
Wijzigingen declaratiesysteem voor 
de vrijgevestigde Medisch Specialist 
Neem maatregelen, voorkom fiscaal niemandsland 

Het zijn turbulente tijden in de zorg. Als 

medisch specialist heeft u daar dagelijkse 

mee te maken. Nu zeker, met de verande-

ringen voor de vrijgevestigd medisch spe-

cialist.  

Om u te helpen uw situatie scherp in beeld 

te krijgen geven wij een korte schets van 

de op hand zijnde wijzigingen. Daarnaast 

hebben wij een stappenplan ontwikkeld dat 

u in staat stelt orde op zaken te stellen. 

 

Fiscaal niemandsland? 

Per 1-1-2015 kan er door de wijzigingen in het    

declaratiesysteem voor de vrijgevestigde medisch 

specialist nogal wat veranderen.  

Als het ondernemingsmodel niet voldoet aan de 

fiscale eisen voor zelfstandig ondernemerschap, 

kan het zijn dat het zelfstandig beroep voor het  

individu eindigt. Dit heeft een aantal (ongewenste) 

fiscale gevolgen, met dito kosten. Waar de medisch 

specialist veelal via de medische staf wordt geïnfor-

meerd over de gevolgen voor het collectief, blijft 

informatieverstrekking voor het individu achter.  

 

Oplossingen 

Om te voorkomen dat u als individuele medisch 

specialist wellicht per 1-1-2015 in fiscaal niemands-

land valt, hebben wij een ‘stappenplan oprichting 

B.V.‘ voor u ontwikkeld.  
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Raadgevers Kuijkhoven houdt u op de hoogte 

van wat er speelt in uw en onze markt 

Toelichting ondernemingsvormen 
 

Vanwege de geplande wijzigingen in het onder-

nemingsmodel wordt er voor het collectief, maar 

ook voor het individu, gesproken over alternatieve 

ondernemingsvormen. De huidige (staf)maatschap 

wordt bijvoorbeeld omgezet in een B.V. of een co-

öperatie.  

Ook voor het individu kan er een wijziging van toe-

passing zijn. De ondernemingsvorm eenmanszaak 

of IB-ondernemer moet dan omgezet worden naar 

een B.V.  

 

Vaak zijn de verschillen tussen deze onderne-

mingsvormen niet duidelijk. Daarom hebben wij - 

in samenspraak met onze juristen - een tweetal 

vergelijkingen opgesteld. De vergelijkingen geven 

een goed beeld van de belangrijkste verschillen op 

fiscaal-, financieel-, juridisch en verzekeringstech-

nisch gebied. 

 

vergelijking ondernemingsvormen collectief 

 

vergelijking ondernemingsvormen individu 

 

Advisering 

Met de informatie die wij u hier verstrekken willen 

wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen 

die op dit moment spelen binnen de medisch spe-

cialistische markt. Zo bent u goed op de hoogte, 

ook als u nog geen keuze hoeft te maken.  

 

Uw adviseur kan u uiteraard bijstaan. Wij kunnen u 

een second opinion geven over de huidige keuze 

van de (staf)maatschap. Daarnaast kunnen wij u 

adviseren over het nemen van acties als u uw on-

dernemingsvorm moet wijzigen. De praktijkadvi-

seurs van Raadgevers Kuijkhoven staan voor u 

klaar.   

Ons fiscaal- en financieel advieskantoor Robbie 

Kompleet biedt ons en u ondersteuning daar waar 

het gaat over wijzigingen op fiscaal gebied. Denkt 

u hierbij aan de overgang naar een (individuele) 

B.V. of een Coöperatie. 

Voor meer informatie kunt u kijken op de site van  

Raadgevers Kuijkhoven/Medisch Specialisten en 

Robbie Kompleet 

 

Natuurlijk kunt u ons bellen als u meer wilt weten 

over de komende veranderingen en uw individuele 

situatie.  

 

 

tekst: Arjen Blankenstein -   

praktijkadviseur Medisch Specialisten 

bij Raadgevers Kuijkhoven 
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