
Inkomen medisch specialist:  
nu en later 2020/2021

Overzicht van de financiële en fiscale faciliteiten bij de (her)start van de 
praktijk

• personal holding-bv/dga 
• coöperatie en maatschap 
• solist/zzp’er 
• in loondienst umc, ziekenhuis of andere zorginstelling 
• staken en herstart
• pensioenregelingen SPMS, PFWZ, ABP 
• wettelijke en andere inkomensvoorzieningen

+ checklist startende medisch specialist (vrije vestiging)
+ verklarend woordenboek bedrijfsvoering medische praktijk 
+ relevante websites en organisaties
+ trefwoordenregister 
+ uitklapbare kaart inkomensmogelijkheden medisch specialist
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Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de 
auteur én uitgever niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door 
middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele 
of gedeeltelijke bewerking.
De auteur en uitgever zijn met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden 
verschuldigde vergoedingen van kopiëren, als bedoeld in art. 17 lid 2, Auteurswet 1912 en in art. 
16B Auteurswet 1912, jo KB 20 juni 1974 (Stbld. 351), zoals gewijzigd bij KB 23 augustus 1985 
(Stbld. 471) te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden.
Hoewel aan de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen  
redacteur  en/of  uitgever niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, noch kunnen 
aan de inhoud rechten worden ontleend. De tekst voor deze editie werd afgesloten op 24 mei 2020

Let op: 
In dit boek wordt voor de medisch specialist in de tekst het “hij” of “hem” gebruikt. Het is 
duidelijk en vanzelfsprekend, dat met het gebruik van hij of hem ook de vrouwelijke medisch 
specialist wordt bedoeld.
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Ten geleide
Na vele jaren studie en werkervaring is het starten als ondernemer voor de medisch specialist 
een bekroning én een nieuw begin. Een begin, dat ook heel wat vraagstukken op financieel en 
fiscaal terrein met zich meebrengt. Dit boek wil een helpende hand bieden en een naslagwerk 
zijn voor de oplossingen die deze vraagstukken vragen. 
Maar de start vraagt, ook al is het nog niet zover, anticiperen op toekomstige situaties. Uw 
pensioen bijvoorbeeld.
 Dat lijkt voor later, maar als u nu al elke maand flink in uw pensioen investeert, wilt u zeker 
weten dat u er later op kan rekenen na uw pensionering  op de voor u gewenst manier door 
te leven.  En dat betekent, dat u nu al keuzes moet maken die bepalend zijn voor de latere 
uitkomst. Als u stopt met uw medische praktijk, wilt u dan lekker genieten van uw vrije tijd? 
Of juist een tweede carrière als bestuurder vervolgen. Of als ondernemer functioneren in een 
totaal andere discipline?
Of misschien overweegt u deze stap nu al, naast uw huidige werk? 
SPMS moedigt u graag aan hierover na te denken. En als u besluit dit te doen  helpen wij u 
met informatie over de financiële en fiscale kant. Onder andere met dit boek Inkomen medisch 
specialist: nu en later, een handzame uitgave die u de weg wijst in de wirwar aan regels. Want 
ja, pensioen is ingewikkeld en uw tijd kostbaar, dat beseffen wij maar al te goed. Maar ook, dat 
u graag onderbouwde beslissingen neemt, net als in uw dagelijkse praktijk. 
Daarom maken wij het pensioenonderwerp toegankelijker voor u. 
Gelukkig bent u met de pensioenregeling van SPMS al goed op weg naar de opbouw van 
inkomen voor later. 
Maar naast die stevige basis bieden wij nog extra keuzemogelijkheden voor meer financieel 
comfort. Unieke onderdelen die onderscheidend in de markt zijn, maar wel om doordachte 
afwegingen vragen – ook in samenhang met uw andere financiële voorzieningen. 
In deze publicatie nemen wij u stap voor stap mee: van uw huidige situatie naar de toekomst. 
Of deze ver weg is, of al dichtbij. Hopelijk krijg u met  elke bladzijde meer en meer inzicht in 
uw huidige en toekomstige  inkomens- en pensioensituatie en wat u daarvoor zou kunnen 
regelen.
Wilt u inzicht in uw financiële situatie? Nu of in de toekomst? SPMS helpt u er graag bij. 

Doe dan de QuickScan!

U kent misschien de website MijnSPMS.nl, of wellicht hebt u weleens een UPO-poli in uw 
ziekenhuis bezocht. Ook bent u misschien wel bekend met de Financiële Scan. Daar is nu een 
mooie service aan toegevoegd: de QuickScan. U ziet binnen tien minuten hoe uw toekomstige 
financiën zullen uitpakken. Is dat toereikend of komt u geld tekort? Met deze informatie op 
zak kan het fijn zijn om in gesprek te gaan met de financieel planner van SPMS. Tijdens de 
Financiële Scan kunt u samen met de financieel planner bespreken of en welke maatregelen er 
nodig zijn.

Piet Biemond, voorzitter bestuur SPMS

(dr P. Biemond, internist, voorzitter bestuur Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten)
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Voorwoord
U bent medisch specialist, die als zelfstandig ondernemer, directeur-grootaandeelhouder (dga)  
of lid van een coöperatie een praktijk wil starten. Of u bent al wat langer als praktijkhouder 
bezig. U werkt al dan niet samen in een Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB).  
U wilt weten, wat het betekent om als vrijgevestigd ondernemer te starten. Of u wilt nagaan 
of u naast uw huidige praktijk nog andere activiteiten wilt ondernemen. Of u wilt uw huidige 
praktijk staken en een tweede carrière als ondernemer, resultaatgenieter, werknemer of wellicht 
als vrijwilliger starten. Of u wilt na het (eerder) staken van uw praktijk gaan genieten van uw 
pensioen en/of inkomsten uit uw vermogen.  

Dit boek, waarvan nu een tweede, geheel herziene, geactualiseerde editie vóór u ligt,  geeft u 
een overzicht van de in Nederland geldende inkomensvoorzieningen voor startende én ervaren 
medische specialisten. Plus de financiële en fiscale faciliteiten, die bij de start van een praktijk, 
maar ook na het (deels) staken van uw huidige praktijk mogelijk zijn. 
De uitklapbare pagina aan het slot van het boek geeft u in één oogopslag een overzicht van de 
mogelijkheden  U kunt deze pagina door deze uit te klappen als wegwijzer gebruiken bij het 
lezen van de voor u relevante mogelijkheden.
 
Het eerste hoofdstuk wordt voorafgegaan door een gebruiksaanwijzing die u bij de hand neemt 
om stap voor stap de voor u toepasselijke informatie tot u te nemen.

Wij hopen, dat u uw zoektocht naar en het vinden van de meest voor u ideale 
inkomensvoorzieningen  en financiële en fiscale faciliteiten als nuttig, maar ook inspiratiebron 
voor een welbestede levensvervulling  zal ervaren. Het zal duidelijk zijn dat de redactie open 
staat voor op- of aanmerkingen, die leiden tot een verdere verhoging van de bruikbaarheid van 
deze gids. 

Tot slot willen wij mevrouw Alexandra Petrov en de heer Edwin Pijpers MFP FFP van de SPMS 
bedanken voor hun betrokkenheid en inbreng in dit boek.

Mr J.H.Th. Knook, coördinerend redacteur

De heer Mr J.H.Th. Knook, onder wiens redactie dit boek tot stand kwam, is o.a. auteur 
van een aantal boeken over bedrijfsvoering bij medische professionals (Huisarts en 
bedrijfsvoering; Tandarts als ondernemer; Onderhandelen in de eerste lijn; De psychiater en 
de zorgverzekeraar). Hij was  in de jaren 1998/1999 interim-directeur kwaliteitsbeleid en 
deskundigheidsbevordering bij de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). 

4


