoende functioneren). In dat geval is het uitlenen structureel van karakter. Dat de 

werknemer bij de start van het uitlenen (nog) een jaarcontract heeft, staat aan het 

toepassen van de goedkeuring dan niet in de weg.  

 

Vraag 4.5.4. Structurele uitleen niet BIG-ers  

Geldt het besluit van 14 maart 2007, nr. CPP2007/347M over het structureel ter beschikking 

stellen van personeel ook voor niet-BIG-ers, zoals een medisch secretaresse? 

 

Antwoord: 

Ja, het besluit is van toepassing op alle soorten personeel en geldt dus niet alleen voor BIG-ers. In 

onderdeel 4.1 van het besluit wordt (bij b) de voorwaarde gesteld: “het personeel moet ter 

beschikking worden gesteld aan een ondernemer, die met betrekking tot de prestaties waarvoor 

het betrokken personeel wordt ingezet een beroep kan doen op de vrijstelling van artikel 11, eerste 

lid, onderdeel c, f, g of o, van de wet;”. Deze voorwaarde houdt niet in dat het ter beschikking 

gestelde personeel, bij terbeschikkingstelling aan een MSB of ziekenhuis, moet voldoen aan de 

voorwaarden van artikel 11-1-g Wet OB. Het ter beschikking gestelde personeel hoeft dus geen 

BIG-er te zijn maar kan bijvoorbeeld ook werkzaam zijn in een ondersteunde functie, bijvoorbeeld 

die van medisch secretaresse. 

 

Deze voorwaarde houdt in dat het ter beschikking stellen alleen btw-vrijgesteld plaats kan vinden 

als het betreffende personeel wordt ingezet voor of bij het verrichten van prestaties waarvoor de 

inlener, het MSB of het ziekenhuis, een beroep kan doen op de vrijstellingen van 11-1-c, 11-1-f 

en/of 11-1-g Wet OB. Dat betekent bijvoorbeeld dat een arts of een medisch secretaresse, op 

grond van dit besluit, niet btw-vrijgesteld ter beschikking kan worden gesteld om bij de inlener 

vervolgens uitgaande btw-belaste managementdiensten te verrichten of daarbij te ondersteunen.  

 

Vraag 4.6. Toepasbaarheid uitspraken Horizon College en Cito 
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Een ziekenhuis gaat ondersteunend (niet-medisch) personeel uitlenen aan het MSB, bijvoorbeeld 

om de administratie en bedrijfsvoering van het MSB te ondersteunen. Kunnen  deze diensten van 

het ziekenhuis btw-vrijgesteld plaatsvinden, gelet op de uitspraken inzake het Horizon College en 

het Cito?    

 

Antwoord: 

Nee. In de uitspraken inzake Horizoncollege en Cito gaat het om situaties waarbij onderwijzend 

personeel ter beschikking wordt gesteld, in de gevraagde situatie gaat om ondersteunend 

(bijvoorbeeld administratief) personeel. Van die ter beschikking stelling kan niet worden gesteld 

dat zij onontbeerlijk is voor het verlenen van zorg. Voor deze tijdelijke uitleen geldt dus geen 

vrijstelling.  

 

Vraag 4.7. Verzekeringskosten  

Als het MSB door het ziekenhuis een verzekering laat afsluiten voor aansprakelijkheid van 

beroepsfouten, zal het op het MSB, haar leden en haar personeel betrekking hebbende deel van de 

premie voor die verzekering door het MSB aan het ziekenhuis worden vergoed?  

 

Antwoord: 

De doorbelasting van de verzekeringspremie door het ziekenhuis aan het MSB kan mogelijk als een 

doorlopende post worden aangemerkt. De feitelijke specifieke situatie bij parapluverzekeringen die 

het ziekenhuis mede voor het aansprakelijkheidsrisico van de medisch specialisten afsluit is 

relevant voor de kwalificatie voor de omzetbelasting. Hiernaar vindt nader onderzoek plaats. 

 

Vraag 4.8. Declaratiediensten 

Stemt de Belastingdienst in met het volgende. Toen de medisch specialisten nog een zelfstandig 

declaratierecht hadden, declareerden de ziekenhuizen vaak namens hen. Voor die werkzaamheden 

hield het ziekenhuis een beloning in. Stel dat er 100 kon worden gedeclareerd, dan hield het 

ziekenhuis daarvan 10 in als vergoeding voor het declareren. Die vergoeding was btw-belast. Nu de 

medisch specialisten hun declaratierecht hebben verloren, is het bedrag dat zij ontvangen niet 

gewijzigd (ze ontvangen nog steeds 90). De 10 die nu voor het ziekenhuis is, kan echter niet meer 

worden gezien als vergoeding voor een prestatie aan de medisch specialisten (de ziekenhuizen 

declareren nu immers voor zichzelf en niet meer voor de medisch specialisten) en dus is er geen 

btw-belaste prestatie meer te onderkennen. 

 

Antwoord: 

Uitgaande van de juistheid van deze feiten is deze constatering juist.   

 

Vraag 4.9. Kosten voor gemene rekening 

Kunnen bepaalde uitgaven of investeringen die op basis van de samenwerkingsovereenkomst door 

ziekenhuis en MSB gezamenlijk worden gedragen onder kosten voor gemene rekening (‘KVGR’) 

worden gebracht?  

 

Antwoord: 

Ja, het moet dan bij een investering gaan om gezamenlijk gedane investering. Het is voor de 

omzetbelasting niet relevant in welk jaar de investering ten laste van de fiscale winst wordt 

gebracht. Het leerstuk KVGR alleen kan worden toegepast als twee (of meer) ondernemers samen 

investeren en overigens aan de ter zake gestelde eisen wordt voldaan en dus in geen geval in de 

situatie dat een ondernemer “instapt” bij de investeringen die een andere ondernemer eerder al 

heeft gedaan.  

 

Vraag 4.10. Zorgvrijstelling en winstoogmerk 

Staat een winstoogmerk in de weg aan de btw-vrijstelling art 11-1-c Wet OB voor zorginstellingen?  

 

Antwoord: 
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In het Besluit van 6 februari 2010, nr. DGB2010/270M, Staatscourant 2010, 2093 staat in 

paragraaf 4.1 het volgende: 

 

"(...) 4.1. Commerciële verpleeg- en verzorgingsinrichtingen. 

Commerciële verpleeg- en/of verzorgingsinrichtingen beogen winst en vallen daarom niet onder de 

vrijstelling. Commerciële verpleeg- en/of verzorgingsinrichtingen zijn bijvoorbeeld particuliere 

verzorgingstehuizen, particuliere verpleegtehuizen en particuliere tehuizen voor de opvang van 

hulpbehoevende gehandicapten, zoals de zogenoemde Thomashuizen. 

 

Goedkeuring  

Gelet op de omstandigheden keur ik goed dat commerciële zorginstellingen voor de verzorging en 

verpleging van de in die inrichtingen opgenomen personen gebruik maken van de vrijstelling. 

De goedkeuring geldt niet voor het verstrekken van spijzen en dranken. Het gedeelte van de 

vergoeding dat deze inrichtingen berekenen voor het verstrekken van spijzen en dranken is belast 

met het verlaagde btw-tarief. (...)" 

 

De vrijstelling waarvan de staatssecretaris in het hierboven geciteerde besluit goedkeurt dat 

commerciële zorginstellingen (dus zorginstellingen met een winstoogmerk) die toepassen, is de 

vrijstelling die onder andere ziekenhuizen toepassen (art 11-1-c Wet OB). Commerciële 

ziekenhuizen kunnen dus de vrijstelling van art 11-1-c Wet OB toepassen. De goedkeuring ziet 

uitdrukkelijk niet op het verstrekken van spijzen en dranken.  

 

Dit besluit is tot op heden niet ingetrokken. 

 

 

5. Onderdeel loonheffingen  

 

Vraag 5.1. Reële zelfstandige betekenis en voldoende substance MSB 

In december 2014 is op de verzoeken om vooroverleg gereageerd met een brief waarin onder meer 

is vermeld dat er geen fictieve dienstbetrekking van de medisch specialisten bij het ziekenhuis en 

het MSB is als het MSB reële zelfstandige betekenis heeft alsmede voldoende substance. Wat wordt 

in dit kader met deze begrippen bedoeld? Is het toetsingskader gelijk aan het toetsingskader voor 

het ondernemersbegrip in de inkomstenbelasting?  

 

Antwoord: 

Nee, het toetsingskader voor de inhoudingsplicht voor de loonheffingen is niet gelijk aan het 

toetsingskader voor het ondernemerschap in de inkomstenbelasting. Bij de toets van het 

ondernemerschap gaat het om het beantwoorden van de vraag of er met een zelfstandige 

organisatie van kapitaal en arbeid middels deelname aan het economisch verkeer naar winst wordt 

gestreefd en de hieruit voortvloeiende ondernemingsrisico’s worden gelopen. Bij de beoordeling 

van de arbeidsrelatie van de medisch specialist ten opzichte van het ziekenhuis en ten opzichte van 

het MSB, wordt getoetst aan de kenmerken die gelden voor de privaatrechtelijke dienstbetrekking 

en eventueel toepasbare fictieve dienstbetrekkingen.  

 

Dienstbetrekking bij ziekenhuis 

In december 2014 zijn in reactie op de toen ingediende verzoeken om vooroverleg brieven 

verstuurd met fiscale bijlagen waarin de op dat moment veel gestelde vragen zijn beantwoord. Op 

de vraag over de dienstbetrekking van de medisch specialist bij het ziekenhuis is toen geantwoord  

dat de medisch specialist niet in privaatrechtelijke dienstbetrekking is bij het ziekenhuis als hij niet 

verplicht is de arbeid persoonlijk te verrichten en zich vrijelijk kan laten vervangen.  

 

Vrije vervangbaarheid is aannemelijk als zowel contractueel als feitelijk wordt gewerkt 

overeenkomstig de volgende beschrijving: 

“Het bestuur van het MSB meldt aan de Raad van Bestuur van het Ziekenhuis welke MS voor het 

MSB werkzaam zijn in het Ziekenhuis inclusief de vervangers. Het bestuur van het MSB en de Raad 
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van Bestuur van het Ziekenhuis formuleren samen objectieve kwalificaties waaraan medisch 

specialisten en hun eventuele vervangers moeten voldoen. Bij toetreding als lid van het MSB of als 

MS in dienstverband bij het MSB of bij vervanging van een medisch specialist in het MSB toetst het 

MSB bestuur of aan deze kwalificaties wordt voldaan en geeft hier op verzoek van de Raad van 

Bestuur van het Ziekenhuis inzage in”.  

 

Fictieve dienstbetrekking ziekenhuis 

Daarnaast is in voornoemde bijlagen opgemerkt dat er geen sprake is van een fictieve 

dienstbetrekking bij het ziekenhuis op grond van de gelijkgesteldenregeling als het ziekenhuis geen 

loonbetalingsverplichting heeft. Om te beoordelen of het ziekenhuis een loonbetalingsverplichting 

heeft, is het realiteitsgehalte van de samenwerkingsovereenkomst tussen ziekenhuis en MSB 

bepalend. Op grond van deze overeenkomst dient het MSB tegen vergoeding medisch 

specialistische prestaties te leveren aan het ziekenhuis. Tevens is van belang wat partijen zijn 

overeengekomen in aanvullende overeenkomsten en afspraken, bijvoorbeeld in individuele 

overeenkomsten tussen ziekenhuis en medisch specialist of in aanvullende voorschriften en 

regelgeving voor alle in het ziekenhuis werkzame medisch specialisten (loondienst en vrijgevestigd) 

zoals deze door het ziekenhuisbestuur in overleg met de medische staf worden vastgesteld. Deze 

overeenkomsten moeten geen afbreuk doen aan het realiteitsgehalte van de 

samenwerkingsovereenkomst. Het is ook niet alleen van belang wat partijen schriftelijk overeen 

zijn gekomen, maar tevens hoe hier feitelijk uitvoering aan wordt gegeven.  

 

Van een fictieve dienstbetrekking bij het Ziekenhuis is sprake als hetgeen wordt gepresenteerd als 

de overeengekomen vergoeding voor de door het MSB geleverde medisch specialistische prestatie, 

feitelijk (mede gelet op andere aanvullende overeenkomsten en afspraken) kan worden 

geherkwalificeerd tot een loonbetaling aan de medisch specialist en derhalve de economische 

realiteit afwijkt van de juridische presentatie en daardoor de samenwerkingsovereenkomst geen 

realiteitsgehalte heeft. Dit kan zich voordoen als het MSB gelet op het totaal van de 

overeenkomsten, voorschriften en regelingen geen reële zelfstandige economische functie heeft, 

hetgeen in het algemeen samenhangt met het niet (of zeer beperkt) lopen van zelfstandige risico’s. 

Ook is een indicatie dat het totaal van de overige kosten van het MSB (uitgezonderd de betaalde 

vergoedingen aan de PH BV’s) samenhangend met de invulling van de 

samenwerkingsovereenkomst in relatie tot de omzet (te) gering is. In die situatie zal de functie van 

het MSB zich vaak beperken tot “doorgeefluik” van lonen. Wat de minimale eisen zijn om een 

situatie als reëel aan te merken, is (op voorhand) niet in algemene bewoordingen te vatten. Dit zal 

telkens in concrete (eventueel voorgelegde) situaties moeten worden bepaald.  

 

De eventuele afwezigheid van inhoudingsplicht voor het ziekenhuis bij transparante modellen is 

niet op voorhand tevens een oordeel over het ondernemerschap voor de inkomstenbelasting van 

de maat in de maatschap. Het is niet uitgesloten dat ondanks de conclusie dat er geen sprake is 

van een (fictieve) dienstbetrekking voor de loonheffingen, de maten van een maatschap niet als 

ondernemer kwalificeren. In dat specifieke geval zullen de inkomsten van een maat in de 

maatschap worden belast als resultaat uit overige werkzaamheden. Een oordeel over de 

aanwezigheid van ondernemerschap in de inkomstenbelasting van een maat in de maatschap is wel 

impliciet een oordeel over de afwezigheid van inhoudingsplicht bij het ziekenhuis voor de 

vergoeding die bij de maat tot de onderneming wordt gerekend.   

 

Vraag 5.2. Onvoldoende substance MSB. Risico’s voor loonheffingen bij ziekenhuis? 

Loopt het ziekenhuis risico als buiten zijn schuld de doorontwikkeling van het MSB tot een 

organisatie met reële en zelfstandige betekenis met voldoende substance niet wordt gerealiseerd?  

 

Antwoord:     

Zoals hiervoor bij vraag 5.1 is opgemerkt, is in zijn algemeenheid niet te zeggen wanneer het 

ziekenhuis risico’s loopt voor de inhouding van loonheffingen over de vergoeding voor de medisch 

specialistische prestatie. In concrete situaties zal zowel bij toepassing van een transparant 

besturingsmodel (tenzij de participatie in het samenwerkingsverband bij de deelnemers kwalificeert 
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als onderneming in de inkomstenbelasting) als een niet transparant besturingsmodel steeds aan de 

hand van de relevante feiten en omstandigheden moeten worden beoordeeld of de arbeidsrelatie 

tussen de medisch specialist en het ziekenhuis is aan te merken als een (fictieve) dienstbetrekking. 

Hierbij moeten alle overeenkomsten – ook aanvullende overeenkomsten, zoals individuele 

overeenkomsten tussen ziekenhuis en medisch specialist, of aanvullende voorschriften en 

regelgeving voor alle in het ziekenhuis werkzame medische specialisten (loondienst en 

vrijgevestigd) – in onderlinge samenhang worden beoordeeld. Uiteraard moet ook gekeken worden 

naar de feitelijke invulling en uitvoering van de overeenkomsten. Vervolgens zullen alle feiten en 

omstandigheden in hun onderlinge samenhang moeten worden gewogen en beoordeeld om te 

kunnen vaststellen of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Individuele situaties kunnen 

in het kader van vooroverleg aan de Belastingdienst worden voorgelegd.  

 

Een opdrachtgever die de eindverantwoordelijkheid draagt voor de geleverde zorg zal zich 

periodiek vergewissen of de opdrachtnemer de overeengekomen opdracht op correcte wijze 

uitvoert en hoe de opdrachtnemer heeft geborgd dat hij in staat is de opdracht uit te voeren. Als 

een MSB zich niet voldoende ontwikkelt, zal zij veelal niet zelfstandig in staat zijn de 

overeengekomen prestatie te leveren. Als het ziekenhuis als opdrachtgever het voor de prestatie 

die het MSB op grond van de samenwerkingsovereenkomst moet leveren niet relevant vindt of een 

MSB zich voldoende ontwikkelt, is dit een indicatie dat het MSB reële economische zelfstandigheid 

ontbeert en niet meer is dan een doorgeefluik van lonen. In die situatie loopt het ziekenhuis het 

risico dat het als inhoudingsplichtige wordt aangemerkt voor de arbeidsrelatie met de medisch 

specialisten.  

 

De Belastingdienst stelt zich op het standpunt dat in de opstartfase van het MSB er nog een aantal 

risicobeheersingsmaatregelen en organisatieaspecten rond de te leveren medisch specialistische 

prestatie die normaliter bij een zelfstandig MSB als opdrachtnemer horen te liggen, nog tijdelijk 

door het ziekenhuis als opdrachtgever worden uitgevoerd zonder dat dit direct tot de conclusie 

hoeft te leiden dat het MSB reële zelfstandige betekenis ontbeert. Hierbij valt bijvoorbeeld te 

denken aan administratieve ondersteuning, HRM-aspecten, personeelsplanningen, bestuurlijke 

ondersteuning en dergelijke. De Belastingdienst verwacht dat zeker binnen een jaar na de 

invoering van de integrale bekostiging in deze opstartfase het MSB een aanvang heeft gemaakt om 

deze bedrijfsprocessen en de beheersing van de daaraan verbonden risico’s binnen de eigen 

organisatie in te richten. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit de ontwikkelingen op het gebied van 

inrichting van de administratieve organisatie, inrichting van de stafafdeling, taakomschrijving en 

tijdsbesteding van staf en bestuur etc. Indien blijkt dat met deze inrichting van de organisatie op 

geen enkele wijze een aanvang is gemaakt en de intentie hiertoe ontbreekt, is dit een belangrijke 

indicatie dat het MSB feitelijk een lege huls is. 

 

Vraag 5.3. Kwalificatie arbeidsrelatie waarnemer 

Bij afwezigheid van een medisch specialist kan deze worden vervangen. Bij kortstondige 

afwezigheid gebeurt dit vaak door (PH BV’s van) beroepsgenoten uit hetzelfde MSB en met 

hetzelfde specialisme. Bij langdurige afwezigheid worden vaak externe specialisten of hun PH BV 

gecontracteerd door het MSB. Zijn deze waarnemers in loondienst bij het MSB?  

 

Antwoord:  

Hoe de arbeidsrelatie van de waarnemer fiscaal moet worden beoordeeld, is opgenomen in het 

Besluit Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking van 6 juli 2006 (nr. DGB2006/857M). Ten 

aanzien van de waarnemer is in Bijlage II, onderdeel 5.2 van het Besluit het volgende geschreven: 

 

"Waarneming komt met name voor in (para-)medische beroepen, bijvoorbeeld bij tandartsen en 

fysiotherapeuten. De waarneming vindt plaats door zogenoemde waarnemers. De reden is gelegen 

in een tijdelijke afwezigheid wegens ziekte, zwangerschap, vakantie enz. Bij waarneming kan zich 

onverlet de eigen medische verantwoordelijkheid van de waarnemer een gezagsverhouding 

voordoen tot de praktijkhouder. 
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Van de hier bedoelde waarneming dient te worden onderscheiden de zogenoemde ‘collegiale 

waarneming’, waaronder wordt verstaan onderlinge waarneming tussen zelfstandigen met een 

eigen praktijk. 

 

Van waarneming is voorts geen sprake, indien en voor zolang de verkoper van een praktijk nog 

enige tijd werkzaamheden in de praktijk verricht uitsluitend met het doel om een goede overdracht 

van de lopende praktijk te bewerkstelligen." 

 

Afhankelijk van de individuele situatie van de waarnemer, hetgeen is overeengekomen inzake de 

waarneming en de feitelijke invulling en uitvoering van hetgeen overeen is gekomen, kan 

vervolgens worden vastgesteld of de waarnemer in dienstbetrekking werkzaam is. Bij collegiale 

waarneming is er geen sprake van een dienstbetrekking. 

 

Vraag 5.4. Dienstbetrekking (statutair) bestuurder coöperatie  

Een MSB wordt gedreven in de vorm van een coöperatie waarin PH BV’s van de medisch 

specialisten lid zijn. Als statutair bestuurders van de coöperatie worden medisch specialisten of hun 

PH BV’s benoemd. Kwalificeert de arbeidsrelatie tussen de coöperatie en de bestuurder als een 

dienstbetrekking? 

 

Antwoord: 

De arbeidsrelatie tussen de MSB coöperatie en haar bestuurders verschilt met die van de leden die 

medisch specialistische prestaties leveren. Tussen een coöperatie en haar statutair bestuurders 

bestaat voor het verrichten van de bestuurswerkzaamheden altijd een gezagsverhouding, omdat de 

ledenvergadering het recht van benoeming en ontslag van het bestuur heeft. Hierin verschilt deze 

arbeidsrelatie van de overige arbeidsrelaties tussen de coöperatie en haar leden waarbij er op basis 

van nevengeschiktheid geen dienstbetrekking is als aan de hiervoor geldende voorwaarden is 

voldaan. Dit betekent dat bij (de PH BV van) een medisch specialist die tevens bestuurder is, er 

sprake kan zijn van een (partiële) dienstbetrekking van de medisch specialist bij de coöperatie 

gedurende de periode dat deze als bestuurder is aangesteld. De fiscale kwalificatie van deze 

(partiële) tijdelijke dienstbetrekking van een bestuurder bij een nevengeschikt 

samenwerkingsverband heeft de aandacht. Een standpunt hierover is nog niet ingenomen.   

 

Vraag 5.5. Dienstbetrekking medisch manager bij ziekenhuis  

In voorkomende situaties verricht een medisch specialist (of de PH BV) naast de medisch 

specialistische prestatie voor het MSB tevens managementtaken voor een afdeling binnen het 

ziekenhuis. Voor deze werkzaamheden wordt een afzonderlijke vergoeding aan het ziekenhuis in 

rekening gebracht. De medisch manager is niet vrij vervangbaar. Is er inhoudingsplicht bij het 

ziekenhuis voor de werkzaamheden die door de medisch manager worden verricht? 

 

Antwoord:  

Op de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking, kan zonder kennis van alle feiten en 

omstandigheden in een specifieke situatie in beginsel geen passend antwoord worden gegeven. Zo 

is onder andere van belang of de overeenkomst tot het verrichten van de managementtaken wordt 

gesloten tussen het ziekenhuis en de (PH BV van) de medisch specialist of dat het leveren van 

medisch managers onderdeel is van de prestatie waartoe het MSB zich in de 

samenwerkingsovereenkomst met het ziekenhuis heeft verplicht.  

In het algemeen kan worden aangenomen dat:  

- indien de medisch specialist verplicht is de managementwerkzaamheden persoonlijk te 

verrichten;  

- de medisch specialist voor deze werkzaamheden wordt aangestuurd door en instructies moet 

opvolgen van een orgaan van het ziekenhuis, en  

- de medisch specialist de vergoeding direct van het ziekenhuis in privé (of in zijn PH BV) ontvangt,  

er sprake is van een dienstbetrekking bij het ziekenhuis.  
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In concrete situaties zal aan de hand van alle feiten en omstandigheden van dat specifieke geval 

worden beoordeeld of aan de kenmerken van een privaatrechtelijke (dan wel fictieve) 

dienstbetrekking is voldaan.  

 

5.6. Gebruikelijk loon 

 

Vraag 5.6.1. Hoogte gebruikelijk loon 2015 

Voor het bepalen van het loon van de medisch specialist die werkzaam is via zijn PH BV is de 

gebruikelijkloonregeling van toepassing. Om discussie te voorkomen over de hoogte van het loon 

dat op grond van deze regeling in een individueel geval bepaald dient te worden, heeft de 

Belastingdienst voor het jaar 2015 in overleg met de Federatie van Medisch Specialisten een 

standpunt ingenomen over het loon dat in een individueel geval ten minste in aanmerking moet 

worden genomen. Dit standpunt is vastgelegd in een model vaststellingsovereenkomst met 

toelichting die de Federatie van Medisch Specialisten op haar website heeft geplaatst. Is het 

noodzakelijk om in elk individueel geval gebruik te maken van dit model om vooraf zekerheid van 

de Belastingdienst te krijgen over de hoogte van het gebruikelijk loon?   

 

Antwoord: 

Nee, het is niet noodzakelijk om een vaststellingsovereenkomst te sluiten om voor het jaar 2015 

zekerheid te verkrijgen over de hoogte van het loon dat op grond van de gebruikelijkloonregeling 

ten minste in aanmerking genomen dient te worden. De Belastingdienst acht het voor het jaar 

2015 voldoende dat het gebruikelijk loon wordt bepaald overeenkomstig het standpunt dat hij 

hierover heeft ingenomen. Het gebruikelijk loon over het jaar 2015 dient ten minste € 160.000 te 

bedragen. Na aftrek van een doelmatigheidspercentage van 25%, dient het loon voor de heffing 

van belasting en premies in 2015 te worden gesteld op minimaal € 120.000. Het gebruikelijk loon 

van een aandeelhouder die per week meer of minder uren dan een volledige werkweek werkzaam 

is, zal pro rata worden aangepast. Een volledige werkweek bedraagt 45 uren. 

 

Voor het bepalen van de hoogte van het gebruikelijk loon over het jaar 2015 is door de 

Belastingdienst het standpunt ingenomen dat het niet relevant is of de medisch specialist de 

premie voor het beroepspensioenfonds in privé heeft betaald en vervolgens in de 

inkomstenbelasting als negatief loon in aftrek heeft gebracht. Hierbij is toen uitdrukkelijk 

aangegeven dat aan dit standpunt voor het jaar 2015 geen rechten voor latere jaren konden 

ontleend. Inmiddels is het standpunt van de Belastingdienst dat bij de premieaftrek als negatief 

loon in de inkomstenbelasting het gebruikelijk loon in de PH BV dient te worden verhoogd met dit 

bedrag, zodat per saldo in beide situaties hetzelfde loon in aanmerking wordt genomen. Met dit 

standpunt dient vanaf het jaar 2016 rekening te worden gehouden.    

 

Vraag 5.6.2. Inverdienregeling en gebruikelijk loon 

Een PH BV van een medisch specialist treedt toe tot een MSB en ontvangt in de eerste jaren na 

toetreding op grond van een ingroeiregeling een lager winstaandeel dan de zittende participanten. 

Mag gedurende de inverdienjaren het gebruikelijk loon van de toetredende medisch specialist in 

zijn PH BV tijdens de inverdienjaren worden gerelateerd aan het lagere winstaandeel van de PH 

BV?  

 

Antwoord: 

Nee, de gebruikelijkloonregeling heeft betrekking op de arbeid die een AB-werknemer ten behoeve 

van een lichaam verricht. Met een gebruikelijk loon wordt bedoeld een loon dat gelet op de 

opleiding van de werknemer, de aard en omvang van de werkzaamheden en andere voor de 

arbeidsmarkt relevante feiten en omstandigheden in het economische verkeer tussen 

onafhankelijke partijen overeen pleegt te worden gekomen (de vergelijkingsmethode). Een lager 

winstaandeel op grond van een ingroeiregeling houdt geen verband met de bepaling van een 

zakelijk loon voor de arbeidsprestatie. Zie met betrekking tot winstbepaling en ingroeiregelingen 

ook vraag 3.3 van Onderdeel inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. 
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Vraag 5.7. Sectorindeling bij detachering personeel 

Heeft het gevolgen voor de sectorindeling voor de sociale verzekeringswetten als ziekenhuizen 

medisch en ondersteunend personeel ter beschikking gaan stellen aan een MSB? Het ziekenhuis 

blijft in de meeste gevallen de formele werkgever, maar het MSB draagt alle materiële 

werkgeversrisico's voor de gehele arbeidsduur die aan de werkzaamheden voor het MSB is toe te 

rekenen. 

  

Antwoord: 

In het algemeen heeft de terbeschikkingstelling geen gevolgen voor de sectorindeling. In de 

situatie zoals geschetst lijkt sprake te zijn van structurele uitleen zonder uitzendbeding. Als voor 

meer dan 50% van de totale premieloonsom is toe te wijzen aan sector 35 Gezondheid, geestelijke 

en maatschappelijke belangen (s.35) dan blijft aansluiting bij die sector gehandhaafd.  

 

Voor de berekening van de premieloonsom mag worden opgeteld: 

- de premieloonsom behorende tot de exploitatie van het ziekenhuis. Het betreft hier de 

premieloonsom van het totale personeel, inclusief het ondersteunende personeel. Deze 

maatschappelijke functie behoort tot s.35. 

- de premieloonsom van alle medewerkers die ter beschikking worden gesteld. Hierbij is de 

aard van hun werkzaamheden leidend. Degene die zich bezighouden met medisch handelen 

kunnen worden toegewezen aan s.35. 

 


