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Toelichting op de opzet en de inhoud van het boek
U bent medisch specialist, die als zelfstandig ondernemer, directeur-grootaandeelhouder 
(dga)  en/of lid van een coöperatie uw praktijk uitoefent. U bent net begonnen of u bent 
al weer enige tijd bezig. U werkt al dan niet samen in een Medisch Specialistisch Bedrijf 
(MSB). U wilt weten, wat het financieel en fiscaal betekent een praktijk te starten. Of u 
wilt nagaan of u naast uw praktijk nog andere activiteiten wilt en kunt 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 genieten van uw pensioen en/of inkomsten uit uw vermogen.
 
Hoofdstuk 1 
Wij willen dan met u vaststellen, in welke ondernemingsvorm u nu als medisch specialist 
werkzaam wilt zijn of al werkzaam bent en of u of uw praktijk  over uw inkomsten 
inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betaalt. De keuze die u voor uw toekomst wil 
maken en het gebruik van een welke fiscale en financiële faciliteiten hangt  daarmee samen.

Hoofdstuk 2
U wilt een praktijk als zelfstandig ondernemer opbouwen en u wilt alles weten over de 
fiscale en financiële faciliteiten, die aan het ondernemerschap zijn verbonden.  
Of u heeft als ondernemer/medisch specialist al een loopbaan achter de rug en wilt u zich 
oriënteren over andere inkomensmogelijkheden. Ziet u als ondernemer nieuwe kansen op 
het terrein van uw specialisme of juist op een geheel ander terrein? Fulltime of in deeltijd?

Hoofdstuk 3
De financiële en fiscale gevolgen van het (deels) staken van uw praktijk hangen af van uw 
type ondernemerschap: ondernemers die inkomstenbelasting over het financiële resultaat 
van de praktijk betalen ondervinden andere gevolgen dan de ondernemers die over dat 
resultaat vennootschaps-belasting betalen.  

Hoofdstuk 4
Wat zijn uw inkomsten na het (deels) staken van uw praktijk. Wilt u helemaal stoppen 
met werken of ziet u mogelijkheden op een andere manier en/of op een ander terrein te 
gaan werken? Wilt u eerder met pensioen. Of ziet u alsnog in loondienst gaan bij een 
zorginstelling. Maar in deeltijd waarnemen/freelancen is ook een mogelijkheid. En wat 
dacht u van vrijwilligerswerk ? Of ziet u met een lang gekoesterde hobby financiële kansen?
   
Hoofdstuk 5
In Nederland is er ook een aantal inkomensvoorzieningen en faciliteiten waarmee iedere 
ondernemer onafhankelijk van zijn of haar profiel, te maken kan krijgen. Denk aan de 
wettelijke inkomensvoorzieningen als AOW. Maar er zijn ook inkomstenbronnen die u zelf 
eerder heeft geregeld (pensioen; lijfrente; sparen; beleggen; verzekeringen).  Er is ook een  
inkomstenbron in de categorie toevalstreffers (rijke ouders; erfenis; loterij; dotaties etc.).  

Hoofdstuk 6: bijlagen
In bijlage 6.1 vindt u een woordenboek met relevante begrippen en vaktermen en de inhoud 
daarvan plus de betekenis van veel gebruikte afkortingen  
In bijlage 6.2 zijn de namen en adressen, telefoonnummers opgenomen van 
overheidsinstanties en andere relevante organisaties zoals de wetenschappelijke 
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verenigingen, die bij de Federatie van Medisch Specialisten zijn aangesloten. Plus hun 
websites en  e-mailadressen
 
In bijlage 6.3 zijn de salaristabellen en overige vergoedingen medisch specialist in 
loondienst bij een algemeen ziekenhuis  en universitair medisch centrum bijeengezet. 

Wie een (her)start wil maken als zelfstandig ondernemer kan naast de financiële en fiscale 
informatie in de hoofdstuk 2 gebruik maken van de checklist startend medisch specialist 
(vrije vestiging), waarin alle algemene hoofdonderwerpen bij de (her)start in kort bestek 
worden behandeld (bijlage 6.4).
 
Een alfabetisch register in bijlage 6.5 maakt u het opzoeken van de voor u interessante 
onderwerpen in het boek gemakkelijk en toegankelijk. 
 
Een schematisch overzicht van alle inkomensmogelijkheden, die in deze gids aan de orde 
komen, staan bijeen op de uitklapbare pagina (bijlage 6.6) met toelichting) achterin het 
boek.  
U kunt tijdens het lezen deze pagina uitgeklapt laten, zodat u steeds bij het lezen van de 
verschillende onderwerpen een overzicht blijft houden van het geheel en de positie die het 
betreffende onderwerp in het scala van faciliteiten inneemt. 


