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6.1  Begrippen en afkortingen

6.1.1 Begrippen 
6.1.2 Afkortingen

Aanmerkelijk belang: is aanwezig, indien een 
belastingplichtige, eventueel samen met zijn fiscale 
partner, direct of indirect minimaal 5% heeft van 
-  de (genotsrechten van de) aandelen in een binnen- 

of buitenlandse vennootschap
-de (genotsrechten van de) winstbewijzen van een 
binnen- of buitenlandse vennootschap
-het stemrecht in een coöperatie of coöperatie  
(www.belastingdienst.nl) 
Aanmerkelijke marktmacht: is aanwezig, indien een 
marktpartij zoveel macht heeft in de markt, dat hij 
zich onafhankelijk van concurrenten of de wens van 
consumenten kan gedragen 
Aanpassingscoëfficiënt: factor, die de 
loonontwikkeling uitdrukt en waarmee jaarlijks 
de opgebouwde pensioenrechten worden 
vermenigvuldigd 
Aanverwanten: zie bloedverwanten
Acceptatieplicht: plicht van de zorgverzekeraar om 
iedereen, ongeacht leeftijd of gezondheidstoestand te 
accepteren voor de wettelijke basisverzekering 
Aftoppingsloon: is het maximale bedrag voor de 
pensioengrondslag, waarboven de premies, die 
worden betaald voor een pensioenuitkering, niet 
meer fiscaal aftrekbaar zijn. Het aftoppingsloon 
bedraagt in 2020: € 110.111; 2019: € 107.593; 
€ 105.075. In 2017: € 103.317; in 2016: € 101,519; in 
2015: € 100.000.  
AGB-code: de AGB-code (Algemeen 
GegevensBeheer-code)  is een landelijke code 
waarmee de zorgaanbieder kan worden herkend 
(door zorgverzekeraars; patiënten; zorgaanbieders 
e.d.) Met deze code, bestaande uit acht posities,  
staan zorgaanbieders geregistreerd in een landelijke 
database , dat wordt beheerd door Vektis. De eerste 
twee posities geven de zorgverlenerssoort weer. 
Medisch specialist heeft 03
Agenda voor de zorg: samenwerkingsverband van: 
Actiz, Unie KBO (namens alle ouderenorganisaties), 
FMS, GGD-GHOR Nederland, Ieder(in), GGZ 
Nederland, Ineen, KNMG, LHV, Mind Landelijk 
Platform Psychische Gezondheid, NFU, NVZ, PN; 
VGN, V&VN en ZN. 
Anamnese is de ziektegeschiedenis, af te leiden  
uit o.a. de informatie van de patiënt, of – als hij 
daartoe niet in staat is – uit informatie van anderen. 
De anamnese komt meestal tot stand door een 
vraaggesprek met de arts of verpleegkundige.  
Anti-oppoteis of bestedingscriterium: de eis. dat er 
niet meer vermogen bij een ANBI-instelling mag 
worden aangehouden dan voor het realiseren van 
de doelstelling van en het daaraan verbonden werk 
voor de stichting nodig is. 
AOW-franchise: per 1 januari 2020 is de AOW-
franchise bij middelloonregelingen en beschikbare 
premieregelingen is 100/75 van de AOW en 
eindloonregelingen is 100/66,28 van de AOW 
Audit trail: zodanig vastleggen van gegevens, 

dat deze van begin tot het eind door een externe 
accountant of, afhankelijk van de aard van de 
gegevens, door de medisch adviseur kunnen worden 
gecontroleerd 
Balkenende-norm: is de norm, die stelt, dat de 
hoogste leidinggevenden in de (semi)publieke sector 
mogen niet meer verdienen dan een minister. Deze 
norm geldt ook voor de salarissen bij semipublieke 
organisaties zoals ziekenhuizen, scholen en publieke 
omroepen.  In 2020 is het maximumsalaris € 201.000 
inclusief vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering, 
pensioenbijdrage en belaste onkosten, zoals een 
belaste reiskostenvergoeding. 
Basispakket: de noodzakelijke medische zorg, 
waarvoor iedere Nederlander wettelijk is verzekerd
Bedrijfsvermogen: boekwaarde van de onderneming 
verminderd met de op de balans aanwezige 
reservering. 
Behandelplan: het pakket van afspraken, die patiënt/
cliënt en behandelaar samen maken over de keuze 
van de diagnostiek en behandeling
Beleidsregel (NZa): reguleringskader en norm 
Beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde 
dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden bij 
een pensioenfonds 
Benchmark: vergelijking van kwaliteit en prestaties 
van een organisatie (praktijk) met die van 
vergelijkbare organisaties  
Beperkte aansprakelijkheid corporatie (BA): beperkte 
aansprakelijkheid van de voor in de statuten nader 
te specificeren schulden van de coöperatie. 
Beroepsarbeidsongeschiktheid :betekent, dat bij de 
vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid 
(en het uitkeren van het verzekerde bedrag) het 
al dan niet en in welke mate kunnen uitoefenen 
van het eigen (verzekerde) beroep bepalend 
is. Beschikbaarheidsbijdrage: subsidie  voor 
zorgaanbieders voor het leveren van zorg, die niet 
op een andere manier (bv. door zorgverzekeraars) 
(kunnen) worden bekostigd bv. voor medische 
(vervolg)opleidingen en academische zorg
Beschikbare premieregeling: een regeling waarbij de 
hoogte van het te ontvangen pensioen is gebaseerd 
op de betaalde premies en de daarop behaalde 
rendementen (en niet op een vooraf toegezegde 
pensioenuitkering). De premie moet passen binnen 
de jaarruimte en reserveringsruimte. 
Best practice: een techniek, werkmethode of 
activiteit, die meer bewezen effect heeft gehad dan 
enige andere techniek, methode etc.
Bestedingscriterium: zie anti-oppoteis 
Beweegkuur: een van de drie programma’s 
(naast COOL en Slimmer), die door het 
Zorginstituut zijn aangewezen in het kader van 
het bereiken en bevorderen van een duurzame 
gedragsverandering op het gebied van eten en 
bewegen, de Gecombineerde Leefstijlinterventie 
(GLI). Het is gericht op mensen vanaf een matig 
gewichtgerelateerd gezondheidsrisico. Het 
programma  bestaat uit een combinatie van 
bewegen, gezonde voeding en gedragsverandering 
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op het gebied van energie-inname en lichamelijke 
activiteit en duurt twee jaar. Het volgen van het 
programma verloopt via de huisarts. Uitvoerende 
professionals  zijn de leefstijlcoach, fysio/
oefentherapeut, een diëtist en lokale sport- en 
bewegaanbieders.  
Blended care: combinatie van reguliere oog-
in-oog-contacten met geplande interventies 
online via smartphone, tablet of pc., zoals chats, 
skype/face-time, modules en inzage in het eigen 
gezondheidsdossier 
Bloedverwanten: zijn kinderen, ouders, grootouders, 
broers en zussen. Alleen bloedverwanten incl. de 
echtgenoot of de geregistreerde partner van de 
erflater kunnen wettelijk erven. Aanverwanten zijn 
bv. de echtgenoot of geregistreerd partner van een 
bloedverwant. Zij kunnen alleen erven als de erflater 
hen in zijn testament tot erfgenaam heeft benoemd. 
Boekwaarde of boekhoudkundige waarde: waarde 
van activa zoals ze op de balans staan genoteerd. De 
boekwaarde is gelijk aan de aanschafwaarde minus 
de afschrijvingen
Boekwinst: winst die ontstaat indien een bezitting 
tegen een hogere prijs dan de boekwaarde wordt 
verkocht 
Bootstrapping: investeren met eigen middelen en de 
kasstroom van de onderneming dus bewust zonder 
externe financiering 
Box 1 inkomstenbelasting: belastingheffing  op 
winst uit onderneming; loon, uitkering of pensioen; 
andere inkomstern als freelancer, gastouder, artiest 
of sporter; fooien en inkomsten uit het buitenland; 
periodieke uitkeringen; eigenwoningforfait; 
kapitaalverzekering eigen woning; andere 
inkomsten.  
Box 2 inkomstenbelasting: belastingheffing op 
inkomen (winstuitkering; dividend; verkoopwinst 
) uit aanmerkelijk belang ( minimaal eventueel 
samen met de partner, minimaal 5% belang in een 
vennootschap 
Box 3 inkomstenbelasting: belastingheffing 
(vermogensrendementsheffing) op inkomen 
uit sparen (spaartegoeden)  en beleggen(in 
onroerende zaken anders dan de eigen woning; 
aandelen; obligaties; uitkeringen lijfrente- en 
kapitaalverzekeringen, die niet in box 1 vallen  
Budgetpolis: polis, waarbij de verzekerde 
recht heeft op prestaties, bestaande uit zorg of 
overige zorgdiensten van door de verzekeraar 
gecontracteerde zorgaanbieders
Budgettair Kader Zorg (BKZ): het door het ministerie 
VWS vastgestelde jaarlijks vastgesteld macrokader 
(budget), dat de beschikbare middelen omvat voor 
een bepaald type zorg 
Business angels: (ex)ondernemers, die geld ter 
beschikking stellen voor innovatieve (startende) 
ondernemingen. 
Capaciteitsorgaan: onderzoekt de 
opleidingscapaciteit van de medische en 
tandheelkundige vervolgopleidingen
Care: zorg die langer dan een jaar duurt voor 
mensen met een beperking, chronisch zieken en 
ouderen, die zorg nodig hebben in hun dagelijks 
leven (langdurige zorg) Cherry Picking: selectief 
omgaan met de feiten om gelijk te krijgen
Combinatiepolis: polis waarbij de verzekerde zowel 
recht heeft op prestaties, bestaande uit de zorg  en/of  
vergoeding van die zorg
Commanditaire vennootschap: samenwerkingsvorm 
tussen een of meer beherende vennoten, die 

evenals bij de vof hoofdelijk aansprakelijk is of 
zijn en een of meer commanditaire vennoten, 
die als geldschieter fungeert of fungeren. De 
aansprakelijkheid van de commanditaire vennoot 
gaat in principe niet verder dan de hoogte van zijn 
financiële inbreng. 
Comorbiditeit is het tegelijkertijd hebben van twee 
of meer stoornissen of aandoeningen bij een patiënt. 
Dit gebeurt in het algemeen met het gelijktijdig 
hebben van lichamelijke, geestelijke en vaak de 
daaropvolgende sociale problemen bij een persoon.
(Bron: Wikipedia) 
Conversie: wordt de bepaling in de SPMS 
pensioenregeling genoemd, dat de pensioenen 
jaarlijks onvoorwaardelijk met 3 % wordt verhoogd. 
COOL (Coaching op Leefstijl): een van de drie 
programma’s (naast de Beweegkuur en Slimmer), die 
door het Zorginstituut zijn aangewezen in het kader 
van het bereiken en bevorderen van een duurzame 
gedragsverandering op het gebied van eten en 
bewegen, de Gecombineerde Leefstijlinterventie 
(GLI). Het programma bestaat uit individuele 
gesprekken groepsbijeenkomsten onder leiding 
van een leefstijlcoach en duurt twee jaar. De 
aanpak is gericht op het stapsgewijs aanpassen 
van het leefpatroon en het bereiken van een 
duurzame verandering van de leefstijl in motivatie 
en gedrag (voeding; beweging; slaap; stress; 
energiemanagement; timemanagement; vitaliteit en 
ontspanning)  
Coöperatie ( of corporatie of coöperatieve vereniging) 
is een vereniging die zich de bevordering van 
stoffelijke belangen van haar leden tot doel stelt  
door uit naam van haar leden overeenkomsten te 
sluiten met derden (ziekenhuizen!) over bv. het 
aanbieden van medische zorg, geneesmiddelen, 
instrumentaria. De coöperatie (rechtspersoon) 
heeft een bestuur met als hoogste besluitorgaan de 
algemene ledenvergadering.  
Cure of curatieve zorg: zorg gericht op genezing 
en herstel (onder curatieve zorg valt vooral de 
eerstelijnszorg + medisch specialistische zorg en 
ziekenhuiszorg) (genezende zorg)  
Contracteervereiste: door de NZa in een 
tariefbeschikking geformuleerde eis, dat een 
vergoeding door de zorgverzekeraar aan de 
zorgaanbieder alleen mogelijk is, als hieraan de 
eis van een contract tussen zorgaanbieder en 
zorgverzekeraar ten grondslag ligt.  
In een uitspraak (in 2015) van het College van 
Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) is vastgelegd, 
dat een dergelijke bepaling in strijd is met art. 
13,lid 1 van de Zorgverzekeringswet (keuzevrijheid 
van de patiënt) en dus niet is toegestaan, tenzij 
een alternatief zonder contracteervereiste aan de 
zorgaanbieder wordt geboden. 
Coronacrisis: gezondheidscrisis (en economische 
crisis), die het gevolg was van een uitbraak van 
een nieuw virus in de regio Wuhan in China eind 
december 2019, dat de ziekte COVID-19 of 
SARS-CoV-2 (coronavirus) veroorzaakte. Het 
virus veroorzaakte wereldwijd een pandemie (een 
epidemie –ziekte, die voorkomt   in een grotere 
frequentie dan normaal – op wereldschaal), die 
wereldwijd honderdduizenden besmettingen 
opleverden en tienduizenden mensen het leven 
kostten. In Nederland werd de eerste besmetting 
door het virus eind februari 2020 en een eerste 
overledene op 6 maart 2020 geregistreerd. De 
regering heeft een aantal financieel-economische 
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maatregelen (noodpakket) genomen, waarvan de 
meest belangrijke zijn:
-  Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 

(NOW): bij een substantieel omzetverlies (tenminste 
20%) kunnen werkgevers bij het UWV een 
aanvraag indienen voor een tegemoetkoming 
(90%) in de loonkosten 

-  Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 
ondernemers (TOZO), Tegemoetkoming 
Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), 
tegemoetkoming vaste lasten mkb (TVL) (paragraaf 
5.1.7)

-  Uitstel belastingen: uitstel van belastingbetaling, 
verlaging invorderingsrente, verlaging 
belastingrente, wijziging voorlopige aanslag, 
toerismebelasting 

-  Versoepeling kredieten en/of garantieregeling: 
verruiming Borgstelling MKB, Garantie 
Ondernemingsfaciliteit (GO), Qredits, Groeifaciliteit  
(paragraaf 2.4.1) en Klein Krediet Corona (KKC) 
(paragraaf 2.4.1).

-  Banken gaan soepeler om met 
betalingsvoorwaarden (paragraaf 2.4.1). 
Overbruggingskredieten o.a. bij de ROM’s zijn 
mogelijk (paragraaf 2.4.4). Uitstel van betaling bij 
Innovatiekrediet (IK)  en Vroege Fase Financiering 
(VFF) (paragraaf 2.4.4)  
 Voor alle informatie: www.coronacalculator.nl 
(informatie van VNO-NCW en MKB Nederland) en 
rijksoverheid.nl/coronavirus

-  Zorgverzekeraars hebben aan  alle zorgaanbieders 
een vorm van inkomensderving een (maandelijkse) 
continuïteitsbijdrage aangeboden (paragraaf 1.4). 

De economische schade door het virus in zowel in 
Nederland als de rest van de wereld wordt pas aan 
het eind van 2020 duidelijk, maar zal ongetwijfeld 
een langdurige (wereldwijde) economische recessie 
tot gevolg hebben. 
Corporatie of corporatieve vereniging: zie coöperatie. 
Crowdfunding: dotaties of leningen met een lage 
rente ter financiering van een ondernemingsidee, 
waarover de mensen die hebben gegeven of geleend, 
enthousiast zijn. Bij het slagen van het idee is er de 
mogelijkheid dat de donateurs of crediteuren hun 
geld terug krijgen. 
Dagloon: is het SV-loon, dat werd verdiend in 
het jaar, voordat een werknemer werkloos of 
arbeidsongeschikt werd, te delen door het aantal 
werkdagen per jaar (261). Het SV-loon, sociale 
verzekeringsloon is het loon, waarover een 
werknemer belastingen en sociale premies betaalt. 
Dit is het brutoloon plus de vaste onderdelen van 
het loon zoals vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, 
dertiende maand, ploegentoeslag en bijtelling van 
een auto van de zaak 
Deelnemingsvrijstelling: vrijstelling van de winsten 
en verliezen uit een deelneming in de belastbare 
winst van de holding(houdstermaatschappij 
van de deelnemingen). De winst (of verlies) is 
immers al eerder is belast (verrekend) bij de 
dochtermaatschappij. Bij winst gaat het bijvoorbeeld 
om ontvangen dividend en om de winst bij 
verkoop van een deelneming. Bij verliezen gaat 
het bijvoorbeeld om verlies bij verkoop van een 
deelneming. 
Deeltijdfactor: het aantal gewerkte uren gedeeld door 
de volledige, voor de functie geldende  werktijd 
Dekkingsgraad: verhoudingsgetal tussen 
pensioenvermogen en pensioenverplichtingen van 
het pensioenfonds. 

Dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de 
bezittingen van het pensioenfonds en de huidige 
verplichtingen (hoeveel het pensioenfonds naar de 
huidige stand van zaken nu en in de toekomst moet 
betalen). 
Desinvesteringsbijtelling: terugbetaling van (een 
deel van) de investeringsaftrek bij vervreemding 
van bedrijfsmiddelen, waarbij die investeringsaftrek 
heeft plaatsgevonden.  Detailcontrole: controle, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van tot de 
persoon herleidbare gegevens betreffende iemands 
gezondheid (medisch dossier) 
Diagnose: typering van de geleverde zorg over de te 
declareren periode 
Diagnose- behandelcombinatie (DBC of dbc): een 
declarabele prestatie, die het eindresultaat is van een 
(deel van) het totale zorgtraject van de diagnose, 
die de zorgaanbieder stelt tot en met de (eventuele) 
behandeling ,die hieruit volgt.  
Diagnostiek: het behandelproces na het stellen van 
de diagnose door de zorgverlener Dichotomie: het 
tegen betaling verwijzen van patiënten naar een 
andere zorgprofessional 
Directeur-grootaandeelhouder(dga): wordt door 
de ficus (www.belastingdienst. nl) als volgt 
gedefiniëerd:
-  de statutair bestuurder, die (samen met zijn 

echtgenoot), houder is van aandelen die 
tenminste de helft van de stemmen in de 
Algemene Vergadering van de vennootschap 
vertegenwoordigen.

-  de statutair bestuurder, die (samen met zijn 
echtgenoot), houder is van een zodanig aantal 
aandelen, dat de overige aandeelhouders geen 
versterkte meerderheid hebben, als in de statuten 
is bepaald, dat het besluit tot schorsing of ontslag 
van deze bestuurder alleen mag worden genomen 
met een versterkte meerderheid in de algemene 
vergadering van de vennootschap- een van 
de statutaire bestuurders, die in de algemene 
vergadering van de vennootschap allen een (bijna) 
gelijk aantal stemmen kunnen uitbrengen.

-  de statutair bestuurder die samen met zijn 
(aangetrouwde) familieleden t/m de derde graad 
houder is van aandelen, die tenminste 2/3 deel van 
de stemmen in de algemene vergadering 
van de vennootschap vertegenwoordigen 
Doelmatige zorg: de meest aangewezen zorg 
(behandelplan of zorgproces) gezien de 
gezondheidstoestand van de patiënt/cliënt/
verzekerde (efficiënte zorg) 
Domotica: integratie van technologie en diensten 
ten behoeve van betere gezondheidszorg: zorg op 
afstand

Doorsneepremie: de premie, die voor iedere 
deelnemer voor pensioen in rekening moet worden 
gebracht, ongeacht leeftijd of geslacht (voorbeeld: 
een 35-jarige deelnemer, die € 500 pensioen 
inkoopt, betaalt dezelfde premie als een 60-jarige, 
die € 500 pensioen inkoopt. Omdat de salarissen 
van een 35-jarige en 60-jarige verschillen en de 
pensioenpremie een voor ieder vast percentage van 
het salaris vormt,, zal de 60-jarige dus meestal meer 
pensioenpremie betalen dan de 35-jarige.  
Doorzettingsmacht: ingrijpen of besluiten nemen 
bij impasses of stagnaties in besluitvormings- of 
werkprocessen. In de zorg betekent dit, dat het 
Zorginstituut Nederland deels of geheel de regie 
overneemt. 
Due diligence: meestal diepgaand boekenonderzoek 
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bij de overname van een bedrijf of organisatie
Eerstelijnszorg: onder de eerstelijns zorg vallen 
huisartsen; praktijkondersteuners; doktersassistenten, 
fysiotherapeuten/oefentherapeuten, apothekers, 
verloskundigen en kraamverzorgenden, logopedisten, 
ggz-psychologen, ergotherapeuten, diëtisten, 
tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten, 
tandtechnici, oogartsen, podotherapeuten, 
bedrijfsartsen, huidtherapeuten, werkers in de 
thuiszorg, ouderenzorg , huisartsenposten en 
artsenlaboratoria, maatschappelijke werkers, 
ambulancezorg 
E-health: gebruik van nieuwe informatie- 
en communicatietechnologieën (met name 
internettechnologie)  om gezondheid en 
gezondheidzorg te ondersteunen  of te verbeteren 
Effectieve zorg: zorg, voldoet aan de stand van 
wetenschap en praktijk 
Extramurale zorg: zorg verleend buiten een 
zorginstelling of ziekenhuis (b.v. eerstelijnszorg) 
Fiscaal ondernemer: een ondernemers is fiscaal 
ondernemer (en geniet de daarbij behorende fiscale 
faciliteiten) na toetsing door de fiscus aan de 
volgende criteria: zelfstandigheid, duurzaamheid 
en omvang van de werkzaamheden; grootte 
van de opbrengst/omvang van de bruto omzet; 
winstverwachting; het doen van substantiële 
investeringen; het lopen van reële en substantiële 
(ondernemers)risico’s; streven naar continuïteit; 
de beschikbare tijd; de externe bekendheid en het 
aantal opdrachtgevers.
Fiscale (boek)waarde: fiscale reserves + stille 
reserves + goodwill + de desinvesteringsbijtelling.  
De fiscale (boek)waarde is de waarde, zoals die is 
opgenomen in de balans voor de heffing van de 
vennootschapsbelasting 
Fonds Langdurige zorg: fonds waaruit de kosten 
van de langdurige zorg (incl. de risicoverevening) 
vanwege de Wet Langdurige Zorg  wordt betaald
Formele controle:  controle of de declaratie voldoet 
aan de geldende regelgeving, de zorg is geleverd 
aan een bij de zorgverzekeraar verzekerd persoon, 
de aanspraak valt binnen de basisverzekering, de 
zorg is geleverd door een bevoegde zorgaanbieder of 
zorgverlener en/of de zorg is gedeclareerd tegen het 
juiste tarief
Fouten: onbedoelde overtreding van regels als 
gevolg van onduidelijkheid, vergissingen of 
onoplettendheid 
Franchise: franchise bij een pensioenregeling is dat 
deel van het salaris waarover geen pensioen wordt 
opgebouwd . De AOW-franchise is het bedrag dat in 
mindering wordt gebracht op het pensioengevend 
salaris ,omdat er bij de pensioenopbouw rekening 
wordt gehouden, dat men naast het ontvangen van 
pensioen altijd recht heeft op een AOW-uitkering. De 
AOW-franchise is gekoppeld aan de AOW en wordt 
dus door de overheid vastgesteld. 
Fraude: opzettelijk en doelbewust in strijd handelen 
met de regels met het oog op eigen of andermans 
(financieel) gewin 
Functionele arbeidsongeschiktheid:  
arbeidsongeschiktheid volgens de norm, die de WIA 
(Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) 
hanteert bij het vaststellen of iemand zodanig 
arbeidsongeschikt, dat hij of zij in aanmerking 
kan komen voor een WIA-uitkering. Iemand is 
arbeidsongeschikt voor de WIA, als de betrokkene 
door ziekte minder dan 65 % van het loon, dat men 
laatstelijk verdiende toen men nog arbeidsgeschikt 

was, kan verdienen. Het gaat dan niet alleen om 
het eigen werk, maar om al het werk waartoe de 
betrokkene nog in staat is. 
Gangbare arbeid: het kunnen  verrichten van werk in 
algemene zin 
Gebruikelijke loonbepaling: bepaling, dat degene, 
die een aanmerkelijk belang (minstens 5%) al dan 
niet via de partner houdt in de vennootschap (AB-
houder) , waarvoor hij ook werkt, zichzelf een (in 
de branche, waarin hij werkzaam is,) gebruikelijk 
loon moet toekennen. Loon is het loon, waarover 
loonbelasting/premie volksverzekeringen wordt 
ingehouden, dus loon incl. de bijtelling auto van de 
zaak. Gebruikelijk loon is het loon, dat gebruikelijk 
is voor een werknemer (geen AB-houder) in een 
vergelijkbare functie. De AB-houder moet minstens 
75% van het gebruikelijke loon verdienen of het 
loon van de werknemer in de vennootschap, die 
het meest verdient. De fiscus stelt elk jaar een 
minimumbedrag vast. Dit is voor de AB-houder 
of dga vanaf 1 januari 2020: € 46.000. Een 
uitzondering hierop is de situatie (die moet worden 
aangetoond!) dat zijn loon onder € 46.000 ligt 
bv. vanwege parttime werk ), een lichamelijk 
handicap; werk, dat  “beperkt in omvang en eenvoudig 
van aard” is, bij een continuïteitsbedreigende 
verliessituatie, waarbij de rekeningen niet kunnen 
worden betaald. of bij een innovatieve start-up (dan 
mag hij gedurende 3 jaar minstens het minimumloon 
verdienen). Ook is een verlaging van het gebruikelijk 
loon mogelijk bij omzetdaling vanwege de coronacrisis 
(zie daar).Het lager loon moet in verhouding staan tot 
die omzetdaling. 
Voor de  medisch specialist/dga/AB-houder is het 
gebruikelijk loon veel hoger namelijk € 130.950 (75% 
van € 174.600), als de BV de pensioenpremie betaalt. 
Indien de medisch specialist zelf de pensioenpremie 
betaalt dan dient dit gebruikelijk loon te worden 
verhoogd met 75% van de te betalen of betaalde 
pensioenpremie. Dit bedrag gold tot 2020. De hoogte 
van dit gebruikelijk loon is namelijk gekoppeld aan 
de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten 
(AMS) , dat onderdeel is van de CAO Ziekenhuizen 
(zie bijlage 6.3.2). Bij het ter perse gaan van dit boek 
was de tekst van de nieuwe AMS, die geldt vanaf 
1 april 2019 tot 1 juli 2021, wel vastgesteld, maar 
nog niet gepubliceerd, waardoor de fiscus nog geen 
mogelijkheid heeft gehad  het gebruikelijk loon 
voor de jaren vanaf 2020 vast te stellen. Omdat de 
salarisverhoging in de CAO over de jaren 2020 en 
2021gemiddeld 6 tot 8% bedraagt, kan rekening 
worden gehouden, dat het gebruikelijk loon in de loop 
van 2020 zal stijgen tot € 140.100 (zijnde 75% van het 
vergelijkingsloon € 186.820, een stijging van 7% ten 
opzichte van het vergelijkingsloon 2017/2019) 
Gebruikelijkheidstoets:  beoordeling of het geheel 
van de werkzaamheden van de partner binnen een 
(duo)samenwerkingsverband als gebruikelijk of 
ongebruikelijk wordt beschouwd. 
Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI): aanpak door 
middel van speciale programma’s om een duurzame 
gedragsverandering op het gebied en eten en bewegen 
te bewerkstelligen en te bevorderen. In 2019 is door 
VWS € 6,5 miljoen uitgetrokken om de GLI van de 
grond te krijgen, voor welk bedrag ongeveer 8000 
mensen het programma kunnen volgen (In Nederland 
zijn er volgens het Zorginstituut 5 miljoen mensen, die 
voor een GLI in aanmerking komen)  
Gecontracteerde zorg: zorg (of een onderdeel van een 
zorgpakket), die is vastgelegd in een zorgovereenkomst 
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of zorgcontract tussen een zorgverzekeraar of 
zorgaanbieder 
Gemengde kosten: kosten, die voor de onderneming 
zijn gemaakt, maar ook een privé karakter hebben 
zoals kosten van voedsel, drank en genotmiddelen; 
representatiekosten (recepties; feesten) en kosten 
van congressen, seminars, studiereizen e.d. IB- 
ondernemers  mogen tot een bedrag van € 4.700 
(2020)  bovenstaande kosten niet van het inkomen 
aftrekken. Zij kunnen ook kiezen voor een regeling 
waarbij zij standaard 80% van de gemengde kosten 
in aftrek brengen. Ook de VPB-ondernemers mogen 
gemengde kosten tot € 4.700 niet van de winst 
aftrekken. Of, als dat hoger is, 0,4% van de totale 
loonsom. Bij de VPB mogen ondernemingen maar 
73,5% van de gemengde kosten in aftrek brengen.
Gepast gebruik : er is sprake van gepast gebruik 
,indien
- de gedeclareerde zorg voldoet aan de stand van 
wetenschap en praktijk (effectieve zorg) 
- de gedeclareerde zorg voldoet aan de wettelijke 
indicatievoorschriften
- de verzekerde redelijkerwijze aangewezen 
is op de zorg die is gedeclareerd gezien zijn 
gezondheidstoestand (medische noodzaak) (Bron: 
NZa-nadere regel controle en administratie TH/NR-
006) 
Gepaste zorg: zorg, die voor de gebruiker op het 
moment van gebruik, noodzakelijk, effectief en 
doelmatig is (gepaste zorg, omschreven in het Besluit 
Zorgverzekering wordt ook wel verantwoorde zorg 
genoemd) 
Goodwill: bedrag dat wordt betaald voor de 
verwerving van een verwacht inkomensniveau. Bij 
onbelichaamde goodwill gaat het om de kwaliteit en 
de eigenschappen van de ondernemer. Belichaamde 
goodwill is het bedrag, dat verbonden is met de 
vermogensbestanddelen van de onderneming. 
Heffingvrij inkomen: bedrag van € 400, waarmee 
vanaf 2022 het (fictief) rendement van het vermogen 
wordt verminderd, vóórdat de belastingheffing van 
33% plaats vindt 
Heffingvrij vermogen: bedrag, dat is vrijgesteld  (in 
20.20 € 30.846) van vermogensrende-mentsheffing 
(box 3)  
High trust, high penalty: in het geval van een groot 
vertrouwen over en weer, is bij schending hiervan 
een relatief forse straf  het gevolg 
High trust, low tolerance: groot vertrouwen dankzij 
weinig regels, maar harde opstelling bij overtreding 
van de regels, die er nog zijn 
Hobby: verlenen van diensten zonder commercieel 
doel en met minimale opbrengst 
Hoog/laag-pensioen: pensioen, waarbij gedurende 
een aantal jaren (niet meer dan 10 jaar en niet 
minder dan 5 jaar) een hogere uitkering wordt  
verkregen, waarna  de uitkering daalt.  De 
verhouding van het hoog-laag pensioen moet 
minimaal 100:75 zijn d.w.z, dat de laagste uitkering 
minimaal 75% moet bedragen van de hoogste.  
IB-ondernemer: ondernemer met een onderneming, 
waarvan het financiële saldo (omzet minus kosten) 
onderworpen is aan de inkomstenbelasting IB. 
Indicatiebesluit: besluit van het CIZ (Centrum 
indicatiestelling Zorg ) of iemand, die een aanvraag 
hiertoe heeft ingediend,  toegang heeft tot de Wlz-
zorg  
Indicatiestelling: vaststelling van de zorgbehoefte 
door het CIZ (Centrum indicatiestelling Zorg), 
waarbij de zorgvrager recht heeft op vergoeding van 

die zorg 
Individuele beschikking: beschikking door de 
NZa aan de medisch specialist/solist verstrekt, op 
basis waarvan hij het (door de NZA vastgestelde ) 
integrale tarief kan declareren bij zorgverzekeraar 
en/of patiënten. In deze beschikking verklaart de 
medisch specialist/solist dat hij voldoet aan een 
aantal door de NZa geformuleerde voorwaarden met 
betrekking tot de levering van zorg.
In- en uitverdienregeling: gefaseerde betaling en 
ontvangst van goodwill.  
Informatiestandaard:  document, waarin is 
vastgelegd welke gegevens worden uitgewisseld en 
met welke terminologie 
Informal investors: zie businessangels 
Informed consent: na gedegen voorlichting nagaan 
of de patiënt alles goed heeft begrepen. (bv. welke 
gevolgen een behandeling heeft of kan hebben).  
Initiële DBC: DBC, die wordt geopend voor de eerste 
of nieuwe zorgvraag in een zorgtraject
Inkomensafhankelijke bijdrage zvw 
(zorgverzekeringswet): financiële bijdrage, die 
via de loonbelasting of inkomstenbelasting 
wordt ingehouden voor het basispakket (de 
inkomensafhankelijke bijdrage wordt betaald naast 
de premie, die rechtstreeks aan de zorgverzekeraar 
wordt overgemaakt)  
Instemmingsverklaring: instemming de medisch 
specialist c.q. zijn eventuele waarnemer met de 
afspraak, dat hij zich bij zijn werkzaamheden ter 
uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst 
(die het MSB met de zorginstelling heeft gesloten)  
zal laten leiden door de op de zorginstelling 
rustende wettelijke verplichtingen en de regels 
die de zorginstelling heeft vastgesteld omtrent de 
zorgverlening, de kwaliteit en de veiligheid. 
Integrale bekostiging: Tot 2015 declareerden 
de vrijgevestigde medisch specialisten hun 
behandelkosten bij de zorgverzekeraar of de patiënt. 
De behandelkosten van het ziekenhuis werden apart 
door het ziekenhuis bij de verzekeraar of de patiënt 
in rekening gebracht. 
Vanaf 2015 geldt de integrale bekostiging 
van de medisch specialistische zorg, waarbij 
de vrijgevestigde medisch specialisten hun 
behandelkosten declareren bij het ziekenhuis of 
zorginstelling aan wie zij zorg hebben geleverd. Het 
ziekenhuis declareert alle behandelkosten (incl. de 
kosten van de vrijgevestigde medische specialisten; 
eigen personeel incl. de medisch specialisten in 
loondienst; apparatuur; gebouw; geneesmiddelen) 
) via een integraal tarief aan de zorgverzekeraar of 
patiënt. Het ziekenhuis of zorginstelling beslist zelf 
hoe zij die inkomsten aanwendt
Intramurale zorg: zorg langer dan 24 uur in een 
zorginstelling of ziekenhuis
Kostdelersnorm: aanpassing van de uitkering, als 
een woning wordt gedeeld met meer volwassenen 
(kostdelersnorm)  Hoe meer volwassen personen in 
het huis wonen, hoe lager de uitkering. De reden 
hiervoor is dat als er meer personen in de woning 
wonen, de woonkosten kunnen worden gedeeld.  
Niet alle huisgenoten tellen mee voor de 
kostendelersnorm. Uitgezonderd zijn: 
- jongeren tot 21 jaar;
-  kamerhuurders met een commercieel contract (en 

die een commerciële huurprijs betalen);
-  studenten die een opleiding volgen die recht kan 

geven op studiefinanciering of tegemoetkoming 
studiekosten;
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Jaarruimte: het bedrag (premie; inleg) dat mag 
worden gebruikt voor (extra) pensioenopbouw en 
fiscaal aftrekbaar is   
Kapitaalverzekering: verzekering, waarbij een 
eenmalige storting of een aantal stortingen 
gedurende een tijdsperiode worden gedaan, die door 
de verzekeraar wordt belegd. De verzekering heeft 
als doel het belegde vermogen op een afgesproken 
datum of zoveel eerder of later als overeengekomen, 
in zijn geheel of in delen over een aantal jaren uit 
te keren. 
Kredietunie: een corporatie zonder winstoogmerk, 
dat zich richt op kredietverlening aan ondernemers 
door ondernemers 
Leefstijlcoach: aanbieder van een of meer 
leefstijlinterventieprogramma’s, aangewezen door 
het Zorginstituut, die door de verzekeraar worden 
vergoed. Let op: zorgverzekeraars kunnen een keuze 
maken, welke van deze programma’s zij vergoeden 
en met welke zorgaanbieders zij contracten aangaan. 
In december 2019 stonden 554 leefstijlcoaches (in 
810 praktijken)  geregistreerd.  
Aanbieders, die de programma’s van de zogenoemde 
Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) gaan 
leveren en daarvoor een vergoeding willen 
ontvangen, dienen zich in het AGB-register te 
laten registreren, Dat geldt ook voor paramedici 
(zoals fysiotherapeuten e.a.), die al in het AGB-
register staan ingeschreven. Aanbieders dienen 
een voor GLI erkende opleiding te hebben gevolgd, 
te zijn ingeschreven in een kwaliteitsregister 
en in het bezit te zijn van een licentie voor een 
van de drie leefstijlinterventieprogramma’s. 
Leefstijlinterventieprogramma’s: programma’s gericht 
op een duurzame gedragsverandering op het gebied 
van eten en bewegen ( onder de gemeenschappelijk 
noemer Gecombineerde Leefstijlinterventie GLI),  
Voor 2019 heeft het Zorginstituut drie programma’s 
aangewezen, die vanuit de basisverzekering worden 
vergoed: de Beweegkuur, COOL (coaching op 
leefstijl) en Slimmer 
Leidende zorgverzekeraar: zie preferente 
zorgverzekeraar 
Loonheffing: loonbelasting + premies 
volksverzekeringen AOW, ANW, Wlz 
Loonheffingen:  loonbelasting + 
premies volksverzekeringen + premies 
werknemersverzekeringen ZW; WW en WIA/
WGA + de inkomensafhankelijke bijdrage 
zorgverzekeringswet
Loonkostenvoordeel: tegemoetkoming voor 
werkgevers, die een persoon vanuit een 
uitkeringssituatie in dienst nemen of  een persoon 
herplaatsen, die ouder is dan 56 jaar of een 
arbeidsbeperking heeft. 
Lumpsum: bedrag in één keer te betalen 
Maatschap: Een maatschap is een overeenkomst, 
waarbij twee of meer personen (of rechtspersonen) 
zich verbinden om op basis van ieders inbreng een 
gezamenlijk voordeel te behalen en te verdelen.
Macrobeheers(ings)instrument (MBI),  instrument, 
dat door VWS wordt ingezet om overschrijdingen 
van (de macro-omzetgrens, zoals vastgelegd in) 
het jaarbudget (Budgettaire Kader Zorg, BKZ) te 
compenseren of door (een bepaalde groep van ) 
de zorgaanbieders via een heffing  terug te laten 
betalen (aan het zorgverzekeringsfonds) of door de 
tarieven voor het volgend jaar zodanig te verlagen, 
dat de overschrijding alsnog wordt gecompenseerd, 
Macrobeheersheffing (MBH): de heffing 

(terugbetaling), die door de NZa (aan zorgaanbieders) 
op last van VWS  wordt opgelegd bij het 
overschrijden van de afgesproken macro omzetgrens 
en het hanteren van het macrobeheersingsinstrument 
Macrokader: zie Budgettair Kader Zorg 
Macro-omzetgrens: de bovenste grens, die de som 
van de door de afzonderlijke zorgaanbieders in een 
jaar te realiseren omzet, niet mag overstijgen
Marktconform tarief: tarief, dat in redelijkheid 
passend is in de in Nederland gebruikelijke 
marktomstandigheden 
Matched care: afstemming van de (zorg)behandeling 
op de kenmerken van de patiënt 
Materiële controle: controle waarbij de 
zorgverzekeraar de ingediende declaratie toetst 
op rechtmatigheid (is de gedeclareerde prestatie 
werkelijk geleverd) en op doelmatigheid (is de 
gedeclareerde prestatie de meest aangewezen 
prestatie gezien de gezondheidstoestand van de 
patiënt/cliënt/verzekerde)  
Max-max-tarief: een max-max tarief is een opslag 
(van 10%), die alleen in rekening kan worden 
gebracht aan de zorgverzekeraar, met wie dit 
tarief is overeengekomen of aan de verzekerde 
met een ziektekostenverzekering, waarin met de 
zorgverzekeraar een zodanig maximum tarief 
schriftelijk is overeengekomen  
Maximale pensioengrondslag is het maximale bedrag 
van de pensioengrondslag, waarboven de premies, 
die worden betaald voor een pensioenuitkering, 
niet meer fiscaal aftrekbaar zijn. De maximale 
pensioengrondslag in 2020 is het aftoppingsloon 
€ 110.111 minus de in de pensioenovereenkomst 
vastgelegde franchise (of de AOW-franchise).  
Maximale premiegrondslag is het maximale bedrag 
van de premiegrondslag, waarboven de premies, 
die worden betaald voor een pensioenuitkering, 
niet meer fiscaal aftrekbaar zijn. De maximale 
premiegrondslag in 2020 is het aftoppingsloon 
€ 110.111 minus de door de overheid vastgestelde 
franchise van € 12.472 = € 97.639 
Maximumbijdrageloon: het maximumloon, waarover 
werkgever de inkomensafhankelijke bijdrage 
ziektekostenverzekering betaalt. In 2020 € 57.232 
(zie ook: maximumpremieloon)   
Maximumdagloon en maximummaandloon:  
Maximumdagloon (bruto) is het bedrag, dat wordt 
gehanteerd bij de berekening van de uitkeringen 
vanuit Ziektewet, de Werkloosheidswet (WW), de 
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), 
de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 
(WIA) en de Wet arbeid en zorg (WAZO). Het bedrag 
is incl. vakantiegeld. Het maximumdagloon is dus 
het maximumbedrag, dat UWV uitbetaalt bij ZW-, 
WW-, WAO- en WIA-uitkeringen. Het bedrag wordt 
elk halfjaar aangepast.
Per 1 januari 2020 is het maximumdagloon € 219,28 
en het maximummaandloon is 
€ 4.769,34, het maximumdagloon vermenigvuldigd 
met 21,75, het gemiddeld aantal uitkeringsdagen 
in een maand. Voor het maximumdagloon per jaar 
wordt gerekend met 261 werkdagen. (€ 57.232 per 
jaar)  
Maximumpremieloon: het maximumloon, waarover 
werkgever premies werknemersverzekeringen 
(ZW;WW en WIA + de inkomensafhankelijke 
bijdrage ziektekostenverzekering) betaalt. Wordt 
jaarlijks met ingang van 1 januari voor het gehele 
jaar bepaald. In 2020 is het maximumpremieloon op 
jaarbasis (260 werkdagen) : € 57.232  
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(€ 220,12 per dag; € 1.100,61 per week; € 4.402,46 
per 4 weken; € 4.769,33 per maand)  
Medisch Specialistisch Bedrijf: en 
samenwerkingsverband met medisch specialismen 
met verschillende specialismen. Het MSB kan 
een maatschap, BV of coöperatie zijn van de 
personal holdings van de medisch specialisten of 
van verschillende (eenmanszaken van) medische 
specialisten of van een aantal maatschappen . 
Middelloonregeling:  bij de middelloonregeling 
is hoogte van het pensioen gebaseerd op het 
gemiddelde salaris en de tijd dat de werknemer in 
dienst is 
Minimumloon: is per 1.7..2020 € 1.680 per maand + 
8% vakantiegeld; was per 1.1.2020: € 1.653,60 per 
maand + 8% vakantiegeld.
Nadere regel (NZa): algemeen verbindend voorschrift
Naturapolis: polis waarbij de verzekerde recht 
heeft op prestaties bestaande uit zorg of overige 
zorgdiensten. Bij een naturapolis betaalt de 
zorgverzekeraar direct de zorgkosten aan de 
zorgaanbieder. De zorg van zorgverleners, met wie 
de verzekeraar een contract heeft, wordt volledig 
vergoed. Bij geen contract moet een deel van de zorg 
zelf worden betaald. 
Middeling van inkomen: met middeling wordt 
het gemiddelde inkomen over 3 aaneengesloten 
kalenderjaren (middelingstijdvak) berekend. 
Vervolgens wordt berekend, hoeveel belasting 
per jaar moet worden betaald. Als  de nieuwe 
belastingbedragen lager dan die van de eerdere 
aanslagen. dan is er  recht op een teruggaaf van een 
deel van de eerder betaalde aanslagen over die jaren. 
Netto-pensioenregeling: een pensioen op vrijwillige 
basis opbouwen over het salarisdeel boven het 
maximale pensioengevend salaris van (in 2020) 
€ 110.111. Wie deelneemt aan deze regeling, betaalt 
maandelijks een premie vanuit het netto salaris, 
welke premie wordt belegd. De hoogte van het te 
beleggen kapitaal is afhankelijk van de premie-inleg 
en behaalde rendementen op de beleggingen. Wie 
met pensioen gaat, kan met dit beleggingskapitaal 
een netto pensioenuitkering inkopen
Niet gecontracteerde zorg: zorgverlening, waaraan 
geen zorgovereenkomst of zorgcontract met de 
zorgverzekeraar ten grondslag ligt en om die reden 
niet of deels wordt vergoed door de zorgverzekeraar
No show tarief: tarief, dat op basis van aan de 
patiënt vooraf bekende voorwaarden in rekening kan 
worden gebracht, wanneer de patiënt niet op een 
afspraak komt
Omzetplafond: financieel plafond voor of financiële 
begrenzing van het aantal behandelingen, dat van de 
verzekeraar mag worden verricht. Volgende de NZa 
worden de ziekenhuizen, waarmee een zorgplafond 
wordt afgesproken, hiermee gestimuleerd (“een 
verkeerde prikkel”) om zoveel mogelijk zorg (omzet) 
te leveren.   
Ondernemerschap: zie fiscaal ondernemer 
Onzakelijke lening: lening waarbij geen of te weinig 
zekerheid is bedongen en/of een aflossingsschema 
is opgesteld, die aan een onafhankelijke derde nooit 
zou zijn aangeboden (vanwege een te lage rente of 
een schema over te veel jaren. 
Opting-in: situatie, waarin de  opdrachtnemer in 
loondienst wordt beschouwd, bv. ingeval  er (toch) 
een gezagsverhouding tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer wordt aangenomen ook ingeval 
het gezag niet of zelden door de aard van de 
werkzaamheden behoeft te worden uitgeoefend 

of indien de zelfstandige/niet-ondernemer  samen 
met de opdrachtgever ervoor kiest zijn inkomen 
(resultaat van overige werkzaamheden) als loon te 
behandelen. 
Organisatorische eenheid: de eenheid, waarbij 
medisch specialisten van eenzelfde specialisme 
gezamenlijke zorg aan patiënten leveren of het 
georganiseerd verband, waarbinnen medisch 
specialisten met verschillende specialismen 
gezamenlijke zorg aan patiënten leveren.
Oudedagsreserve: bedrag dat door een IB-
ondernemer kan worden gereserveerd als 
oudedagsvoorziening 
Overbehandelen: meer behandelingen doen dan 
nodig is
Overdeclareren: meer prestaties declareren dan 
uitgevoerd 
Overeenkomst van aanname van werk: de (resultaats)
verbintenis om tegen een bepaalde prijs een bepaald 
werk tot stand te brengen.  
Overeenkomst van opdracht: de  (inspannings)
verbintenis om tegen een bepaalde prijs bepaalde 
werkzaamheden te verrichten.  
Participatiemaatschappij: onderneming, 
die risicodragend vermogen verschaft aan 
ondernemingen bv. door een belang in de vorm 
van bv. aandelen te nemen en daarmee een belang 
in de bedrijfsvoering van de onderneming. Een 
participatiemaatschappij levert niet alleen kapitaal, 
maar draagt ook kennis en ervaring bij aan de 
betreffende onderneming. 
Participatiemodel: het financieel participeren 
van medisch specialisten in het bestuur van een 
ziekenhuis om de gelijkgerichtheid tussen het 
bestuur en de medisch specialisten te bevorderen.  
Passende arbeid: arbeid is passend, als nog algemeen 
geaccepteerde arbeid binnen de eigen praktijk of 
onderneming kan worden verricht)  
Pensioengevend salaris: bestaat uit het salaris 
per kalenderjaar, vakantietoeslag en de 
eindejaarsuitkering plus een aantal afgesproken 
toeslagen. 
Pensioengrondslag:  de pensioengrondslag is 
het pensioengevend salaris minus de franchise. 
Pensioenopbouw:  is een percentage van het 
pensioengevend salaris (pensioenopbouwpercentage) 
of een aanspraak op een door het pensioenfonds per 
jaar vast te stellen bedrag 
Pensioenrekenleeftijd: zie pensioenrichtleeftijd
Pensioenrichtleeftijd of pensioenrekenleftijd: de 
leeftijd die pensioenuitvoerders gebruiken voor het 
berekenen van de pensioenpremie. De overheid stelt 
de pensioenrichtleeftijd vast. 
De pensioenrichtleeftijd is per 1 januari 2018 
omhooggegaan van 67 naar 68 jaar. De 
pensioenrichtleeftijd is niet hetzelfde, als de AOW-
leeftijd. De AOW-leeftijd is immers de leeftijd, 
waarop daadwerkelijk men AOW verkrijgt. 
Personal holding (PH): besloten vennootschap met 
één houder van alle aandelen 
Preferente zorgverzekeraar: zorgverzekeraar (meestal, 
maar niet noodzakelijkerwijs met het grootste 
aandeel verzekerden in de populatie), waarvan de 
zorgaanbieder het afgesloten contract wenst te 
laten volgen door andere zorgverzekeraars (verre 
zorgverzekeraars) (preferente zorgverzekeraar wordt 
ook leidende zorgverzekeraar genoemd) 
Preferentiebeleid: het beleid van verzekeraars om 
van een aantal geneesmiddelen alleen de goedkopere 
variant te vergoeden.  
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Premiedifferentiatie: het bestaan van verschillende 
premies voor dezelfde zorgverzekering, waarvan 
de hoogte afhankelijk is van bijvoorbeeld leeftijd, 
geslacht of gezondheid. Premiedifferentiatie is in 
Nederland verboden
Premiegrondslag: inkomsten of salaris per jaar minus 
de (wettelijke) franchise 
Prestatie: de zorgverlening van een zorgaanbieder, 
waarvoor hij een vergoeding kan vragen
Private equity: risicodragend vermogen voor 
de financiering van niet-beursgenoteerde 
ondernemingen 
Rechtmatige zorg: zorg, die daadwerkelijk door de 
zorgaanbieder is geleverd 
Rechtspersoon:  organisatie of instelling die 
dezelfde juridische rechten en plichten heeft als een 
natuurlijk persoon.
Regiomaatschap: maatschap van medisch 
specialisten, werkzaam op verschillende lokaties 
binnen dezelfde regio, meestal met één medisch 
specialisme 
Rekenrente: (fictief) rentepercentage, dat door de 
pensioenfondsen in hun financiële berekeningen/
prognoses worden gebruikt, om een schatting 
te maken van de toekomstige opbrengsten 
en kosten (teneinde de door hun aangegane 
pensioenverplichtingen tijdig na te komen). De 
hoogte van de rekenrente wordt bepaald door de 
overheid en De Nederlandsche Bank. 
Representativiteitstoets: enquête (eens in de 5 jaar 
te houden) onder de deelnemers aan een (verplichte) 
pensioenregeling, waaruit blijkt, dat een belangrijke 
meerderheid (minstens 60%)
voorstanders is van de verplichtstelling van de 
pensioenregeling  
Reserveringsruimte: de optelsom van de niet benutte 
jaarruimte in de afgelopen 7 jaar 
Restitutiepolis: polis waarbij de verzekerde recht 
heeft op prestaties, bestaande uit een vergoeding van 
de kosten van deze zorg of overige zorgdiensten
Richtlijn: document (op basis van wetenschappelijk 
onderzoek en professionele ervaringen)  
met aanbevelingen ter ondersteuning van 
zorgprofessionals en zorggebruikers, gericht op het 
verbeteren van de kwaliteit van zorg 
Risicoverevening: jaarlijkse bijdrage uit het 
Zorgverzekeringsfonds voor zorgverzekeraars 
afhankelijk van het profiel van de verzekerden. 
De risicoverevening bestaat uit een vergoeding 
voorafgaand aan het polisjaar alsmede een 
vergoeding achteraf. De risicoverevening verschilt 
per verzekeraar, omdat het profiel van de bij 
de zorgverzekeraar verzekerde (de zogenoemde 
vereveningskenmerken) per zorgverzekeraar 
verschilt in opbouw van leeftijd, inkomen, regio, 
sociaaleconomische status en  ziektebeeld. Bij 
meer chronisch zieken bijvoorbeeld, hoe hoger de 
vereveningsbijdrage. 
Sociale verzekeringsloon: zie sv-loon 
Scale-up (of start-up):innovatief bedrijf in zijn 
startfase of op de rand start/doorgroei 
Seed capital fund: fonds dat is gericht op 
innovatieve starters in de allereerste stadia van een 
bedrijf 
Shared decision making (sdm): proces van 
besluitvorming, waarbij zorgaanbieder en patiënt/
cliënt gezamenlijk tot een bij die patiënt/cliënt best 
passend beleid besluiten 
Shared savings: het doelbewust doorvoeren van 
besparingen (iets anders dan bezuinigingen!) met het 

oog op het doen van nieuwe investeringen (bv. in 
innovatie maar ook in onderzoek voor weer andere 
besparingen) of de eigen kas spekken 
Solist:: medisch specialist met een eigen praktijk 
(zelfstandig beroepsmatig werkend) of solistisch 
werkende zorgaanbieder van medisch-specialistische 
zorg, die een toelatingsovereenkomst met een of 
meer ziekenhuizen heeft. Hij dient zijn declaraties 
op basis van een door de NZa aan hem gegeven 
beschikking (individuele beschikking)  rechtstreeks 
bij de zorgverzekeraar in, waarbij hij met de door de 
NZa vastgestelde tarieven dient rekening te houden. 
Solvabiliteit: is een financieel kengetal dat de 
verhouding aangeeft tussen het vreemd vermogen en 
het eigen vermogen (hoe hoger het eigenvermogen 
versus het vreemd vermogen, hoe meer solvabel 
de organisatie). Berekening solvabiliteit : eigen 
vermogen gedeeld door totaal vermogen x 100% 
Stakingswinst: winst die aanwezig is bij het staken 
van een onderneming.  
Start-up: zie scale-up 
SV-loon: Het sv-loon (sociale verzekeringsloon) is 
het loon, dat werd verdiend in het jaar voordat de 
werknemer ziek of werkloos werd en waarover een 
belastingen en sociale premies zijn betaald. Loon 
is het brutosalaris plus de vaste onderdelen van 
het loon zoals vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, 
dertiende maand, ploegentoeslag en bijtelling van 
een auto van de zaak maar excl.pensioen-premie, 
onkostenvergoeding en ontslagvergoeding, 
Tarief: prijs voor een prestatie 
Tariefsregulering: het beschrijven van de tarieven, die 
voor beschreven prestaties kunnen worden vergoed
Technische controle: controle door de 
zorgverzekeraar of de declaratie voldoet aan alle 
technische (digitale) voorwaarden  
Toelatingsovereenkomst: overeenkomst waarin 
de verhouding tussen de vrijgevestigd medisch 
specialist en het ziekenhuis, waarin hij werkzaam is, 
wordt vormgegeven. 
De overeenkomst  regelt enerzijds het functioneren 
van de medisch specialist als opdrachtnemer/
hulpverlener van de patiënt in de zin van de WGBO 
(Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) 
anderzijds de praktijkvoering voor eigen rekening 
en risico (inclusief zelfstandig declaratierecht en 
debiteurenrisico) van de medisch specialist. Het 
ziekenhuis  is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit 
van de zorg en de prijs- en productieafspraken met 
de zorgverzekeraars  
PS Sinds de invoering van de integrale bekostiging 
in 2015 zijn de meeste medisch specialisten in 
samenwerkingsverbanden (maatschap; medisch 
specialistisch bedrijf) werkzaam, dat een 
samenwerkingsovereenkomst met het ziekenhuis 
sluit, waarin ook afspraken over honoraria 
en onkosten. Het ziekenhuis declareert bij de 
zorgverzekeraar.  
Transitievergoeding: vergoeding door de werkgever 
aan de werknemer bij (gedwongen) beëindigen van 
dienstverband door werkgever of na twee jaar ziekte 
van werknemer. In de situatie, dat de werknemer 2 
jaar ziek is geweest, kan compensatie van een (na  
1 juli 2015) uitbetaalde vergoeding (plus de op de 
transitievergoeding in mindering gebrachte kosten) 
worden aangevraagd bij het UWV. De compensatie 
kan niet meer zijn dan het bedrag van het tijdens de 
ziekte van de werknemer betaalde brutoloon. 
Triage: het stellen prioriteiten  bij het beoordelen 
van het verlenen van medische hulp 
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Tweeschijvenstelsel:  belastingstelsel met twee 
schijven 
Uitgesloten aansprakelijkheid corporatie (UA):  
aansprakelijkheid (UA)van de leden voor de schulden 
van de corporatie is uitgesloten
Uitlooprisico: het risico, dat een verzekerde bij een 
(aansprakelijkheids)verzekering loopt, dat  er  geen 
dekking voor aanspraken is, die na beëindiging van 
de verzekering worden gemeld, maar wel tijdens 
de looptijd van de verzekering is ontstaan.  Er is 
immers eerst een aanspraak, indien de schade tijdens 
de looptijd van de verzekering bij de verzekeraar is 
aangemeld. 
Uitruil: inruilen van  (een deel van ) het 
partnerpensioen  voor extra ouderdomspensioen of 
(een deel van) het ouderdomspensioen inruilen voor 
een hoger partnerpensioen.
Uitsluiting van aansprakelijkheid (UA): bij 
uitgesloten aansprakelijkheid bij een coöperatie  zijn 
de leden niet aansprakelijk voor eventuele tekorten 
Ultimum remedium: (aller)laatste redmiddel 
Upcoding: andere prestatie aan de zorgverzekeraar 
opgeven, die voor vergoeding in aanmerking 
komt  dan de werkelijke prestatie, die  niet door de 
verzekeraar wordt vergoed 
Validatie: controle of een dbc goed en technisch 
volledig is geregistreerd 
Value-based healthcare (VBHC):  waardegedreven 
zorg: meer resultaatgerichte en persoonlijke zorg. 
Bij VBHC staat de patiëntwaarde centraal, waarbij 
het gehele zorgpad voor de behandeling van een 
patiënt als uitgangspunt wordt genomen en de 
bijdragen van de verschillende disciplines duidelijk 
worden. Het hele traject van preventie tot en met 
revalidatie/nazorg wordt dan in kaart gebracht.  De 
zorgaanbieders werken in teamverband samen in 
plaats van een situatie, waarbij iedere zorgbegeleider 
als solist zijn eigen verantwoordelijkheid 
neemt. De samenwerking wordt gefaciliteerd en 
vergemakkelijkt door het digitaliseren van de 
relevante, vergelijkbare  patiëntendata (zoals 
behandelresultaten; bijwerkingen e.d.). Het 
uitgangspunt van samenwerking kan ook tot 
kostenbesparing (verhogen efficiency) leiden.
Vangnetter: vaste én tijdelijke werknemer, die geen 
werkgever meer heeft en na uitdiensttreding ziek is 
geworden.
Vaste bedragenregeling betekent dat bij de opbouw 
van het pensioen een vaste aanspraak wordt 
toegekend 
Vektis: is een landelijke organisatie, die data (incl. 
declaratiedata) van zorginstellingen, zorgaanbieders 
en zorgverleners (in registers) verzamelt en beheert. 
Vektis biedt tools aan, waarmee operationele 
processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en 
overheden georganiseerd kunnen worden.  
Vennootschap onder firma: maatschap, waarbij twee 
of meer personen of rechtspersonen een bedrijf (en 
geen beroep, zoals bij de maatschap) uitoefenen 
onder een gemeenschappelijke naam. Een voorbeeld 
van een vof is een man-vrouw firma, waarin beide 
echtgenoten op gelijke voet functioneren 
Venture capital: risicodragend vermogen voor 
financiering van starters en/of (jonge) snel groeiende 
ondernemingen  
Vermogensrendementsheffing: belastingheffing op 
het rendement (rente; huuropbrengst etc.) van het 
vermogen. Nederland wordt de heffing over een 
fictief rendement van het betrokken vermogen 
geheven (box 3) 

Verzilverlening: hypotheekverstrekking aan 
57-plussers  
Vraaggerichte zorg of vraaggestuurde zorg: zorg, die 
zo is ingericht dat de wensen van de patiënt/cliënt 
bepalend is voor de zorg die daadwerkelijk wordt 
verleend 
Verantwoorde zorg: zie gepaste zorg 
Verre zorgverzekeraar: zorgverzekeraar, die het door 
de zorgaanbieder afgesloten contract volgt  
Volgcontract: contract tussen de preferente 
zorgverzekeraar en zorgaanbieder, die een verre 
verzekeraar krijgt aangeboden, die zich verplicht dit 
het contract te volgen (= zich houden aan de door 
partijen gemaakte afspraken)   
VPB-ondernemer: ondernemer met een onderneming, 
waarvan het financiële saldo (omzet minus kosten) 
onderworpen is aan de vennootschapsbelasting 
(VPB). De ondernemer betaalt over zijn salaris 
uit die onderneming inkomstenbelasting 
(box 1) en over uit de onderneming uit te 
keren dividend (waarbij door de onderneming 
dividendbelasting wordt ingehouden) belasting op 
winst uit aanmerkelijk belang (box 2). De door de 
onderneming betaalde dividendbelasting wordt 
later via de inkomstenbelasting aan de ondernemer 
teruggegeven Vraaggestuurde zorg = vraaggerichte 
zorg 
Vrijwilligerswerk: werk, dat in enig georganiseerd 
verband onverplicht en onbetaald wordt verricht 
ten behoeve van anderen of de samenleving. 
Onder samenleving kan ook worden verstaan een 
onderneming, ook al is deze gericht op winst maken 
als deze maar geen aangifte hoeft te doen voor de 
vennootschapsbelasting. 
Een belangrijk kenmerk van vrijwilligerswerk is 
dat een vergoeding niet in verhouding staat tot het 
tijdsbeslag en de aard van het werk. Daarbij komt, 
dat een vrijwilliger zich laat karakteriseren als een 
persoon, die niet beroepshalve en op vrijwillige basis 
werkzaamheden verricht.
Waardeoverdracht: betekent dat de waarde van 
een eerder opgebouwd pensioen naar een andere 
pensioenregeling wordt overgedragen, waardoor 
een extra opbouw in de andere pensioenregeling 
plaatsvindt. 
Wensgeneeskunde: medisch handelen zonder 
medische noodzaak om carrière te kunnen maken of 
om de aandacht op zich te vestigen 
Wettelijke aansprakelijkheid corporatie: 
aansprakelijkheid van de leden  met hun gehele 
privévermogen aansprakelijk voor de schulden van 
de coöperatie
Winst uit aanmerkelijk belang: financieel saldo/
winst/dividend, dat/die/dat door een vennootschap, 
waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang 
(zie daar)  heeft, wordt gegenereerd/gemaakt
Zelfmanagement of zelfzorg: : het aanpassen van 
iemands leefstijl om beter te kunnen omgaan met de 
lichamelijke en psychische consequenties van een 
chronische aandoening 
Zelfzorg: zie zelfmanagement 
Zorgaanbieder: de persoon of rechtspersoon, die zorg 
beroep- of bedrijfsmatigs aanbiedt 
Zorg op afstand:  zie Domotica
Zorgcontract = zorgovereenkomst
Zorgmakelaar: bemiddelaar tussen de zorgaanbieder 
of een groep zorgaanbieders en de zorgverzekeraar
Zorgovereenkomst: is de overeenkomst tussen 
de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar over 
de vergoeding van de door de zorgaanbieder te 
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leveren prestaties of de beloning van de door de 
zorgaanbieder behaalde resultaten en aan die 
vergoeding verbonden voorwaarden 
Zorgplafond: zie omzetplafond
Zorgplicht: houdt in dat een verzekerde altijd recht 
heeft op de benodigde zorg of een vergoeding 
van de kosten van die benodigde zorg. De 
zorgplicht van de zorgverzekeraar is wettelijk in de 
Zorgverzekeringswet vastgelegd
Zorgplan: schriftelijk vastgelegd plan aangaande 
de zorg voor een patiënt/cliënt, waarin zijn 
opgenomen: gestelde behandeldoelen, de inbreng 
van de patiënt/cliënt, tijdsduur, taken en omvang 
van de zorgverlening inclusief de nazorg
Zorgverlener: de beroepsoefenaar, die de zorg in 
persona aan de patiënt/cliënt 
daadwerkelijk verleent (als vrijgevestigde 
zorgaanbieder en/of werkzaam voor een 
zorginstelling of praktijk). 
Zorgverzekeringsfonds: fonds waaruit de kosten van 
de zorg (incl. de risicoverevening) vanwege de Zvw 
wordt betaald. In het fonds wordt de opbrengst van 
de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB), te innen via 
de loon- en inkomstenbelasting, gestort. 
Zorgvraagzwaarte: relatie tussen een aantal 
ziektekenmerken en de benodigde behandelinzet

6.1.2 Afkortingen
 
AAOP: ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen 
AB-houder: houder van een aanmerkelijk belang 
(minstens 5%) al dan niet via de partner in een 
vennootschap, waar hijzelf werkzaam is.  
ABP: Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
ABNA: Accreditatie Bij- en Nascholing
ACM: Autoriteit Consument&Markt 
Actal: Adviescollege toetsing administratieve lasten 
(per 1 juni 2017 opgegaan in ATR)  
ActiZ: branchevereniging van bijna 400 organisaties 
die actief zijn op het gebied van zorg 
AFM:  Autoriteit Financiële Markten 
AHK: algemene heffingskorting 
AIO: arts in opleiding tot huisarts
AIOS: arts in opleiding tot (medisch) Specialist
Aioto: arts in opleiding tot huisarts en tot onderzoeker 
AKWA: Alliantie kwaliteit in de GGZ
AGB(-code): Algemeen Gegevens Beheer 
zorgverleners 
AMM: Aanmerkelijke Marktmacht 
AMC: Academisch Medisch Centrum (medio 2018 met 
het VU Medisch Centrum gefuseerd tot Universitair 
Medisch centrum Amsterdam/ UMC Amsterdam).  
AMS: Arbeidsvoorwaardenregeling medisch 
specialisten (in dienst bij een algemeen ziekenhuis)  
ANBI: Algemeen nut beogende instelling 
ANIOS: arts niet in opleiding tot (medisch) specialist 
ANW-diensten: avond-, nacht- en weekenddiensten 
ANW: algemene nabestaandenwet 
Aof: arbeidsongeschiktheidsfonds
AOV: Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
AOW: Algemene ouderdomswet
AP: Autoriteit Persoonsgevens (v/h. College 
Bescherming Persoonsgegevens)
Arbowet: Arbeidsomstandighedenwet 
Atb: Arbeidtijdenbesluit 
Atw: arbeidstijdenwet 
ATR: Adviesvollege toetsing regeldruk (voorheen 
Actal)
AV: geneesmiddel, verkrijgbaar in de algemene 

verkoop 
AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(verving in mei 2018 de WBP)  
AvdZ: Agenda voor de Zorg 
AWB: Algemene Wet Bestuursrecht
AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (per 
1.1.2015 overgaan in de WLZ) 
AWtza: Aanpassing Wet toetreding zorgaanbieders 
AZ: algemeen ziekenhuis
AZ: Acute Zorgpost
BA: Beperkte Aansprakelijkheid 
BAN: Business Angels Netwerken 
Bbz: besluit bijstandsverlening zelfstandigen 
BEW: beleggingsrekening/berleggingsrecht eigen 
woning 
BeZaVa: Wet beperking ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid vangnetters 
BIA: Beperkte Instellingsaccreditatie
BIG,  Wet: wet op de beroepen in de individuele 
gezondheidszorg
BKZ: Budgettair Kader Zorg 
BLF: Bedijfsleningenfonds 
BMKB: Borgstelling MKB-kredieten  
BOE: budget organisatorische eenheid
BOPZ: Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische 
ziekenhuizen 
BPM :Belasting van Personenauto’s en Motorrijtuigen 
BPMS: Beroepspensioenvereniging Medisch 
Specialisten 
BR: beleidsregel (NZa) 
BSN: Burger Service Nummer 
BTN: Branchevereniging Thuiszorg Nederland
BTW: belasting toegevoegde waarde 
BUA: Besluit Uitsluiting Aftrek van voorbelasting  
BV: besloten vennootschap 
Bvp: beroepsvoorbereidende periode 
BVBSN: beheervoorziening BSN
BVP: Best Value Procurement (de meeste waarde voor 
de laagste prijs) 
BW: Burgerlijk Wetboek 
BWAZ: Besluit werkloosheid personeel academische 
ziekenhuizen 
BWUMC: Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling 
Universitaire Medische Centra
CAK: Centraal Administratie Kantoor 
CAO: Collectieve arbeidsovereenkomst 
CAO UMC: Cao Universitair medische centra 
CBB: College van Beroep voor het Bedrijfsleven
CBG: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 
CBS: Centraal Bureau voor Statistiek 
CCMS: Centraal College Medische Specialisten 
CGR: Stichting Code Geneesmiddelenreclame 
CGS: College Geneeskundige Specialismen
CIBG:  nu zelfstandige afkorting; voorheen Centraal 
Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg
CIZ: Centrum Indicatiestelling Zorg
COL: Corona-overbruggingslening 
COOL: Coaching op leefstijl
COV: Controle op Verzekeringsrecht
CPB: Centraal Planbureau
CTG: Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
CV: Commanditaire Vennootschap (geen 
rechtspersoonlijkheid)
CVRM: Cardio Vasculair Risico Management, 
cardiovasculair risicomanagement (verzamelnaam 
hart- en vaatziekten) 
CU: Cure, gebruikt als afkorting bij beleidsregels (BR)
en nadere  regels (NR)  van de NZa : BR/CU; NR/CU
DBC: Diagnose Behandel Combinatie
DGA: directeur/grootaandeelhouder: directeur van 
een besloten vennootschap, waarvan hij tevens 
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grootaandeelhouder is (en dus ook AB-houder)  
DHD: Dutch Hospital Data 
DIS: Dbc informatiesysteem 
DMS: Document medische staf 
DNB: De Nederlandsche Bank
DOT: Diagnosebehandelingscombinatie (DBC’s)  op 
weg naar transparantie
EBITDA: Earnings before interest, taxes, depreciation 
and amortisation (winst vóór aftrek van rente, 
belasting, afschrijving en afboekingen) 
ECLI: European Case Law Identifier (Codering voor 
gerechtelijke uitspraken in de Europese Unie) 
EDP: elektronisch declaratieportaal
EIA: Energie-investeringsaftrek 
EMD: Elektronisch Medisch Dossier
EPD: Elektronisch Patiënten Dossier 
EPV: Europese Privacy Verordening (geldt vanaf 25 
mei 2018 en vervangt WBP)
EVC: Erkenning van Verworven Competenties 
EVS: Elektronisch Voorschrijfsysteem (medicatie)
EZD: Elektronisch Zorg Dossier 
EZK: (Ministerie van ) Economische Zaken en Klimaat 
FBI; fiscale belerggingsinstelling 
FBZ: Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg 
FG: Functionaris Gegevenbesccherming 
FGR: Fonds voor gemene rekening
FHI: Federatie van Technologiebranches (voorheen: 
Federatie Het Instrument) 
FIN: Vereniging van Fondsen in Nederland 
FIOD: Fiscale Inlichten- en Opsporingsdienst
FLZ: Fonds Langdurige zorg 
FMO: Financierings Maatschappij voor 
Ontwikkelingslanden 
FMS: Federatie van Medisch Specialisten 
FOR: Fiscale oudedagsreserve (heet nu: 
oudedagsreserve)
FPU: Flexibel pensioen en uittreden 
Fte: fulltime equivalent 
FUWAVAZ: Functiewaarderingssysteem Vereniging 
Academische Ziekenhuizen
FWG:: Functiewaardering gezondheidszorg 
FZO: Fonds Ziekenhuisopleidingen
GBA: Gemeentelijke Basis administratie
GDPR: general data protection regulation
GGD: Gewestelijke Gezondheidsdienst
GGZ Nederland: Geestelijke Gezondheidszorg; 
brancheorganisatie van de Nederlandse instellingen 
voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg 
GFGR: gesloten fonds voor gemene rekening 
GHOR: Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen 
en Rampen 
GLI: gecombineerde leefstijlinterventie 
GO: Garantie Ondernemingsfinanciering  
GOED: Gezondheidscentrum onder een Dak
GREV: Gederfd Rendement op Eigen Vermogen
H/A: Hoogleraar/afdelingshoofd 
HASP: Informatie-uitwisseling tussen huisarts en 
medisch specialist bij verwijzingen 
HIC: High&Intensive Care 
HIDHA: huisarts in dienst bij een andere huisarts 
HLA-MSZ: Hoofdlijnenakkoord Medisch 
Specialistische Zorg 2019-2022
H/MS: Hoogleraar medisch specialist 
HR: Handelsregister (van de Kamer van Koophandel) 
HR: Hoge Raad (der Nederlanden) 
IA: Instellingsaccreditatie 
IAB: Inkomensafhankelijke bijdrage (Zvw) 
IACK: inkomensafhankelijke combinatiekorting  
IB: Inkomstenbelasting 
IC: Intensive Care 

ICT: Informatie- en communicatietechnologie  
IFMS: individueel functioneren van de medisch 
specialist 
IGJ:  Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (vanaf 1 
oktober 2017 een fusie van de IGZ en de Inspectie 
Jeugdzorg) 
IGZ: Inspectie voor de Gezondheidszorg, vanaf 
1 oktober 2017 samengevoegd met de Inspectie 
Jeugdzorg tot Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
IKNL: Integraal Kankercentrum Nederland
IKZ: stichting Informatie Knooppunt Zorgfraude  
IP (nummer): inpassingsnummer (= periodiek in een 
salarisschaal)
ISDE: Investeringssubsidie Duurzame Energie 
ISZW: Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid
IVA: Regeling Inkomensvoorziening Volledig 
Arbeidsongeschikten 
IZP: individueel zorgplan 
JAMA: Journal of the American Medical Association  
Jw: Jeugdwet 
KDC: kennis- en dienstverleningscentrum (van de 
FMS en de LAD)
KEW: kapitaalverzekering eigen woning 
KGB: kindgebonden toeslag   
KIA: Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek  
Kifid: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 
KIMS: Kennisinstituut Medisch Specialisten
KKC: Klein Krediet Corona
KNGF: Koninklijk Nederlands Genootschap voor 
Fysiotherapie
KNMG: Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot 
Bevordering van de Geneeskunde
KNMP: Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter 
bevordering der Pharmacie  
KNMT: Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter 
bevordering der Tandheelkunde 
KNMvD: Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor 
Diergeneeskunde 
KNO: Nederlandse Vereniging voor Keel- neus- 
oorheelkunde  
KNOV: Koninklijke Nederlandse Organisatie van 
Verloskundigen
KOAG: Keuringsraad Openlijke Aanprijzing 
Geneesmiddelen 
KOR: Kleine Ondernemingsregeling (wordt 
waarschijnlijk vervangen door OVOB)  
KvK: Kamer van Koophandel 
LAD: Landelijke Vereniging voor Artsen in 
Dienstverband 
LAU: loonaanvullingsuitkering (van de WIA) 
Lean: managementfilosofie met focus op verspilling 
LGU: loongerelateerde uitkering (van de WIA)  
LHV: Landelijke Huisartsen Vereniging
LIS: Letsel Informatie Systeem 
LIV: lage inkomensvoordeel 
LJN: Landelijk jurisprudentienummer 
LKV: loonkostenvoordeel 
LLP: Limited Liability Partnership (Engelse 
rechtsvorm, vergelijkbaar met maatschap, maar wel 
een rechtspersoon, waardoor de aansprakelijkheid van 
de partners wordt beperkt)  
LOAZ: Landelijk Overleg Academische z
Ziekenhuizen
LZ: Langdurige Zorg 
MBH: macrobeheersheffing
MBI: Macro Beheers(ings)instrument 
MDL: Nederlandse Vereniging van Maag- Darm- 
Leverartsen 
MDO: multidisciplinair overleg 
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MDS: minimale dataset
MEE: is geen afkorting, maat staat voor de organisatie 
voor mensen met een beperking, met wie de 
organisatie wil MEEleven en MEEdenken  
MIA: Milieu-investeringsaftrek 
MiFID: Markets in Financial Instruments Directive   
MIT: MKB Innovatiestimulering Regio- en 
Topsectoren  
MN: Medische noodzaak
MOA: Medische Opvang Asielzoekers 
MRB: Motorrijtuigenbelasting 
MSB: Medisch specialistisch bedrijf 
MSZ: Medisch Specialistische Zorg
Mw: Mededingingswet 
NAI: Nederlands Arbitrage Instituut
NAPCO: Nederlandse Apothekers Coöperatie
NAW: Naam, adres ,woonplaats
NEA: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden
NEN: normalisatie en normen
NFU: Nederlandse Federatie van Universitair medische 
centra (Nederlandse Federatie Universiteit) 
NHG: Nederlands Huisartsen Genootschap 
NHV: Nederlandse Hartfunctie Vereniging 
NIAZ: Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg 
Nibud: Stichting Nationaal Instituut voor 
Budgetvoorlichting 
NICTIZ: Nationaal ICT Instituut in de Zorg 
NILG: Nederlands Innovatiecentrum voor 
Leefstijlgeneeskunde (opgericht in juli 2018 door 
de Nederlandse Organisatie voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek TNO en het Leids 
Universitair Medisch Centrum LUMC) 
NIP: Nederlands Instituut van Psychologen
NIV: Nederlandse Internistenvereniging 
Nivel: Nederlands Instituut voor onderzoek van de 
gezondheidszorg (voorheen Nederlands Instituut voor 
onderzoek in de Eerstelijnszorg) 
NKO: Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ (vanaf 1 
januari 2019 AKWA) 
NL: Nederland 
NLII: Nederlandse Investeringsinstelling NV 
NLOF: Ondernemingsfonds NL
NOG: Nederlands Oogheelkundig Gezelschap
NOW: Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid
No-show: niet nagekomen afspraak 
N.P.: niet praktiserend
NPCF: Nederlandse Patiënten- en Consumenten 
Federatie (= Patiëntenfederatie Nederland) 
NPP: Nationaal Preventie Programma 
NR: Nadere Regel (NZa)  
NVA: Nederlandse Vereniging van Anesthesiologie 
NVB: Nederlandse Vereniging van Banken 
NVAB: Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en 
Bedrijfsgeneeskunde
NVALT: Nederlandse Vereniging van Artsen voor 
Longziekten en Tuberculose
NVAVG: Nederlandse Vereniging van Artsen voor 
Verstandelijk Gehandicapten
NVD: Nederlandse Vereniging van Diëtisten
NVDA: Nederlandse Vereniging van 
Doktersassistenten en Apothekersassistenten
NVDV: Nederlandse Vereniging van Dermatologie en 
Venereologie
NVEH: Nederlandse Vereniging voor eHealth 
NVH: Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten
NVK: Nederlandse Vereniging voor 
Kindergeneeskunde 
NVKC: Nederlandse Vereniging van Klinische Chemie 
en Laboratoriumgeneeskunde
NVKF: Nederlandse Vereniging van Klinische Fysica 

NVKG: Nederlandse Vereniging voor Klinische 
Geriatrie 
NV:A: Nederlandse Verenigng van 
Longfunctieanalisten
NVLF: Nederlandse Vereniging voor Logopedie en 
Foniatrie
NVM: Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten 
NVMBR: Nederlandse Vereniging Medische 
beeldvorming en Radiotherapie
NVMM: Nederlandse Vereniging voor Medische 
Microbiologie
NVN: Nederlandse Vereniging voor Neurologie
NVNG: Nederlandse Vereniging voor Nucleaire 
Geneeskunde 
NVO: Nederlandse Vereniging van Pedagogen en 
Onderwijskundigen 
NVOG: Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en 
Gynaecologie
NVP: Nederlandse Vereniging van 
Participatiemaatschappijen  
NVPC: Nederlandse Vereniging voor Plastische 
Chirurgie
NVR: Nederlandse Vereniging voor Reumatologie
NVRO: Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en 
Oncologie
NVT: Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie
NVTZ: Nederlandse Vereniging van Toezichthouders 
in Zorginstellingen
NVVA: Nederlandse Vereniging van 
Verpleeghuisartsen en Sociaal Geriaters 
NVFG: Nederlandse Vereniging van Farmaceutische 
Geneeskunde 
NVRG: Nederlandse Vereniging voor relatie- en 
gezinstherapie 
NVOS-Orthobanda: brancheorganisatie voor 
orthopedische hulpmiddelen en diensten 
NVPF: Nederlandse Vereniging voor poliklinische 
farmacie
NVTZ: Nederlandse Vereniging van toezichthouders 
in zorg en welzijn 
NVU: Nederlandse Vereniging voor Urologie
NVvA: Nederlandse Vereniging voor Allergologie 
NVVC: Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
NVVG: Nederlandse Vereniging voor 
Verzekeringsgeneeskunde 
NVvH: Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
NVvN: Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie 
NVvP: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
NVVP: Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten
NVvPO: Nederlandse vereniging van 
praktijkondersteuners
NVvR: Nederlandse vereniging voor Radiologie 
NVVS: Nederlandse vereniging voor seksuologie
NVZ: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
NVZA: Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuisapothekers
NVZD: Vereniging van Bestuurders in de 
Gezondheidszorg (v.h. Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuisdirecteuren) 
NWO: Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek
NZa: Nederlandse Zorgautoriteit  
NZi: Nederlands Zorginstituut 
OBR: overbruggingsregeling AOW 
OCV: open commanditaire vennootschap   
ODV: Oudedagsvoorziening 
OE: Organisatorische eenheid  
OECD: organisation for economic co-operation and 
development (= OESO)
OESO: Organisatie voor economische ontwikkeling en 
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samenwerking (= OECD) 
OGFR: open fonds voor gemene rekening 
OK: Operatiekamer 
OM: Openbaar Ministerie
OMS/Orde: Orde van Medisch Specialisten (opgegaan 
in de FMS)
OVOB: omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van 
omzetbelasting (waarschijnlijke opvolger KOR)  
OVR: overlijdensrisicoverzekering 
OWM: Onderlinge waarborgmaatschappij
PA: physician assistant
PAAZ: Psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis 
(zie ook PUC of PUK)
PAWW: private aanvulling op WW en WGA
PBL: Persoonlijk budget levensfase 
PDCA: Plan Do Check Act
PEB: Pensioen in Eigen Beheer 
PFZW: Pensioenfonds Zorg en Welzijn 
PGB: Persoonsgebonden budget 
PGD: Persoonlijk Gezondheidsdossier
PGGM: Pensioenfonds voor de Gezondheid, 
Geestelijke en Maatschappelijke Belangen (beheerder 
en administrateur van het Pensioenfonds Zorg en 
Welzijn) 
PGO: persoonlijke gezondheidsomgeving
PGVN: Vereniging voor Publieke Gezondheid en 
veiligheid Nederland (samenwerkingsvorm van GGD 
en GHOR) 
PIB: Partners for International Business 
PH: personal holding 
PHBV: personal holding BV 
PHEV: Plug-in Hybrid Electric Vehicle;  een hybride 
voertuig, dat door middel van het stopcontact kan 
worden opgeladen 
PLB; Persoonlijke Levensfasebudget  
PN: Patiëntenfederatie Nederland, voorheen de NPCF, 
Nederlandse Patiënten- en Consumenten Federatie
POH: Praktijkondersteuner (POH-S:  POH-Somatiek 
en POH-GGZ) 
PON: Partnership Overgewicht Nederland 
(koepelorganisatie van beroepsverenigingen van 
medici, paramedici, leefstijlcoaches, ZN, GGD, GHOR 
Nederland en patiëntenverenigingen)  
PUC of PUK: psychiatrisch universiteitscentrum of 
psychiatrische universiteitskliniek (psychiatrische 
afdeling van een academisch ziekenhuis) (zie ook 
PAAZ) 
RBWAZ: Regeling bovenwettelijke 
werkloosheidsregeling Universitaire Medische Centra 
RCT: Randomized Controlled Trial ( Wetenschappelijk 
Onderzoek om de vraag te beantwoorden of een 
bepaalde behandeling werkzaam of zinvol is)
RGS: Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten
RIAGG: Regionaal Instituut voor Ambulante 
Geestelijke Gezondheidszorg 
RIBW: Regionale instelling voor beschermd wonen
RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
RIZ: raadpleging integriteit zorgaanbieders  
ROM: Routine Outcome Monitoring 
ROM: Regionale Ontwikkelingsmaatschappij 
ROS: Regionale OndersteuningsStructuur voor de 
eerste lijn 
ROZ: Regulier Overleg Ziekenhuizen 
Rp: rechtspersoon
RVO: Rijksdienst voor ondernemend Nederland 
RVS: Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
RVZ: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 
(opgegaan in de RVS) 
RZA: regionale zorg asielzoekers
Rzv: Regeling zorgverzekering 

SAN: Centra voor Medische diagnostiek
SAZ: Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen 
SBF: samenwerkende brancheorganisaties filantropie
SBIR: Small Business Innovation Research  
SBV-Z: Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg 
SCEN: steun en consultatie bij euthanasie in 
Nederland
SCP: Sociaal Cultureel Planbureau 
SDM: Shared Decision  Making 
SEH: spoedeisende  hulp (eerstehulppost van een 
ziekenhuis) 
SEW: spaarrekening eigen woning 
SFB: structureel functionele beperking 
SKGZ: stichting klachten en geschillen 
zorgverzekeringen 
SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Relevant, 
Tijdsgebonden 
SMF: stichting MKB Financiering 
SMR: Stoppen met roken 
S&O: Speur- en ontwikkelingswerk 
SOEP: Subjectief, Objectief, Evaluatie, Plan 
SOK: samenwerkingsovereenkomst tussen ziekenhuis 
(of andersoortige zorginstelling) en MSB.
SOLK: Somatisch onvoldoende verklaarbare 
lichamelijke klachten
SPMS: Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten
SRC: Specialisten Registratie Commissie
STAP: Stimulering Arbeidspositie 
StaZ: Stichting arbeidsmartkt Ziekenhuizen
STZ: Samenwerkende Topklinische 
opleidingsZiekenhuizen 
SVn: Stimuleringsfonds Volkshuisvesting  
TB: Tariefbeschikking (NZa)
TIZ: Taskforce Integriteit Zorgsector 
TO2: Toegepast Onderzoek Organisaties 
TOGS: Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen 
Sectoren 
TOP: tijdelijk ouderdomspensioen 
Tozo: tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 
ondernemers
TOPPS: Tijdelijk overbruggingskrediet innovatieve 
start- en scale-ups 
TTW: Toegepaste en Technische Wetenschappen 
TVL: Tegemoetkoming vaste lasten MKB
TVO: Toeslag verzwarende omstandigheden 
TWO: Technisch wetenschappelijk onderzoek   
UA (vermelding bij coöperatie): uitsluiting van 
aansprakelijkheid
UA: Geneesmiddel uitsluitend via apotheek 
verkrijgbaar
UAD: Geneesmiddel uitsluitend via apotheek en 
drogist verkrijgbaar 
UBO: ultimate beneficial owner 
UMC: Universitair Medisch Centrum 
UMS: Universitair medisch specialist 
UR: Geneesmiddel uitsluitend op recept verkrijgbaar
UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 
(per 1 januari 2009 gefuseerd met het CWI tot UWV 
Werkbedrijf)
UZI: Unieke Zorgverlener Identificatie
Uzovi: Unieke zorgverzekeraars identificatie
V&VN: Verplegenden en Verzorgenden Nederland 
Vamil: vrije afschrijving milieu-investeringen 
VAR: verpleegkundige (en verzorgende) adviesraad
VBHC: value-based healthcare (waardegedreven zorg: 
meer resultaatgerichte en persoonlijke zorg) 
VBI: vrijgestelde beleggingsinstelling
Vecozo: Veilige communicatie in de zorg: 
VELO: Verenigd(e) Eerstelijns Overleg (of organisaties) 
zorgaanbieders (Actiz; KNGF; KNMP; KNMT; KNOV; 
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LHV; LVVP; V&VN) 
Verenso: vereniging van specialisten 
ouderengeneeskunde/sociaal geriaters 
VFF: Vroege-fase-financiering 
VGN: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
VGREV: Vergoeding voor Gederfd Rendement op 
Eigen Vermogen
VHBC: value-based health care 
VIG: Verpleegkundige of verzorgende in de 
Individuele Gezondheidszorg
VIM: Veilig Incident Melden 
VKGN: Vereniging Klinische Genetica Nederland
VMS: Vereniging Medische Staf 
VMSD: Vereniging van Medisch specialisten in 
dienstverband 
VNG: Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VOF: vennootschap onder firma (geen 
rechtspersoonlijkheid)
VOG: Verklaring omtrent het gedrag 
VPB: vennootschapsbelasting
VPH: Vereniging praktijkhoudende huisartsen
VPL: (Wet aanpassing fiscale behandeling) VUT/
prepensioen en introductie levensloopregeling
VRH: vermogensrendementsheffing  
VRM: vasculair risicomanagement 
VS: Verpleegkundig specialist
VSG: Vereniging voor Sportgeneeskunde 
VTO WMG: wetsvoorstel verbetering, toezicht en 
opsporing WMG 
VTV: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 
VUT: vervroegd uittreden 
VV: verpleging en verzorging
VV&T: Verpleging, Verzorging en Thuiszorg 
VVU: vervolguitkering (van de WIA) 
VvOCM: Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en 
Mensendieck 
VVR: Verhoogd Vasculair Risico
VVT: Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg; 
verpleging, verzorging en thuiszorg
VWEU: Verdrag betreffende de Werking van de 
Europese Unie (maart 1957)
VWS: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport 
VZVZ: Vereniging van Zorgaanbieders voor 
Zorgcommunicatie 
WA: wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 
WA: Wettelijke Aansprakelijkheid 
WAB: Wet arbeidsmarkt in balans 
WAO: Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
(inmiddels vervangen door de WIA)  
WAZO: Wet Arbeid en Zorg
WBMV: Wet op bijzondere medische verrichtingen
WBP: Wet Bescherming Persoonsgegevens  in mei 
2018 vervangen door de Europese regelgeving 
Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG) 
WBSN-z: Wet gebruik Burgerservicenummer in de Zorg
WBSO: Wet Bevordering Speur- en 
Ontwikkelingswerk
WGA: Regeling Werkhervatting gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten
WGBL: Wet Gelijke Behandeling op grond van 
Leeftijd bij arbeid 
WGBO: Wet op de Geneeskundige 
Behandelingsovereenkomst 
Whk-premie:  premie werkhervattingskas (optelsom 
van de ZW-flexpremie; WGA-flexpremie en WGA-
vastpremie) 
WHO: World Health Organization 
WHW: Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek 

WIA: Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen 
WIEG: Wet invoering extra geboorteverlof
WKCZ: Wet klachtrecht cliënten zorg sector 
(opgegaan in de Wkkgz)
Wkkgz: Wet op de kwaliteit, klachten en geschillen in 
de zorg (vervangt de Wkcz)
WLZ: Wet op de langdurige zorg
WMCZ: Wet medezeggenschap cliënten zorgsector 
(zorginstellingen)
WML: wettelijk minimumloon 
WMO: Wet maatschappelijke ondersteuning 
WNRA: Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 
WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector
WMG: Wet Marktordening Gezondheidszorg
Wmo: Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
WMO: Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met 
mensen 
WOR: Wet op de ondernemingsraden 
WPA: Wet privatisering ABP 
WPG: Wet Publieke Gezondheid 
WSW: Wet sociale werkvoorziening 
Wtl: Wet tegemoetkomingen loondomein
WTCG: Wet tegemoetkoming chronisch zieken en 
gehandicapten
WTza: Wet toetreding zorgaanbieders 
WTZi: Wet toelating zorginstellingen 
WULBZ: Wet Uitbreiding 
Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte
WVA: Wet vermindering afdracht loonbelasting en 
premie voor de volksverzekeringen 
Wvb: Wet verplichte beroepspensioenregeling
WVP: Wet verbetering poortwachter
WVr: Wet veiligheidsrisico’s
WW: Werkeloosheidswet
WWB: Wet Werk en Bijstand (opgegaan per 1 januari 
2015 in de Participatiewet) 
Wwz: Wet werk en zekerheid
ZBC: zelfstandig behandelcentrum 
ZIN: Zorginstituut Nederland 
ZiZo: Zichtbare Zorg
ZKN: Zelfstandige (particuliere) klinieken Nederland 
ZN: Zorgverzekeraars Nederland 
ZO: Zelfzorg Ondersteund
ZonMw: Nederlandse organisatie voor 
gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw: 
samentrekking ZorgOnderzoek Nederland en 
Medische Wetenschappen)
Z-org: branche-organisatie van zorgondernemers 
op het terrein van de thuiszorg; voorheen: LVT, 
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg 
ZRM: zelfredzaamheidsmatrix 
Zvw: Zorgverzekeringswet 
ZW: Ziektewet 
ZZP: Zorgzwaartepakket
ZZP of ZZP’er: zelfstandige zonder personeel
In Nederland wordt gesproken van een zelfstandige 
zonder personeel, zzp of zzp’er.  
Vaak wordt de zzp’er ook als synoniem gebruikt voor 
freelancer. 
De benaming zzp wordt gebruikt voor:
- zelfstandige/ondernemer  (eenmanszaak/eigen 
solopraktijk; IB-ondernemer)
- zelfstandige/niet-ondernemer (resultaatgenieter; 
IB-ondernemer)  
- zelfstandige, die vanuit een BV opereert (dga; VPB-
ondernemer)
- zelfstandige met een “fictief” dienstverband 
(werknemer); dat is het geval, als fiscus de 
overeengekomen werkzaamheden van een 
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zelfstandige/niet-ondernemer voor de duur van 
de werkzaamheden toch als een dienstbetrekking 
beschouwt. Dat is altijd het geval, indien er een 
gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer 
bestaat, ook ingeval het gezag niet of zelden door 
de aard van de werkzaamheden behoeft te worden 
uitgeoefend of indien de zelfstandige/niet-ondernemer  
samen met de opdrachtgever ervoor kiest dit inkomen 
(resultaat van overige werkzaamheden) als loon te 
behandelen. Dit wordt opting-in genoemd, maar 
alleen in de gevallen dat de betrokken ondernemer 
geen personeel in vast dienstverband heeft.

Let op: een ZZP of ZZP’er kan wel degelijk personeel 
in tijdelijk of vast dienstverband aannemen. De eigen 
verantwoordelijkheid voor de onderneming van de 
ZZP’er is de belangrijkste norm voor het ZZP-schap. 
Het CBS verstaat onder ZZP of ZZP’er een persoon, 
die geen werknemer is, geen personeel heeft en 
minstens 12 uur per week betaalde omzet uit zijn of 
haar onderneming haalt.
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