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6.4  Checklist medisch specialist als startend ondernemer  
(vrije vestiging) 

 
1. Overzicht 
Wie als zelfstandig gevestigd medisch specialist (MS) wil starten, moet voorafgaand aan de 
start van de praktijk zich buigen over een aantal onderwerpen.  
 
In onderstaande tabel worden in de eerste kolom de aandachtsgebieden genoemd, in de tweede 
kolom de daaruit voortvloeiende aandachts- en actiepunten in de derde kolom de paragrafen, 
waarin de aandachts- en actiepunten nader worden uitgewerkt met mogelijke verwijzing naar 
informatiebronnen, die meer detailinformatie kunnen verschaffen
Aandachtsgebied Aandachtspunten Meer info

in paragraaf
Registratie en aanmelden BIG; AGB-code 

Wetenschappelijke vereniging/FMS; 
KNMG (specialistenregister) 
KvK (belastingdienst) 
Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS);
BPMS, Beroepspensioenvereniging Medisch Specialisten 
(BPMS)

2

Patiënt en omgeving Patiëntenpopulatie 
Collega’s en “concurrenten”

3

Ondernemingsplan  Begroting; meerjarenbegroting
Regeling bij onverwacht staken van de praktijk (overlijden/
langdurige ziekte)

4

Huisvesting/praktijk-
ruimte

(Mede)eigendom pand; huur
Praktijkruimte in privé woning

5

Rechtsvormen en 
samenwerkingsvormen

IB- of VPB-ondernemer (personal holding)
Rechtsvormen en samenwerkingsvormen
MSB, Medisch specialistisch bedrijf
Andere samenwerkingsvormen

6

Ondernemerschap en fiscus Fiscale faciliteiten 7
Investeren en financieren; 
lease

Investeringsplan/financieringsplan
Exploitatiebegroting/meerjarenbegroting
(Liquiditeitsbegroting) 
Financial en operational lease

8

Relevante wet- en regelgeving WGBO; Zorgverzekeringswet, Wlz
Wkkgz; WMG;WMO;WTZi/Wtza Wvggz 
AVG; Mededingingswet

9

Inrichting van de 
administratie

Registratie zorgprestaties; patiëntendossier; financiële 
administratie

10 

Verzekeringen AOV; beroepsaansprakelijkheid 11
Zorgverzekeraar en 
zorgcontract

Wel of geen zorgcontract
Indien zorgcontract: declareren en vergoeden;

12

Auto Privé of auto van de zaak 13
Personeel Arbeidscontracten personeel; personeel; loonheffingen 14
Deskundigheidsbevordering Bij- en nascholing;  

Herregistratie
15

Jaarverslag/jaarrekening 16
Oudedagsvoorzieningen SPMS; (PFZW, ABP); AOW; Lijfrente; banksparen; 

kapitaalverzekeringen;
17

(Eerder) stoppen met de 
praktijk 

Stappenplan praktijkoverdracht 18

internetadressen

6
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2. Registratie en aanmelden
 

  U bent in het BIG-register ingeschreven (en BIG-nummer is zichtbaar op uw briefpapier, 
website etc). Als u een eigen praktijk begint, AGB-code aanvragen (www.agbcode.nl). Als u 
als solistisch werkende zorgverlener zorg gaat verlenen, die onder de Wkkgz (zie punt 9) valt, 
moet u zich aanmelden als nieuwe zorgaanbieder (www.meldennieuwezorgaanbieders.nl) 

   U bent lid geworden van uw wetenschappelijke (belangen)vereniging (zie paragraaf 6.2.2) en 
via die vereniging ook van de FMS, de Federatie van Medisch Specialisten in Nederland. 
De contributie van de KNMG wordt via uw wetenschappelijke vereniging in rekening 
gebracht naast de contributie van de wetenschappelijke vereniging 

   U heeft zich laten registreren in het specialistenregister van de KNMG.
 

   U bent zich aangemeld voor de verplichte verzekering van uw pensioen, dat is ondergebracht 
bij de Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) (www.spms.nl) 
U bent lid geworden van de BPMS, Beroepspensioenvereniging Medisch Specialisten (BPMS) 
(zie paragraaf 4.1.1). 

   U heeft zich als ondernemer (uw onderneming/eenmanszaak; uw personal holding bv; 
(openbare) maatschap; coöperatie; vof; cv) laten inschrijven in het handelsregister van 
de plaatselijke of interlokale Kamer van Koophandel. Na inschrijving geeft de KvK uw 
informatie door aan de Belastingdienst. De belastingdienst zal u formulieren toesturen 
om de aard van uw economische activiteiten te vernemen, zodat de ficus kan vaststellen, 
dat u ondernemer bent en of u als ondernemer over uw inkomsten uit uw praktijk 
inkomstenbelasting (IB-ondernemer) of vennootschapsbelasting (als directeur/aandeelhouder 
in de bv) (Vpb-ondernemer) moet gaan betalen en of u mogelijk BTW-plichtig (met 
toekenning BTW-identificatienummer) bent.  

3. Patiënt en omgeving

   U wilt als vrij of zelfstandig gevestigd medisch specialist (MS), die zich in een bepaald 
gebied wil vestigen, natuurlijk weten of er voldoende patiëntenaanbod is. U gaat na of en 
op welke wijze de verwijzers - de personen, die cliënten/patiënten naar uw praktijk (zullen 
gaan) verwijzen- informatie over uw praktijk kunnen en zullen geven. U spreekt met 
collega-medisch specialisten, die zich in het zorggebied, waarin men zich wil vestigen, al 
hebben gevestigd. 
Deze collega’s zijn natuurlijk niet alleen informatiebronnen, maar ook uw toekomstige 
collega’s, als u zich wilt aansluiten bij een samenwerkingsverband. 

4. Ondernemingsplan

   U zult als beginnend medisch specialist, al dan niet in overleg met adviseurs een plan voor de 
start en uitbouw van uw praktijk + begroting opstellen, waarin u op basis van de door u te 
verrichten zorgprestaties de beoogde omzet en de te verwachten kosten inventariseert teneinde 
zicht te krijgen op de omvang van het saldo (winst), wat immers uw bruto inkomen is.  
U gaat na of u als solist gaat functioneren of wilt aansluiten bij een (bestaande) MSB 
(coöperatie; maatschap) of een combinatie van beide functies wilt gaan vervullen. 

   De door u te berekenen omzet wordt gebaseerd op de door u ingediende declaraties (bij de 
MSB: zie de paragrafen 1.2 en 1.3) op basis van de gemaakte verdeelafspraken over de 
verdeling van de vergoedingen, bevoorschotting en winst (zie tabel 10 in hoofdstuk 1). 
Als u (als solist) een contract met een zorgverzekeraar heeft en dus uw declaratie bij die 
zorgverzekeraar indient, kunt u de met de zorgverzekeraar afgesproken tarieven declareren. 
(zie punt 12) 

Bijlagen
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   Bedoelde verwachtingen en aannames kunnen worden ondergebracht in een 
ondernemingsplan alsmede een investerings- en financieringsplan (zie punt 8) plus een 
regeling voor het onverwacht moeten staken van de praktijk bij overlijden of langdurige 
ziekte om de continuïteit van de praktijk te waarborgen. 

5. Huisvesting/praktijkruimte 

   U krijgt te maken met vraagstukken rondom de huisvesting (privé pand en praktijkpand; 
privé pand, waarin praktijkruimte; huren of kopen; inrichting praktijkruimte etc.). U let 
erop, dat uw praktijkruimte zowel qua ligging/omgeving als inrichting de privacy van uw 
patiënten voldoende waarborgt. 

   U kunt de kosten van de praktijkruimte aan huis fiscaal aftrekken, indien de praktijkruimte 
als zelfstandige ruimte is te onderscheiden door uiterlijke kenmerken als eigen op- 
of ingang, eigen watervoorziening, sanitair e.d. Het maakt niet uit of u eigenaar 
of huurder bent van de woning. In beide situaties behoort de praktijkruimte tot het 
ondernemingsvermogen. 
Indien de praktijkruimte geen zelfstandige ruimte is, kunnen de kosten alleen worden 
afgetrokken, als de eigen woning of het huurrecht van het pand (niet uw eigendom) tot het 
ondernemingsvermogen behoort of u uw eigen woning of het huurrecht administratief hebt 
gesplitst in een zakelijk en privé-gebruik. 
Op www.belastingdienst.nl is een rekenhulp te vinden om vast te stellen of u recht hebt op 
aftrek van (welke) kosten voor een praktijkruimte. 

 
6. IB - of VPB - ondernemer; andere rechtsvormen; andere samenwerkingsvormen

   U kunt als startend medisch specialist een praktijk opbouwen met een onderneming, vatbaar 
voor de inkomstenbelasting (IB-ondernemer ) of vennootschapsbelasting (VPB-ondernemer). 
U kunt kiezen voor verschillende rechtsvormen (eenmanszaak; personal holding bv) en/of 
samenwerkingsvormen (coöperatie; maatschap)( zie de paragrafen 1.2 en 1.3.) 
Let op: Bij een BV (VPB-ondernemer) is de rechtspersoon voor het financiële reilen en zeilen 
aansprakelijk, terwijl bij een eenmanszaak, maatschap en vennootschap onder firma (IB-
ondernemer) het privévermogen tot het aansprakelijk vermogen behoort.

   U kunt naast een paar dagen in uw eigen praktijk , al dan niet onderdeel van een Medisch 
specialistisch Bedrijf MSB ook nog uw vak in deeltijd uitoefenen in loondienst bij een 
andere medisch specialist of andere organisatievorm (ggz-instelling; ziekenhuis). 

   Vrij gevestigde medisch specialisten met verschillende specialismen werken sinds de 
invoering van de integrale bekostiging van de medisch specialistische zorg in 2015 samen in 
een Medisch Specialistisch Bedrijf MSB. Een MSB kan zijn:

 1. een coöperatie van persoonlijke holdings/bv’s (PHBV’s)  
 2.  een maatschap van individuele specialisten of een maatschap van PHBV’s van de 

respectieve specialisten 
 3.  of een besloten vennootschap MSB BV met individuele medisch specialisten of PHBV’s 

als aandeelhouder (komt minder vaak voor)
  De meest voorkomende vorm is de coöperatie van PHBV’s (Bron: NZa- Marktscan van de 

medisch specialistische zorg 2018) 
Het MSB is de onderhandelings- en evaluatiepartner bij het afsluiten en beoordelen van de 
samenwerkingsovereenkomst, die met een of meer ziekenhuizen of andere zorginstellingen 
wordt afgesloten. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over de omvang en 
aard van de door de MSB te leveren zorg en faciliteiten plus het aan de MSB te betalen 
honorarium (en eventuele kosten) voor de geleverde diensten. Zie paragraaf 1.3.3. 6
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7. Ondernemerschap en fiscus: zie hoofdstuk 2 van dit boek 

   Als u kiest voor het eigen ondernemerschap voor eigen rekening en risico (eenmanszaak; 
maat in een maatschap; vennoot in een vof ) is er voor de IB-ondernemer een aantal fiscale 
en financiële faciliteiten: zie hoofdstuk 1, tabellen 9 en 10; zie hoofdstuk 2 en overzicht in 
tabel 13 en 14). Zie ook paragrafen 4.2 en 4.3 

   Als u kiest voor ondernemerschap voor rekening en risico van de vennootschap (BV of 
coöperatie) is er voor de VPB-ondernemer een aantal fiscale en financiële faciliteiten: zie 
hoofdstuk 1, tabellen 9 en 10; zie hoofdstuk 2 en overzicht tabel 13; zie ook paragrafen 
4.2 en 4.3 
 

8. Investeren en financieren; lease 

   De wijze, waarop de investering in, de aankoop van of de participatie in een praktijk van 
een MS wordt gefinancierd, is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Bij de 
financiering komen vragen aan de orde over de omvang en de termijn van de financiering, 
de aanwezigheid van eigen geld en reeds aangegane verplichtingen, aanwezigheid van 
leenfaciliteiten en de voorwaarden, waaronder een lening kan worden verstrekt alsmede 
fiscale aspecten (is de te betalen rente aftrekbaar?).  

   Er bestaan vele soorten van financiering. Voorbeelden zijn: 
 - lange termijn: hypotheek
 - middellange termijn: onderhandse lening; financial lease 
 - korte termijn: leverancierskrediet; rekening-courantkrediet

   Lease is een financieringsvorm, waarbij bepaalde goederen door de leasemaatschappij, 
aan de leasenemer tegen betaling van periodieke bedragen gedurende bepaalde tijd ter 
beschikking worden gesteld. Er is financial en operational lease: zie paragraaf 2.4.3

 
   Andere aandachtspunten van een financiële prognose/planning kunnen zijn:

 -  verzekeringen (arbeidsongeschiktheid; beroepsaansprakelijkheid) (zie verder punt 11)
 - ja/neen personeel, arbeidsovereenkomsten (zie verder punt 15)
 -  oudedagsvoorzieningen (pensioenopbouw; lijfrente) (zie punt 18)  

(en de hoofdstukken 4 en 5) 

9. Relevante wet- en regelgeving 

   Als MS krijgt u te maken met een aantal wetten, die van invloed zijn op uw werkzaamheden. 
De meest relevante zijn:

 1.  De WMG, Wet Marktordening Gezondheidszorg, die de ontwikkeling en ordening 
van alsmede het toezicht op de markten van de gezondheidszorg regelt. De NZa, 
Nederlandse Zorgautoriteit, is belast met het toezicht op de markt (marktmeester) van de 
gezondheidszorg en bewaakt en controleert de contracteerprocessen tussen marktpartijen 
in de zorg. De NZa ziet ook toe op de naleving van de zorgplicht door verzekeraars. 

 2.  De Zvw, Zorgverzekeringswet, waarin is vastgelegd welke zorg door de verzekeraar wordt 
vergoed. De GGZ valt in het wettelijk basispakket, waarvoor iedere Nederland verplicht is 
verzekerd. Deze wet legt tevens de acceptatie- en zorgplicht van verzekeraars vast. Deze 
wet legt tevens de regels vast, waaraan de zorgverzekeraars en zorgaanbieders moeten 
voldoen om verantwoorde zorg te leveren 

 3.  De Wlz, Wet Langdurige Zorg, die mensen aanspraak geeft op zorg, als zij langdurig ziek 
zijn door een somatische aandoening of beperking of (onder bepaalde voorwaarden) een 
langdurige psychiatrische aandoening of een handicap, die 24-uurs zorg nodig heeft 

 4.  De WGBO, Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst, die de (juridische) relatie 
tussen patiënt en zorgverlener regelt. Vanaf 1 januari 2020 is de positie van de patiënt 
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in de WGBO verder versterkt met o.a. de bepaling, dat artsen uitgebreider moeten 
voorlichten, bijvoorbeeld ook over het niet behandelen of behandelen door een andere arts 
en met regels over het inzagerecht door nabestaanden van het medisch dossier van een 
overledene. 

 5.  De AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, die de bescherming van 
natuurlijke personen bij verwerking van persoonsgegevens regelt en bewaakt. U bent 
gehouden in kaart te brengen, welke persoonsgegevens worden verwerkt en verplicht de 
patiënten te informeren over de verwerking van hun gegevens en rechten (bv. door de 
overhandiging van het privacy-statement of verwijzing naar dit statement op de website). 
Een patiënt heeft recht op een (kosteloze) kopie van zijn dossier.  
In de AVG is het recht vastgelegd, dat betrokkenen (en dus ook patiënten en cliënten) een 
kopie van hun gegevens kunnen opvragen in een gangbaar (digitaal) formaat. 
In de Wet Cliëntenrechten bij electronische verwerking van gegevens is dit ook vastgelegd, 
maar ook (wat niet in de AVG is opgenomen) het digitaal inzagerecht van patiënten. Dat 
laatste recht een “elektronisch overzicht” gaat echter pas per 1 juli 2020 in. Dus niet 
alleen opvragen, maar ook inzien 
Bij grootschalige praktijken (> 10.000 patiënten ingeschreven of behandeld ) is de 
aanstelling van een Functionaris Gegevensbescherming (FG) nodig. Ziekenhuizen, 
huisartsenposten en zorggroepen zijn grootschalig. Een FG kan worden “gedeeld” met 
andere zorgaanbieders. 

 6.  De Wkkgz, Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, die de kwaliteit van de zorg 
bewaakt en een regeling klachten en geschillen bevat, waaronder verplichting tot de 
instelling van klachtenregeling. Voor de starter van een eigen praktijk (zelfstandige 
professional) is er een checklist, te raadplegen vóór de start, door de IGJ opgesteld.

 7.  De Wvggz, Wet Verplichte GGZ voor mensen met psychiatrische aandoeningen en de Wet 
Zorg en Dwang voor mensen met een verstandelijke beperkingen of met psychogeriatrische 
aandoeningen, zoals dementie. Deze twee wetten vervingen per 1 januari 2020 de Wet 
Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) die de omstandigheden 
omschrijft, waarin iemand onvrijwillig kan worden opgenomen in een psychiatrische 
ziekenhuis. In de Wvggz zijn gedwongen opname in een instelling en dwangbehandeling, 
ook thuis, van elkaar losgekoppeld.

 8.  Jeugdwet, die de gemeentelijke verantwoordelijkheid regelt voor preventie, ondersteuning, 
hulp en zorg aan jeugdigen en ouderen bij opgroei en opvoedingsproblemen, psychische 
problemen en stoornissen. De Jeugdwet regelt de wijze van bekostiging voor de GGZ onder 
jongeren tot 18 jaar.

 9.  De WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die de voorzieningen en ondersteuning 
regelt voor mensen met een beperking, gehandicapten of mensen met psychische 
problemen. 

 10.  De WTZi, Wet Toelating Zorginstellingen, die de criteria voor toelating als zorginstelling 
regelt en regels stelt voor goed bestuur bij zorginstellingen. De belangrijkste eisen (ook 
terug te vinden in het Uitvoeringsbesluit WTZi) gaan over de transparantie van de 
bestuursstructuur en de bedrijfsvoering. De wet bepaalt, in welke gevallen er winst mag 
worden uitgekeerd. Het CIBG toetst en geeft de toelating af en de IGJ controleert nadien 
of de instellingen aan wettelijke kwaliteitseisen blijven voldoen. Groepspraktijken van 
zelfstandig gevestigde medisch specialisten worden op basis van vooraf geformuleerde 
criteria door zorgverzekeraars vaak ook als instellingen beschouwd.  
De overheid wil met nieuwe wetgeving deze Wtzi vervangen door de Wet Toelating 
Zorgaanbieders (Wtza). De Wtza regelt dat alle nieuwe zorgaanbieders voortaan 
een meldplicht (bij de IGJ) hebben. De Wtza introduceert ook een hernieuwde 
toelatingsprocedure eindigend met een vergunning (voor alleen zorgaanbieders met meer 
dan 10 personen; vergunningsplicht ook niet voor thuiszorg, begeleid wonen en andere 
door de gemeente te organiseren zorg). De wijziging van de Wtzi naar de Wtza loopt via 
de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (Awtza). Wanneer de Wtza in werking 
treedt, is nog niet duidelijk. Een wetsvoorstel bettreffende integere bedrijfsvoering komt in 
het jaar 2020.

6
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 11.  De aanpassingen in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz) 
worden naar verwachting met ingang van 1 juli 2020 van kracht. De reikwijdte 
van de WMCZ zal zich vanaf dan verbreden en de positie van de cliëntenraden bij 
zorginstellingen wordt vergroot en verzwaard.

 
    Naast deze wetten betreffende de gezondheidszorg is er ook de Mededingingswet, die regels 
over mededingingsafspraken en economische machtsposities waaronder het kartelverbod: 
MS’s, die bij het onderhandelen (bv. met de zorgverzekeraar) met elkaar willen samenwerken 
en concurrenten van elkaar zijn, kunnen wel inhoudelijke afspraken met elkaar maken, maar 
het is verboden afspraken te maken, die die (onderlinge) concurrentie beperken 
De Autoriteit Consument & Markt ACM) is belast met toezicht op de naleving van de 
mededingingswet (Mw). 
Er zijn (volgens de leidraad tariefafspraken zzp’ers van de ACM) 4 situaties, waarin 
gezamenlijk afspraken mogen worden gemaakt over tarieven en andere voorwaarden nl. als 
de zzp’ers

 -  zij-aan-zijwerken met werknemers (= zzp’ers zijn qua werk niet te onderscheiden van 
werknemers in die sector)

 -  of klein in omzet (< € 1,1 miljoen plus max. 8 zzp’ers) of marktaandeel (< 10% plus niet 
marktverstorend op handel on de EU) ) zijn

 -  of afspraken maken, waarvan de economisch voordelen zwaarder wegen dan de nadelen, 
die de concurrentie met zich meebrengt (concurrentie mag worden beperkt, maar alleen 
zodanig, dat er voldoende concurrentie ruimte overblijft) 

 -  of ,als de tariefafspraak € 16 per uur is (volgens het wetsvoorstel Wet minimumloon 
zelfstandigen) of meer dan € 16, indien opdrachtgevers hiermee hebben ingestemd. 

  Indien het MSB of NV, BV personeel in dienst heeft (zie punt 14) krijgt de organisatie 
te maken met de nieuwe Wet Arbeidsmartkt in balans (WAB), die per 1 januari 2020 
in werking is getreden en nieuwe regels bevat over tijdelijke contracten, pay-rollers en 
oproepkrachten. Naast de eerder in wetgeving vermelde ontslaggronden kan vanaf 2020 
ook een cumulatie van twee of meer ontslaggronden tot ontslag leiden. Per1 juli 2020 is 
tevens het geboorteverlof voor partners van de moeder van eenmaal de arbeidsduur per week 
uitgebreid met een aanvullend geboorteverlof van nog maximaal 5 weken. 
De WAB loopt vooruit op het voorstel, dat eind januari door de Commissie-Borstlap werd 
uitgebracht, waarin een forse herstructurering van de arbeidsmarkt wordt bepleit. Zo komen 
er maar drie soorten werk: in dienstverband, als zelfstandig ondernemer en als uitzendkracht. 
Ontslag of inkorten van de werkweek onder toestemming van de werknemer wordt mogelijk. 
De fiscale faciliteiten van de (kleine) zelfstandige ondernemers verdwijnen en een verplichte 
arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt voor hen (en alle andere werkenden) verplicht. 
Er komt een levenslange studiebeurs voor iedereen. VNO-NCW wil naast de drie soorten 
werk ook een categorie “ondernemers” en “basisbanen” (= uitkeringsgerechtigden). De 
zelfstandigenaftrek (en MKB-vrijstelling) zou nog alleen voor de “echte ondernemers” en niet 
meer voor “oneigenlijke” zelfstandigen moeten gelden. 

10.  Inrichting van de administratie (zorgprestaties; patiëntendossier; financiële 
administratie) 

  Checklist administratieve verplichtingen MS vrije vestiging (tenzij –deels- ondergebracht bij 
het MSB of zorginstelling) 

Administratieve lasten door 

overheid verplicht

Administratieve lasten vanwege ondernemerschap en door 
beroepsgroep (of zorgverzekeraar) verzocht

Registratie BIG 
Registratie RGS

Lidmaatschap wetenschappelijke vereniging  
Ondernemersplan en kwaliteitsbeleid 
AGB-code
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Afsluiten beroepsverzekeringen

Inrichten en actueel houden van medisch 
dossier per patiënt 

COV-check; Voorlichting, advies aan en educatie van 
patiënten (praktijkfolder; website)

Registratie van de zorgprestaties , medicatie 
en herhaalrecepten

Agenda; tijdschema en planning; dag- en taakindeling

Afsluiten contracten met zorgverzekeraars (bij 
solisten)

Onderhandelingen en contractering met zorgverzekeraars 
(bij solisten) 

Kennisname van actuele regelgeving vakliteratuur

Regelgeving NZa: aanleveren minimale data-
set aan dbc-informatiesysteem (DIS)

Aanmelden via www.disportal.nl

Inrichten en actueel houden van de financiële 
administratie

Indienen van declaraties bij zorgverzekeraars (controle 
vergoedingen; ev. herdeclareren of afboeken);
toestaan materiële controle zorgverzekeraars

Regelgeving Wkkgz Aanstellen klachtenfunctionaris; beschikken over een 
klachtenregeling of klachtenrichtlijn en aansluiting bij een 
geschilleninstantie 

Indien werkgever: wettelijke werkgeversver-
plichtingen (personeels- en salarisadminis-
tratie; afdracht 

loonheffingen etc.);  
aanpassen salarissen aan CAO

Indien werkgever: werkgeversverplichtingen naar het per-
soneel op het terrein arbeidsvoorwaarden; vakantie/verlof; 
verzuimbeleid; Arbo/RI&E (ja/neen preventiemedewerker) 

Jaarrekening; aangifte IB of VPB; mogelijk 
BTW

Overdracht patiëntendossiers bij beëindiging praktijk

  U kunt voor de eigen praktijk uw financiële administratie zelf bijhouden, een 
financieel medewerker in dienst nemen of uw administratie uitbesteden (bv. aan een 
factoringmaatschappij, zie paragraaf 4.2.3) 

11. Beroepsverzekeringen

  U kunt zich verzekeren tegen beroepsaansprakelijkheid (altijd doen, maar meestal door de 
zorgverzekeraar verplicht gesteld) en rechtsbijstand (arbitrair)
  U kunt een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten, omdat u als ondernemer niet 
verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen (WW; WIA/WGA). Een verstandige, maar 
niet al te goedkope oplossing. Er zijn AOV’s speciaal voor medici (VVAA). De verzekering 
kan worden afgesloten met wel of geen eigen risico, terwijl de hoogte van het verzekerde 
bedrag kan variëren. 
De premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering is volledig aftrekbaar voor de aangifte 
inkomstenbelasting.  

   De Stichting van de Arbeid heeft in maart 2020 de hoofdlijnen van een verplichte 
arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen komt gepubliceerd, die alleen geldt voor 
zelfstandigen zonder personeel: ib-ondernemers (winst uit onderneming), beroepsoefenaren, 
dga’s zonder personeel en meewerkende echtgenoten. De verzekeringsplicht geldt niet 
voor zelfstandigen met personeel. De zelfstandige bepaalt zelf de wachttijd, verzekert zich 
standaard tegen 70% van zijn laatstverdiende loon tot de grens van € 30.000 per jaar en de 
uitkering is maximaal € 1.650 per maand bruto (= minimumloon). De premie is 8% van het 
inkomen, te innen door de belastingdienst, en aftrekbaar. Het arbeidsongeschiktheidscriterium 
is gangbare arbeid (zie verder paragraaf 5.2.5)

   U kunt ook verzekeringen afsluiten met betrekking tot bedrijfsonroerend goed 
(opstalverzekering), de praktijkinventaris (inboedelverzekering) en de (dienst)auto 
(autokosten-verzekering).  
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   Als in uw praktijk personeel werkzaam is, waaraan u bij ziekte het salaris gedurende de 
eerste twee jaar moet doorbetalen, is de nieuwe MKB-ontzorgverzuimverzekering (ingevoerd 
per 1 januari 2020) een optie. Is overigens niet verplicht. Werkgevers (met max, 25 
werknemers) krijgen vanaf 2020 een korting op de sociale premies, welk geld kan worden 
aangewend om die verzekering af te sluiten. De doorbetalingsplicht blijft gehandhaafd.; 

12 Zorgverzekeraar en zorgcontract

   De medisch specialist/solist kan, als hij van de NZa een individuele beschikking heeft 
gekregen, het (door de NZA vastgestelde ) integrale tarief 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.

   Het afsluiten van een zorgcontract met de zorgverzekeraar is geen verplichting, maar een 
contract met de zorgverzekeraar geeft duidelijkheid over de te declareren prestaties en de 
daaraan verbonden vergoedingen. Het NZa pleit in haar notie “Juiste zorg op de juiste 
plek”(2020) voor contracten met zorgverzekeraars, die zijn gebaseerd op waardegedreven zorg 
(de beste zorg tegen de laagste prijs) en af te stappen van de afspraken, waarbij belonen op 
basis van volume uitgangspunt is.  
Wie geen contract met een zorgverzekeraar (zogenoemde ongecontracteerde zorg) heeft, kan 
de behandeling bij de patiënt declareren, die dit bedrag bij zijn zorgverzekeraar zal declareren, 
welke vergoeding meestal echter niet meer dan 75% van het door de zorgverzekeraar te 
vergoeden tarief bedraagt. Ongecontracteerde zorgverleners kunnen ook te maken krijgen 
met stengere eisen van verzekeraars en extra administratiekosten. Het kabinet heeft laten 
weten voorstander te zijn van een lagere vergoeding voor ongecontracteerde zorg (brief van 
VWS van 9.11.2018). Aan een nieuwe vergoedingsregeling voor ongecontracteerde zorg zou 
worden gewerkt.

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 Zorgverzekeringswet (art.13, lid 1) 
zodanig aan te passen, dat ongecontracteerde zorg niet meer wordt vergoed (zie voor 
toelichting paragraaf 1.1.1 , laatste alinea).

   Pro en contra van wel of geen contract zorgverzekeraar 
Voordeel geen contract Nadelen geen contract

Geen contract betekent meer eigen 
behandelvrijheid en invulling eigen
verantwoordelijkheid*
 
Geen voorwaarden en eisen door de 
zorgverzekeraar aan de te leveren 
prestaties (minder regelzucht en 
bureaucratie).Minder administratieve 
rompslomp.
 
Let op: er zijn verzekeraars, die juist 
extra eisen stellen, waardoor extra 
administratie. 

PS Let op: aan de door de wet- en 
regelgeving en de door de beroeps-
groep geformuleerde standaarden en 
eisen moet wel worden voldaan!

Geen extra beloningen voor af te spreken prestaties, die , indien er 
wel een contract is , met zorgverzekeraar in dat contract worden 
vastgelegd
 
Alle prestaties/behandelingen zelf factureren: grotere debiteurenad-
ministratie en groter debiteurenrisico

Bij facturering aan zorgverzekeraar: niet alle prestaties worden 
(deels) vergoed

Financiële onzekerheid over omzet (meer ondernemersrisico)

Patiënt kan worden geconfronteerd met de vraag of de behandeling 
wel of niet volledig zal worden vergoed ( hij heeft al zorgvragen 
genoeg), waardoor frustratie bij patiënt bij start behandeling ont-
staat over wel of niet (gedeeltelijke) vergoeding 

Patiëntenselectie: praktijk gaat bestaan uit patiënten die het “ge-
makkelijk” kunnen betalen (zorgverzekeraar vergoedt immers niet 
of deels)

* Voorwaarden en eisen van de verzekeraar worden gebaseerd op de gemiddelde ervaringen en algemene 
medische kennis: geen maatwerk per praktijk
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    De inhoud en vorm van de zorgovereenkomst of zorgcontract worden in vrije 
onderhandelingen (contracteerproces) bepaald.  
De zorgovereenkomst beschrijft, welke prestaties van de medisch specialist tegen welke 
tarieven en onder welke voorwaarden (incl. kwaliteits- en doelmatigheidseisen) bij de 
zorgverzekeraar kunnen worden gedeclareerd en door de verzekeraar vergoed. 
Er is een uniforme overeenkomst Medisch specialistische Zorg, waarin niet-concurrentiële 
contractafspraken zijn geüniformeerd. Met de medisch specialist/solist worden dan alleen de 
persoons/praktijkgebonden afspraken nog in een “eigen” zorgcontract vastgelegd.

   U kunt na het afsluiten van het zorgtraject of behandelplan de tarieven voor uw geleverde 
prestaties bij de zorgverzekeraar (of bij de patiënt, indien u geen zorgcontract met de 
verzekeraar heeft) declareren. 

 
   De zorgverzekeraar controleert de ingediende declaraties via 

 -  technische controle: controle of de declaratie in de juiste digitale vorm is ingediend (uit te 
voeren door Vecozo). 

 - formele controle: het toetsen of een declaratie voldoet aan de geldende regelgeving, 
 - materiële controle: het toetsen van de declaratie op rechtmatigheid en op doelmatigheid

   U heeft recht op vergoeding indien
 -  de verzekerde recht heeft op de verleende zorg of op de vergoeding van de kosten van de 

verleende zorg
 -  de declaratie overeenkomt met de tarieven, die in de zorgovereenkomst of het zorgcontract 

zijn overeengekomen
 -  de declaratie is ingediend via Vecozo of het daarover in de zorgovereenkomst of het 

zorgcontract bepaalde
 -  er geen sprake is van onjuistheden (fouten of fraude).
  De declaraties worden voldaan ongeacht een voor de verzekerde geldend eigen risico, omdat 

de zorgverzekeraar zelf het eigen risico bij de verzekerde zal incasseren.

13 Auto

   Aan U kan een auto op kosten van de eenmanszaak, maatschap of MSB ter beschikking 
worden gesteld, waarbij een percentage van de nieuwwaarde bij uw inkomen wordt 
geteld, tenzij het privé gebruikt beperkt blijft tot 500 km per jaar. (zie vierde punt in deze 
paragraaf). Betalingen voor privégebruik aan derden mag (na afspraken met de werkgever 
over wat wel/niet vergoed wordt) op de bijtelling in mindering worden gebracht, mits het om 
intermediaire kosten gaat (bv. brandstof en parkeerkosten). De bijtelling is een percentage 
van de cataloguswaarde van de auto (www.kentekencheck.net). De bijtelling is 22% de 
cataloguswaarde van de auto (vanaf 2019 en de komende jaren), tenzij de CO2 uitstoot 
0 gram is per kilometer (nulemissieauto), dan gelden de volgende percentages. De lagere 
bijtelling geldt voor 5 jaar vanaf de eerste dag. 
Let op: Vanaf 1 juli 2020 is er een subsidie van € 4.000 bij aanschaf van een elektrische 
auto tot 
€ 45.000. Bij tweedehandsmodellen is de subsidie € 2.000. Tot 2025 wordt de subsidie 
afgebouwd.
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Percentage bijtelling tot welke cataloguswaarde voor nulemissieauto’s

CO2-uitstoot in gram 
per kilometer

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025*

nul 4% 8% 12% 16% 16% 16% 17%

Cataloguswaarde 
tot (in €) 50.000 45.000  40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

% boven de catalo-
guswaarde 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%

Auto ouder dan 15 
jaar

35% van de 
dagwaarde

*Vanaf 2026 wordt de bijtelling voor alle auto’s gelijk 22% 

De organisatie kan de auto, die u ter beschikking is gesteld, eenzijdig weer innemen, 
waarbij een eenzijdig wijzigingsbeding en een zwaarwegend belang nodig zijn en er recht op 
compensatie is. 

    Voor nulemissieauto’s is tot 1 januari 2025 een vrijstelling van BPM (Belasting van 
Personenauto’s en Motorrijtuigen). Vanaf 2025 geldt het dan reguliere tarief. Vrijstelling 
van de MRB (Motorrijtuigenbelasting) voor nulemissieauto’s is ook tot 1 januari 2025 (in 
2025 25%; vanaf 2026: regulier tarief). Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot tot 50 
gr. (plug-in-hybride) geldt tot en met 2024 50% korting op de MRB. In 2025: 25% korting; 
vanaf 2026 regulier tarief.  
Eigenaren van een personenauto of bestelauto met een dieselmotor zonder af-fabriek 
roetfilter en een fijnstofuitstoot van meer dan 5 milligram per km betalen per 1 januari 
2020 een fijnstoftoeslag (roettaks) van 15% op de MRB (motorijtuigenbelasting) 

    Het maakt voor de bijtelling niet uit of de auto eigendom is van uw eenmanszaak of geleast 
wordt

    Het privégebruik kan worden bewezen aan de hand van een sluitende rittenregistratie, 
maar veel handiger is het om een verklaring van geen privé gebruik bij de Belastingdienst 
aan te vragen. U moet altijd overtuigend bewijzen dat u niet meer dan 500 privékilometers 
rijdt. Als de inspecteur positief op dit verzoek beslist, is er geen bijtelling. De verklaring is 
geen vrijwaring voor een eventuele naheffingsaanslag. Rijdt de u tóch meer dan 500 km 
privé, ondanks de verklaring, dan wordt de naheffingsaanslag neergelegd. Dit impliceert 
dat u met een verklaring van geen privé gebruik, toch wordt gedwongen tot het bijhouden 
van een kilometeradministratie. Uit rechtspraak is gebleken, dat ook zonder een sluitende 
kilometeradministratie aan de bijtelling voor privégebruik kan worden ontsnapt, indien op 
een andere manier feitelijk wordt aangetoond, dat het privégebruik onder de 500 kilometer 
is uitgekomen. Beheer van de autosleutel bij de werkgever bleek (uit een rechterlijke 
uitspraak) daartoe niet voldoende en ook niet een schriftelijke verbod op privégebruik, tenzij 
er voldoende toezicht is op de naleving van het verbod plus passende sanctie bij overtreding. 
Ook bij het bezit van een tweede, luxere auto bij de declarant is geen bewijs voor het 
ontbreken van privégebruik. 

    U kunt ook met uw privé auto uw werkzaamheden als MS vervullen, waarbij u de 
kilometers bij de eenmanszaak, maatschap, uw PHBV of coöperatie declareert. U kunt een 
kilometervergoeding (voor de meest gebruikelijke, zakelijk aanvaardbare route) declareren, 
die de organisatie belastingvrij kan vergoeden. Deze vergoeding is tot € 0,19 per kilometer 
belastingvrij, inclusief woon-werkverkeer. Bij een vergoeding van meer dan € 0,19 (bv. 
€ 0,30 af te spreken in de arbeidsovereenkomst) is het meerdere boven de € 0,19 belast. 
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   De eigenaar van een fiets van de zaak betaalt met ingang van 1 januari 2020 een 
(forfaitaire) bijtelling van 7% van de waarde van de fiets. Bij een e-bike van € 2000 is de 
bijtelling dan € 140. Bij een belastingdruk van 49,5% is de belasting per jaar dan € 69 
per jaar (€ 5,75 per maand). Betalingen voor privégebruik aan derden mag (na afspraken 
met de werkgever over wat wel/niet vergoed wordt) op de bijtelling in mindering worden 
gebracht, mits het om intermediaire kosten gaat (bv. betalingen aan fietsenstalling, opladen 
elektrische fiets). 
Let op: lease-houders van een fiets van de zaak behouden hert recht op de vergoeding van 
€ 0,19 (zie vorig punt), als ze met een ander vervoermiddel naar het werk gaan.          

14. Personeel (zie ook laatste onderdeel van punt 9) 

   U zult als MS in de meeste gevallen alle werkzaamheden voor uw praktijk verrichten 
eventueel bijgestaan door in te huren medisch en/of technisch, administratief personeel 

    Een arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan voor onbepaalde of bepaalde tijd.  
In een arbeidsovereenkomst staat vaak een proeftijd. Verplicht is dit niet.  
Een proeftijd kan niet worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of 
korter. 

   Tijdens de duur van een overeenkomst voor onbepaalde tijd kunnen alleen met toestemming 
van beide partijen wijzigingen worden aangebracht. 

   In de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt de duur van het contract of het 
tijdstip of moment dat het contract afloopt, opgenomen. Een tijdelijk contract eindigt 
van rechtswege op de afgesproken datum zonder dat een opzegging is vereist. Indien 
wordt vergeten in de arbeidsovereenkomst een tijdsbepaling op te nemen (terwijl in de 
onderhandelingen dat wel was overeengekomen), geldt de overeenkomst voor onbepaalde 
tijd.  
Bij een tijdelijk contract (langer dan 6 maanden) moet een opzegtermijn van één maand 
in acht worden genomen (aanzegverplichting). De werkgever moet dan de werknemer 
schriftelijk meedelen of het contract wel of niet wordt verlengd. Wordt de opzegtermijn niet 
in acht genomen, dan moet de werkgever de ex-werknemer een schadevergoeding betalen 
ter hoogte van het loon voor het niet in acht genomen deel van de aanzegtermijn van één 
maand.

   De belastingdienst is het loket voor de aanslag en de inning van de loonheffingen. 
Loonheffingen = loonbelasting + premies volksverzekeringen Wlz, AOW, ANW + premies 
werknemersverzekeringen WW en WIA/WGA + bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) 
(loonheffing = loonbelasting + premies volksverzekeringen) 
Voor inning van de loonheffingen is er de loonaangifte, die eens per maand of per vier 
weken elektronisch moet worden ingediend bij de Belastingdienst.  
Er behoeft geen aangifte c.q. afdracht van loonbelasting en premies volksverzekeringen 
te worden gedaan van uitzendkrachten en detacheringspersoneel, die in dienstbetrekking 
zijn bij het uitzendbureau c.q. detacheringsbureau, die immers in dat geval zelf 
inhoudingsplichtig zijn. Stagiares zullen meestal een kostenvergoeding ontvangen, die 
niet als loon is aan te merken(dus geen loonheffing). Over het loon van stagières in 
tijdelijke dienstbetrekking dient wel loonbelasting en premies volksverzekeringen te worden 
ingehouden.

15. Deskundigheidsbevordering en herregistratie 

   U moet als medisch specialist in een periode van 5 jaar voor 200 uur (punten) hebben 
deelgenomen aan geaccrediteerde activiteiten op het terrein van uw specialisme, die uw 
deskundigheid verder bevorderen (bij- en nascholing). 
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   De punten worden bijgeschreven in het zogenoemde GAIA-dossier, dat bij herregistratie 
naar de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) wordt gestuurd.  
Naast de eis van na- en bijscholing is ook de kwaliteitsvisitatie (zie verderop) voor 
herregistratie verplicht. Daarnaast moet ook worden aangetoond, dat de MS gedurende de 
afgelopen 5 jaar minimaal 832 uur per jaar (= 16 uur per week) aan zijn werk als medisch 
specialist heeft verricht.  
Vrijgevestigden in een samenwerkingsverband kunnen daartoe een verklaring overleggen van 
een collega in het samenwerkingsverband of een (accountants)verklaring van een accountant 
(RA) of administrateur, lid van het NOAB (Nederlandse Orde van Administratie- en 
Belastingdeskundigen) of NOAA (Nederlandse Orde van Accountants-

16. Jaarverslag en jaarrekening

   MS’s, die samenwerken in een (regio)maatschap of MSB, kunnen nagaan of het nuttig is 
een jaarverslag te maken met het doel over- en inzicht te verschaffen in het reilen en zeilen 
van de praktijk. Wie ook financiële openheid wil geven, kan ook informatie opnemen over 
de financiële gang van zaken met als bijlagen de balans en verlies- en winstrekening + 
toelichting

   Indien de MS binnen een besloten vennootschap haar of zijn werkzaamheden verricht, is het 
verplicht een jaarverslag op te stellen.  
Besloten vennootschappen hebben de verplichting een jaarrekening op te stellen en binnen 
8 dagen na vaststelling te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Niet op tijd deponeren 
is een economisch delict. De omvang van de publicatieplicht verschilt per grootte van de 
onderneming. 
Voor kleine ondernemingen (zie tabel 47) ook de mogelijkheid de jaarrekening digitaal 
te deponeren via de online-service “zelf deponeren jaarrekening’. Het deponeren van de 
jaarrekening wordt (gratis) vermeld op de website van de Kamer van Koophandel (www.kvk.
nl). 
 
   Groepspraktijken en/of MSB’s met een zekere omvang zullen hun administratie door een 
externe administrateur c.q. administratiekantoor laten bijhouden Voor de jaarstukken van 
een grote onderneming (zie tabel 47) dient altijd een controle door een accountant te worden 
uitgevoerd en een accountantsverklaring te worden opgesteld. 

17. Oudedagsvoorzieningen

   U bent als MS voor uw pensioen verplicht verzekerd bij de Stichting Pensioenfonds 
voor Medisch specialisten (SPMS), de collectieve beroepspensioenregeling voor medisch 
specialisten. U dient zich als MS na de start van uw werkzaamheden bij de SMPS (via 
contactformulier www.spms.nl) aan te melden. 
De verplichtstelling is van toepassing voor in Nederland praktizerende medisch specialisten, 
ingeschreven in het KNMG-register, die de leeftijd van 65 jaar nog niet hebben bereikt 
en het beroep niet uitsluitend uitoefenen in dienstverband met een wettelijke verplichte 
deelname bij ABP of PFWZ. Het gaat dus om zelfstandige of vrijgevestigde medisch 
specialisten of dga’s, die volledig of deels in vrij beroep werkzaam zijn. 
Er zijn dus twee situaties, waarin u bij de SPMS deelneemt als werknemer:  
1. U bent dga, in dienst van uw eigen BV. U wordt fiscaal gezien als werknemer.  
2.  U bent werknemer bij een kliniek, die geen verzekerde zorg levert. Uw werkgever valt dan 

niet onder de verplichtstelling van PFWZ en u ook niet. 
(Zie voor meer informatie paragraaf 4.1.1) 

 
    Per 1 januari 2020 is bij een pensioengevend inkomen (maximale pensioengrondslag) vanaf  
e 110.111, verminderd met het franchisebedrag van e 12.472 geen aftrek van premies meer 
mogelijk (de zogenoemde pensioenaftopping). Wel is er de mogelijkheid vanuit het netto 
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inkomen vrijwillig deel te nemen aan een zogenoemde nettopensioenregeling (zie paragraaf 
5.2.4) 

    U kunt overwegen of het zinvol is om naast dit pensioen en de AOW ook nog een andere 
vorm van oudedagsvoorziening te treffen. Te denken valt aan een levensverzekering, 
banksparen of een lijfrente (zie voor alle informatie paragrafen 5.2 en 5.3)

    Gehuwden of samenwonende partners hebben elk een zelfstandig recht op een AOW-
pensioen, uit te keren in de maand na de maand, tijdens welke hij of zij de heeft AOW-
leeftijd bereikt (zie voor alle informatie paragraaf 5.1.1)

18. (Eerder) stoppen met werken: zie hoofdstuk 3

    Indien u als MS uw praktijk wenst te beëindigen, kunt u deze overdragen aan een andere 
MS. De beëindiging van een praktijk vindt ook plaats indien u uittreedt uit een maatschap 
of andere samenwerkingsvorm. De opzegging zal bij aangetekend schrijven moeten 
geschieden met in achtneming van de (contractueel) afgesproken opzegtermijn (meestal 
6 maanden), tenzij een dringende (de andere partij onverwijld mede te delen) reden de 
onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigt,  
Ingeval van een bv kunnen de aandelen van de besloten vennootschap of de activa in de BV 
aan een andere MS of bv worden overgedragen of de BV kan worden gestaakt (zie voor alle 
informatie hoofdstuk 3)

    Het is verstandig om een stappenplan praktijkoverdracht op te stellen minstens één jaar 
voorafgaand aan de overdracht . Daarbij moet worden gedacht aan de volgende elementen:

 1.  Wie is die opvolger , die de praktijk overneemt/voorzet; hoe reageren de patiënten; is er 
een potentiële samenwerking met personeel, collega’s, medewerkers en relaties; 

 2.  Financieel-economisch: waarde van de praktijk; afrekening met de fiscus ; financiële en 
fiscale consequenties verkoop praktijk en ja/neen verkoop inventaris; goodwill

 3.  Juridisch: implicaties aanwezige of toekomstige rechtsvorm; contracten zorgverzekeraars; 
arbeidsovereenkomsten en contracten met derden; overeenkomst van praktijkoverdracht; 
ontslag personeel regelen via overeenkomsten of via de rechter; transitievergoedingen 
van max. € 83.000 of een bruto-jaarsalaris als dat hoger is dan € 83.000); overdracht 
patiëntendossiers

 4.  Privé: eigen pensioen en verzekeringen; bankrekening; telefoon en internet; afscheid 
patiënten (en introductie opvolger)

Internetadressen 
 
In deze bijlage wordt naar de volgende internetadressen verwezen: 
www.belastingdienst.nl 
www.belastingdienst.nl/ondernemerscheque
www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/lijfrentepremie 
www.kvk.nl 
wwww.ondernemersplein.nl
www.svb.nl/aowleeftijd
Andere relevante internetadressen voor startende ondernemers zijn:
www.ikgastarten.nl 
www.rabobank.nl; www.ing.nl; www.abnamro.nl (eigen bedrijf starten)
ww.rijksoverheid.nl
ww.zzp-nederland.nl
www.zzp-forum.nl
www.ikwordzzper.nl
www.zzpservicedesk.nl
www.zakelijkgroeien.nl
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