
4.2  Doorgaan met werken: in loondienst (full time of parttime)  
bij zorginstelling 

Voor de medisch specialist, die in loondienst in een algemeen ziekenhuis, ZBC of MSB 
gaat werken geldt de arbeidsvoorwaardenregeling medisch specialisten in dienst van een 
algemeen ziekenhuis (AMS) (zie bijlage 6.3.1) Voor medisch specialisten, die gaan werken 
in een universitair medisch centrum, geldt de CAO Universitair Medische Centra (zie bijlage 
6.3.2) Voor een medisch specialist in dienst van een andere medisch specialist geldt de 
tussen werkgever en werknemer af te sluiten individuele arbeidsovereenkomst.  
Vrijgevestigde medisch specialisten die in loondienst wilden gaan, konden tot 1 januari 
2020  een eenmalige subsidie (overstapsubsidie) van € 100.000 van het Ministerie VWS 
ontvangen. Een rapport in mei 2019 stelde vast dat de regeling nauwelijks bijdroeg aan een 
overstap naar loondienst, om welke reden de regeling per 1 januari 2020 werd stopgezet. 
Let op: In april 2020 verscheen het rapport Een toekomstbestendig zorgstelsel, onderdeel van
een serie rapporten onder de titel Brede maatschappelijke heroverwegingen, opgesteld door
16 ambtelijke werkgroepen op verzoek van het Ministerie van Financiën en gehoor gevend
aan een motie van de Tweede Kamer. In het rapport wordt voorgesteld de Wet marktordening 
gezondheidzorg (Wmg) zodanig aan te passen, dat zorgaanbieders slecht medisch-specialistische 
zorg in rekening mogen brengen, indien zij door artsen in loondienst zijn verricht. In het 
rapport is uitgegaan, dat alle artsen worden verplicht in loondienst te treden en dat deze ex-
vrijgevestigde artsen een salaris gaan verdienen van het gemiddelde salaris van de specialisten, 
die nu al in loondienst zijn, zijnde € 167.000 (zie ook paragraaf 1.5)
 
Arbeidsvoorwaardenregeling AMS 
De AMS geldt van 1 april 2019 tot 1 juli 2021 en geldt voor  3.250 medisch specialisten. 
De salarissen per 1 januari 2020 variëren van € 6.938 (trede 0) tot € 12.456 per maand  
(trede 6). Per 1 januari 2021 zijn deze bedragen € 7.054 resp. € 12.572. De vakantietoeslag 
bedraagt 8 % (zie bijlage 6.3.1) 
Daarnaast ontvangt de medisch specialist per 1 januari 2020 volgens deze regeling een 
variabele vergoeding persoonlijke kosten van maximaal € 6.230,-- op declaratiebasis.  
Let op: de hierboven vermelde salarissen zijn een schatting op basis van de afspraken 
in de CAO ziekenhuizen over de salarisverhoging, omdat bij het ter perse gaan van dit 
boek de salarisschalen per 1.1.2020 en per 1.1.2021 nog niet waren gepubliceerd. De 
salarisverhoging in de nu geldende CAO was per 1.1.2020 5% en is per 1.1.2021 3%. 
Deze verhoging geldt echter tot de salarisschaal  IP 37 (inpassingsnummer 37; een 
inpassingsnummer is hetzelfde als een periodiek in een salarisschaal).  
De salarissen boven die schaal worden per 1.1.2020 verhoogd  met 4% + € 37 per maand 
(zijnde 1% van het bruto maandbedrag behorend bij IP 37) en per 1.1.2021 met € 116 per 
maand (zijnde 3% van IP 37). De hierboven vermelde salarissen zijn dan ook herberekend 
op basis van de salarisschaal van de vorige cao en de afspraken over de verhoging boven IP 
37 in de nu geldende CAO (Zie bijlage 6.3.1). Voor de meest actuele informatie: www.cao-
ziekenhuizen.nl
De AMS kent de regeling een inconveniëntentoeslag (voor ANW-diensten = avond- nacht- 
en weekenddiensten) die bestaat uit een frequentietoeslag (voor het aantal diensten)  en 
intensiteitstoeslag (voor het aantal gewerkte uren). Er is ook een roostertoeslag voor het 
werken in een 24-uurs-rooster (= dag-, avond- en nachtdienst). Wie in aanmerking komt 
voor een roostertoeslag komt niet in aanmerking voor een inconveniëntentoeslag.  
Er zijn vergoedingen voor woon-werkverkeer, dienstreizen en verhuiskosten. Er is een 
mogelijkheid van een gratificatie.  
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Daarnaast is er een budget, beschikbaar voor medisch specialisten die deel uitmaken van 
een organisatorische eenheid (BOE, budget organisatorische eenheid). In dit budget zijn ook 
toeslagen voor managementtaken en opleidingsverantwoordelijkheid opgenomen. Over de 
verdeling van dit budget worden vóóraf afspraken gemaakt met de VMSD (Vereniging van 
Medisch specialisten in Dienstverband) 
Op basis van de nu geldende AMS en de daarop gebaseerde schattingen kan het brutosalaris 
van een medisch specialist in een algemeen of perifeer ziekenhuis per 1 januari 2021 in de 
laagste trede (0 met een maandsalaris van € 7.054) en de hoogste trede (6 met een salaris 
van € 12.572) variëren van € 91.420 tot € 194.614 excl. de volledige (onbelaste) variabele 
vergoeding voor persoonlijke kosten tot € 6.230 en mogelijk andere vergoedingen (zie 
verder bijlage 6.3.1)

CAO Universitair Medische Centra  
Voor medisch specialisten, die gaan werken in een universitair medisch centrum, geldt de 
CAO Universitair Medische Centra.  
De nu geldende CAO (van 1 januari 2018 tot 1 januari 2021) onderscheidt 4 categorieën 
medisch specialisten: medisch specialist, universitair medisch specialist, hoogleraar/ 
medisch specialisten en hoogleraar die tevens afdelingshoofd is. 
In de salaristabel lopen de schalen voor deze vier categorieën  van 0 t/m 8. 
De salarissen per 1 augustus 2019  variëren van € 5.979 (schaal 0 medisch specialist) tot  
€ 14.677 per maand (schaal 7 hoogleraar/afdelingshoofd). Per 1 augustus 2020 zijn deze 
bedragen € 6.158 resp. € 15.117 (zie bijlage 6.3.2.). De vakantietoeslag bedraagt 8 %. 
Daarnaast ontvangt de medisch specialist een jaarlijks persoonlijk  budget op declaratiebasis 
ten behoeve van de kosten, die samenhangen met de functie-uitoefening van maximaal 
€ 6.447 per 1 januari 2020 en van maximaal € 6.640 per 1 januari 2021 
 
De CAO kent toelagen voor 24-uurs diensten, verzwarende omstandigheden (TVO) en een 
excellentietoelage) De werkgever kan een managementtoelage toekennen en kan aan de 
medisch specialist, die tevens een dienstverband heeft met de universiteit, waaraan het UMC 
verbonden is, een toelage als aanvulling op zijn salaris toekennen. Bij overschrijding van de 
gemiddelde arbeidsduur wordt een gratificatie (arbeidsduuroverschrijding) toegekend  
Er een jaarlijks persoonlijk  budget op declaratiebasis ten behoeve van de kosten, die 
samenhangen met de functie-uitoefening, waaronder studiekosten, congresbezoek, 
lidmaatschappen van wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen. Dit budget  
bedraagt per 1 januari 2020 € 6.447 en per 1 januari 2021 € 6.640. 
Op basis van de nu geldende cao het brutosalaris van een universitair medisch specialist 
in de laagste trede (0 met een maandsalaris van € 8.168) en de hoogste trede (8 met een 
salaris van € 11.993)  kan per 1 augustus 2020 variëren van € 112.304 tot € 237.706 excl.
de (onbelaste) vergoeding voor te declareren functiegebonden kosten tot € 6.447 (zie bijlage 
6.3.2).  
 
WNT 
Volgens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT) mogen de hoogste leidinggevenden in de (semi)publieke sector mogen niet meer 
verdienen dan een minister (Balkenende-norm). Deze norm geldt ook voor de salarissen 
bij semipublieke organisaties zoals ziekenhuizen, scholen en publieke omroepen.  In 
2020 is het bezoldigingsmaximum € 201.000 (2019: € 194.000) inclusief vakantie-
uitkering, eindejaarsuitkering, pensioenbijdrage en belaste onkosten, zoals een belaste 
reiskostenvergoeding. Hoeveel salaris topfunctionarissen in een bepaalde zorginstellingen 
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(met een WTZi-toelating -Wet Toelating Zorginstellingen- of jeugdhulp) mogen verdienen 
hangt van de bezoldigingsklasse, waarin de instelling valt. Er zijn 5 klassen, waarbij de 
bezoldigingsmaxima variëren van van € 111.000 tot en met € 201.000.;   
Dit betekent, dat een bestuurder van een groot ziekenhuis of zorginstelling vaak minder kan 
en zal verdienen dan de in dit ziekenhuis werkzame medisch specialisten (zie tabel 12)  
In het Onderhandelingsakkoord medische specialistische zorg 2019-2022 (zie paragraaf 
1.1) is afgesproken, dat de medisch specialisten (voorlopig?) buiten de werkingssfeer van de  
WNT zullen blijven.  
Let op: In het rapport Een toekomstbestendig zorgstelsel, onderdeel van een serie rapporten
onder de titel Brede maatschappelijke heroverwegingen, opgesteld door ambtelijke
werkgroepen en verschenen eind april 2020, wordt voorgesteld de Wet marktordening
gezondheidzorg (Wmg) zodanig aan te passen, alle medisch specialisten worden verplicht in
loondienst te treden en dat deze ex-vrijgevestigde specialisten een salaris gaan verdienen 
van het gemiddelde salaris van de specialisten, die nu al in loondienst zijn, zijnde 
€ 167.000, een bedrag, dat ver onder de WNT-norm ligt. In diverse studies zou empirisch 
zijn aangetoond, dat de huidige beloningsstructuur van vrijgevestigde medisch specialisten 
productieprikkels in de hand zou werken, zoals overbehandeling en het verlenen van 
onnodige zorg. 
 
Medisch specialisten, die zich als topfunctionaris (niet als medisch specialist) laten inhuren 
(op basis van een tijdelijk dienstverband of op basis van een overeenkomst van opdracht, 
(zie verderop in deze paragraaf ) dienen rekening te houden met de regel dat in 2020 
gedurende de eerste 12 maanden van de functievervulling het inkomen niet meer mag zijn 
dan de som van € 26.800 per maand (2019: € 25.900) voor de eerste 6 maanden en € 20.300 
per maand (2019: € 19.600) voor de volgende 6 maanden of een uurtarief van maximaal 
€ 193 per uur (2019: € 187). Na 12 maanden geldt de WNT-norm. 
Voor zorgverzekeraars geldt een andere regeling, waarbij het maximum boven de WNT-
norm ligt (2020: € 289.000 bij zorgverzekeraar met meer dan 1 miljoen verzekerden). Er 
gelden (in 2020) ook bezoldigingsmaxima voor bestuurders/topfunctionarissen, werkzaam 
bij onderwijsinstellingen (€ 201.000), cultuurfondsen (€ 167.000), woningcorporaties  
(€ 201.000) en instellingen in de sector ontwikkelingssamenwerking (€ 189.000). 
 
Er is een aanpassing van de WNT in de maak om buitensporige inkomens in de zorg 
harder aan te pakken. Nu geldt de wet alleen voor  zorginstellingen met een WTZi-
toelating (aangevraagd of van rechtswege). Dit zijn zorgaanbieders, waarvan is vastgesteld, 
dat zij  aan de eisen van Wet toelating zorginstellingen (WTZi) voldoen. Zij worden 
gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (ZW) of de Wet langdurige zorg (WLZ). Straks 
gaan alle bedrijven, die zorg verlenen, onder de WNT vallen en dus ook de bedrijven, 
waaraan zorgverlening wordt uitbesteed en de moeder- en dochtermaatschappijen van 
zorginstellingen. Het zou dan onmogelijk worden , dat zorgaanbieders zichzelf via 
dochterondernemingen hoge salarissen kunnen betalen. Bedoelde uitbreiding voorkomt niet, 
dat bij die bedrijven die straks onder de WNT vallen, wel een winst- of dividenduitkering 
boven de norm zal kunnen plaatsvinden. 

Pensioenvoorziening bij loondienst 
Indien men in loondienst treedt dient men het deelnemerschap aan SPMS te beëindigen 
(tenzij men bij een zorginstelling, die onverzekerde zorg levert, in dienst treedt of bij de 
eigen BV blijft of gaat werken)  en zich bij een ander pensioenfonds (PFZW? ABP ?) aan te 
melden of zich van een andere vorm van oudedagsvoorziening te verzekeren.  
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Het is mogelijk het opgebouwde pensioen bij de SPMS te laten staan of dit over te dragen 
aan het nieuwe pensioenfonds (zie de paragraaf 4.1.1 bij waardeoverdracht)  
 
Medisch specialisten, die een tijdelijk contract in loondienst hebben, kunnen zich voor die 
periode wat hun pensioenvoorziening betreft aansluiten bij de PFZW (dienstverband) (zie de 
paragrafen 1.3.1; 4.1 en 4.1.2)  
 
Verzekeringen bij loondienst 
Wie in loondienst treedt is voor arbeidsongeschiktheid via de WIA/WGA verzekerd, zodat 
geen of alleen een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering nog nodig is. Een 
aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering kan een welkome aanvulling zijn.  
  
Ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering (in het geval van 
straf- en tuchtrechtzaken)  kunnen worden opgezegd (omdat de werkgever verantwoordelijk 
is), tenzij de door de werkgever afgesloten verzekeringen onvoldoende dekking bieden.  
Het is een goede zaak de uitlooprisico’s nog te verzekeren. Het uitgangspunt bij 
aansprakelijkheidsverzekeringen is immers dat de aanspraak tijdens de looptijd van de 
verzekering bij de verzekeraar moet zijn aangemeld. In principe is er dus geen dekking voor 
aanspraken die na beëindiging van de verzekering worden gemeld. Toch is er een aantal 
uitzonderingen (uitlooprisico’s) op deze regel 
•  Bij opzegging van de verzekering door de verzekeraar heeft verzekerde doorgaans de 

mogelijkheid om dekking in te kopen voor aanspraken die worden gemeld binnen X jaar 
na beëindiging, mits de schade is veroorzaakt voor de beëindigingdatum 

•  Bij beëindiging van de verzekering in verband met de opheffing van het bedrijf is er 
doorgaans eveneens de mogelijkheid om een dergelijke dekking in te kopen.

•  Indien een situatie die in de toekomst tot een aanspraak kan leiden tijdens de looptijd 
van de verzekering wordt gemeld, zal de aanspraak als die er komt worden ingesteld op 
de datum van de melding. Dus ongeacht of dit tijdens de looptijd van de verzekering is. 
Een nieuwe verzekeraar biedt geen dekking omdat dit als bekende omstandigheden bij 
het afsluiten van de nieuwe verzekering wordt gezien. 

Doorgaan met werken: in loondienst (full time of parttime) anders dan bij een zorginstelling 
Een medisch specialist kan natuurlijk ook in dienst treden bij een andere 
organisatie (bedrijf; instelling; stichting etc.) dan bij een zorginstelling. Dan zijn 
de inkomensmogelijkheden afhankelijk van zijn keuze voor de werkzaamheden en 
verantwoordelijkheden, die hij op zich neemt. Dat kunnen werkzaamheden zijn op basis 
van een dienstverband op vaste of tijdelijke basis. Hij kan ook doorgaan met werken na zijn 
AOW-leeftijd: een nieuwe start (zie paragraaf 5.1.1) of in loondienst (zie paragraaf 5.1.1 en 
tabel 30) 
In de afgelopen jaren zijn de faciliteiten voor het bedrijfsleven om oudere werknemer in 
dienst te nemen toegenomen zoals het per 1 januari 2018 ingevoerde loonkostenvoordeel 
voor oudere werknemers (LKV). Het LKV is overigens een (financieel) voordeel voor de 
werkgever en niet voor de werknemer (56 jaar en ouder) (zie ook paragraaf 2.3.9) (meer 
informatie op www.uvw.nl. 
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