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Mr.  S.J. van IJsendoorn en mevr. mr. I.J. de Laat 1    Artikelen  

 De bijzondere positie van de medisch specialist; 
5 jaar later

 ArbeidsRecht 2014/38     

 De bijzondere positie van de medisch specialist in 
het Nederlandse arbeidsrecht komt erop neer dat de 
hij op drie verschillende manieren aan een zieken-
huis verbonden kan zijn, te weten op basis van een 
ambtelijke aanstelling, een arbeidsovereenkomst of 
een toelatingsovereenkomst. In 2009 werd door de 
auteurs geconcludeerd dat, gezien het feit dat de me-
disch specialist meer en meer op een ‘gewone’ werk-
nemer begon te lijken, het voor de hand lag de relatie 
ook op die manier in te richten. In dit artikel wordt 
aan de hand van ontwikkelingen in de zorg onder-
zocht of deze conclusie vijf jaar later nog steeds kan 
worden getrokken.   

    Bijzondere positie   

 In 2009 schreven wij reeds over de bijzondere positie die 
de medisch specialist inneemt in het Nederlandse arbeids-
recht. 2    Deze bijzondere positie komt erop neer dat de me-
disch specialist op drie verschillende manieren aan een 
ziekenhuis verbonden kan zijn, te weten op basis van een 
ambtelijke aanstelling, een arbeidsovereenkomst of een 
toelatingsovereenkomst. De belangrijkste vraag die in ons 
artikel aan de orde kwam, was of door de ontwikkelingen 
in de zorg de relatie tussen vrijgevestigde medisch speci-
alist en ziekenhuis nog wel op de huidige wijze kon blijven 
voortbestaan. Wij concludeerden dat gezien het feit dat de 
medisch specialist meer en meer op een ‘gewone’ werkne-
mer begon te lijken, het voor de hand lag de relatie ook op 
die manier in te richten. In dit artikel zullen wij bespreken 
of onze conclusie nog steeds van toepassing is, onder meer 
door de in 2011 doorgevoerde wijzigingen in de toelatings-
overeenkomst te bespreken. Ook komen de wijzigingen met 
betrekking tot het fiscaal ondernemerschap aan de orde zo-
als die gaan gelden per 1 januari 2015 en de vraag of bij het 
uitwerken van nieuwe ‘besturingsmodellen’ de kwaliteit 
van zorg wel in ogenschouw is genomen.     

    De toelatingsovereenkomst   

 De grondslag voor de rechtsverhouding tussen een medisch 
specialist en een ziekenhuis is een ambtelijke aanstelling, 
een arbeidsovereenkomst of een toelatingsovereenkomst. 
Deze laatste is een overeenkomst sui generis, met elemen-

  1  Mr. S.J. van IJsendoorn is advocaat bij Kennedy Van der Laan. Mevr. mr. I.J. 
de Laat is advocaat bij Kennedy Van der Laan en redacteur van Arbeids-
Recht. 

  2  Van IJsendoorn en De Laat, ‘De Bijzondere positie van de medisch specia-
list’,  ArbeidsRecht 2009/11 . 

ten van zowel de arbeids- als de opdrachtovereenkomst. 3    
De rechtsverhouding wordt verder bepaald door afspraken 
die op collectief niveau tot stand zijn gekomen en doorwer-
ken in de individuele overeenkomst. Dat betreft ten eerste 
afspraken die medisch specialisten onderling maken in de 
medische staf, de vakgroep of de maatschap. Daarnaast be-
treft het afspraken tussen het ziekenhuis en de (verenigde) 
medisch specialisten die worden vastgelegd in het Docu-
ment Medische Staf (‘DMS’). Dit is een raamwerk voor re-
gelingen op collectief niveau over onder meer kwaliteit, de 
bedrijfsorganisatie en de verantwoordelijkheidsverdeling. 
In het DMS kan bijvoorbeeld ook de methodiek en systema-
tiek voor de beoordeling van het functioneren van medisch 
specialisten worden vastgelegd. 
 Een ruime meerderheid van de medisch specialisten 4    is 
werkzaam op basis van een toelatingsovereenkomst, de zo-
genaamde ‘vrijgevestigde medisch specialisten’. De belang-
rijkste reden voor het aangaan van een toelatingsovereen-
komst 5    in plaats van een arbeidsovereenkomst is financieel 
van aard. De Belastingdienst merkt medisch specialisten 
met een toelatingsovereenkomst aan als zelfstandigen in de 
zin van  art. 3.4  Wet op de inkomstenbelasting 1964, met alle 
fiscale voordelen van dien. 
 In ons vorige artikel lichtten wij reeds toe dat de Orde van 
Medisch Specialisten (‘OMS’) en de Nederlandse Vereniging 
van Ziekenhuizen (‘NVZ’) een Model Toelatingsovereen-
komst (hierna: ‘MTO’) hebben opgesteld. Ten tijde van ons 
vorige artikel was de MTO voor het laatst herzien in 2006. 
Ons belangrijkste kritiekpunt op de versie van de MTO uit 
2006 was dat de kwaliteit van de zorg onvoldoende gewaar-
borgd kon worden doordat het ziekenhuis op basis van de 
toelatingsovereenkomst onvoldoende invloed kon uitoefe-
nen op de door de medisch specialisten verleende zorg. Ge-
zien het feit dat het ziekenhuis mede aansprakelijk is voor 
de door de medisch specialist geleverde zorg, was dit naar 
onze mening een cruciaal punt. 
 Ook uit andere hoeken kwam de roep om verduidelijking 
van de verhouding tussen het ziekenhuis en de medisch 
specialisten en de verantwoordelijkheidsverdeling voor de 
kwaliteit van zorg. Naar aanleiding van de casus van neuro-
loog Jansen in het Medisch Spectrum Twente werd een rap-
port opgesteld. 6    Een belangrijke aanbeveling was dat de ver-
antwoordelijkheidsverdeling tussen de Raad van Bestuur en 
medici voor wat betreft de kwaliteit van zorg verduidelijkt 
moest worden. Daarnaast diende het medisch specialistisch 

  3  Ph.S Kahn, ‘De juridische relatie ziekenhuis – medisch specialist en kwali-
teit van zorg’, p. 42. 

  4  75% van de circa 17.000 medisch specialisten is vrijgevestigd (Rabobank 
Cijfers & Trends 13 maart 2014). 

  5  Zie voor een nadere toelichting op de toelatingsovereenkomst: Van 
IJsendoorn en De Laat, ‘De bijzondere positie van de medisch specialist’, 
 ArbeidsRecht 2009/11 . 

  6  Externe onderzoekscommissie MST, rapport ‘En waar was de patiënt...?’, 1 
september 2009. 
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handelen inzichtelijk en toetsbaar te zijn, bijvoorbeeld in 
een vorm van intercollegiale toetsing. In de casus Jansen 
was voor de Raad van Bestuur en de leden van de vakgroep 
neurologie namelijk al lange tijd duidelijk dat de samen-
werking en de dossiervoering ondermaats was. Onduidelijk 
was echter wie daar de verantwoordelijkheid voor had. De 
schade werd daardoor (onnodig) omvangrijk. 
 Dat het kwaliteitssysteem van ziekenhuizen niet sluitend 
was, werd in 2010 ook vastgesteld in een advies van de Raad 
van de Volksgezondheid & Zorg (‘RVZ’). 7    Geconcludeerd werd 
dat de Raad van Bestuur weliswaar eindverantwoordelijk is 
voor de kwaliteit van zorg, maar dat zij deze verantwoorde-
lijkheid onvoldoende kan waarmaken omdat medisch spe-
cialisten geen verantwoording aan haar afleggen. Met name 
het feit dat de Raad van Bestuur onvoldoende informatie 
krijgt, maakt dat zij onvoldoende op kwaliteit(sverbetering) 
kan sturen. Volgens de RVZ was de overeenkomst tussen het 
ziekenhuis en de medisch specialist het aangrijpingspunt 
om dit te veranderen. Zij pleitte voor de ontwikkeling van 
een toetsings- en beoordelingskader voor het functioneren 
van medisch specialisten. Op basis hiervan zouden medisch 
specialisten periodiek verantwoording af dienen te leggen 
over hun functioneren aan de Raad van Bestuur. Deze ver-
antwoordingsplicht zou contractueel vastgelegd moeten 
worden.     

    Nieuw Model Toelatingsovereenkomst   

 De kritiek dat de MTO uit 2006 onvoldoende duidelijk was 
over de verantwoordelijkheidsverdeling met betrekking tot 
de kwaliteit van zorg en onvoldoende mogelijkheden bood 
voor het ziekenhuis om op kwaliteit te sturen, werd dus 
breed gedragen. Daarnaast speelde een rol dat door een wij-
ziging in de Wet marktordening gezondheidszorg voorzien-
baar werd dat de fiscale positie van de medisch specialist 
zou veranderen. 8    De Minister van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport, de OMS en de NVZ kwamen daarom in 2010 een 
Onderhandelingsresultaat overeen over de budgettering 
van honoraria en afgesproken werd dat een aantal aspecten 
van het Onderhandelingsresultaat in een nieuwe MTO zou 
worden vastgelegd. 
 De OMS en de NVZ hebben vervolgens in 2011 een nieuwe 
MTO tot stand gebracht (‘MTO 2011’). Zij hebben gezocht 
naar een formulering van een toekomstbestendig model dat 
bij wijzigingen in wet- en regelgeving niet steeds opnieuw 
aangepast behoefde te worden en waarbij tevens de verhou-
ding tussen het ziekenhuis en de vrijgevestigde medisch 
specialist tegen het licht is gehouden. 9       

    Andere insteek   
 Allereerst is gelet op de ontwikkelingen in de zorg in de MTO 
2011 gekozen voor een andere insteek. Waar de oorsprong 

  7  Raad voor de Volksgezondheid & Zorg, ‘De relatie medisch specialist en 
ziekenhuis in het licht van de kwaliteit van zorg’, maart 2010. 

  8  Deze wijziging maakte het mogelijk dat honoraria van vrijgevestigde me-
disch specialisten per ziekenhuis werden begrensd. 

  9  Onderhandelingsresultaat NVZ/OMS, Toelichting bij de Model Toelatings-
overeenkomst, 20 september 2011. 

van de MTO was dat de medisch specialist werd toegelaten 
tot het ziekenhuis om als vrij beroepsbeoefenaar gebruik te 
kunnen maken van de ruimte, het personeel en de outillage 
van ziekenhuis, wordt in de MTO 2011 uitgegaan van een 
samenwerking die wordt aangegaan door het ziekenhuis en 
de medisch specialist. De samenwerking is gericht op het 
verlenen van medisch specialistische zorg. Enerzijds heeft 
dit te maken met de gedeelde verantwoordelijkheid voor de 
kwaliteit van zorg. Anderzijds is deze nieuwe insteek inge-
geven door productieafspraken en honoraria.     

    Verantwoordelijkheidsverdeling   
 Ten aanzien van de kwaliteit en kwantiteit van de medisch 
specialistische zorg geldt dat op basis van de MTO 2011 het 
ziekenhuis en de medisch specialist zich hier gezamenlijk 
voor verantwoordelijk dienen te achten. Dit komt onder 
meer tot uiting in het feit dat zowel de medisch specialist 
als het ziekenhuis een geneeskundige behandelingsover-
eenkomst sluiten met de patiënt. In de  Kwaliteitswet zor-
ginstellingen  is al sinds de jaren negentig vastgelegd dat de 
Raad van Bestuur eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit 
van zorg (‘De zorgaanbieder biedt verantwoorde zorg aan’). 
In de praktijk was hier desondanks onduidelijkheid over. 
In de MTO 2011 is verduidelijkt dat de medisch specialist 
de primaire verantwoordelijkheid heeft over de door hem 
te verlenen zorg. 10    Daarnaast is vastgelegd dat de medisch 
specialist samen met de andere medisch specialisten in het 
samenwerkingsverband de patiëntenzorg verzorgt, waarbij 
aspecten als productie, kwaliteit, continuïteit en beschik-
baarheid worden afgestemd. Naar aanleiding van de eerder 
aangehaalde casus Jansen is in de MTO 2011 de mogelijk-
heid geboden om een medisch specialist als manager van 
het samenwerkingsverband aan te stellen met door het be-
stuur gemandateerde bevoegdheden gericht op het functio-
neren van het samenwerkingsverband. 11    
 Ten opzichte van de patiënt nemen het ziekenhuis en de 
medisch specialist de zorg van een goed hulpverlener in 
acht ex  art. 7:453  BW. Artikel 10 van de MTO 2011 vult deze 
professionele standaard nader in en bepaalt dat de medisch 
specialist handelt overeenkomstig de kwaliteits- en veilig-
heidsrichtlijnen van de landelijke wetenschappelijke ver-
eniging op het gebied van zijn specialisme. Vergeleken met 
de eerdere versie van de MTO houdt dat in dat de kwaliteit 
van zorg meer wordt gekoppeld aan de richtlijnen van de 
wetenschappelijke verenigingen dan aan de wet. Voor het 
ziekenhuis geldt de verplichting om de zorg zodanig te or-
ganiseren dat steeds sprake is van verantwoorde en veilige 
zorg. In dat kader verbindt de medisch specialist zich om 
mee te werken aan het door het ziekenhuis vastgestelde 
kwaliteits- en veiligheidsbeleid.     

    Sturen op kwaliteit   
 Nieuw en wezenlijk anders is dat in de MTO 2011 geregeld 
is dat medisch specialisten periodiek verantwoording moe-
ten afleggen aan het bestuur over de kwantiteit en de kwa-

  10  Artikel 1 MTO. 
  11  Artikel 6 MTO. 
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liteit van de door hem geleverde medisch specialistische 
zorg. Belangrijk in het kader van het functioneren van de 
medisch specialist is daarnaast dat hij verplicht is om deel 
te nemen aan de evaluatie van het individuele functioneren 
van de medisch specialist onder verantwoordelijkheid van 
de medisch staf (‘IFMS’). De uitkomsten daarvan worden 
teruggekoppeld aan de Raad van Bestuur. Naar aanleiding 
van de verantwoording vindt door partijen een evaluatie 
plaats van het functioneren van de medisch specialist. 12    Ten 
opzichte van de MTO 2006 is dit wat ons betreft een goede 
stap om de kwaliteit van zorg te waarborgen. 
 Concluderend komt de MTO 2011 erop neer dat het zieken-
huis en de medisch specialist samen zorg verlenen, maar 
daarbij wel ieder hun eigen verantwoordelijkheid hebben. 
Ter verduidelijking van de verantwoordelijkheidsverde-
ling is in de MTO 2011 de aanwijzingsbevoegdheid van het 
ziekenhuis aangepast. 13    Gelet op de wettelijke eindverant-
woordelijkheid van het ziekenhuis voor de kwaliteit van 
zorg en de eindverantwoordelijkheid van het bestuur voor 
de exploitatie en de continuïteit van het ziekenhuis, kan 
het bestuur aanwijzingen geven aan medisch specialisten 
omtrent de kwaliteit, veiligheid en organisatie van de zorg. 
Ten aanzien van de medisch inhoudelijke zorg aan individu-
ele patiënten mag het ziekenhuis geen aanwijzingen geven. 
Nieuw is dat het ziekenhuis geen disciplinaire maatregelen 
(schriftelijke waarschuwing, schorsing voor bepaalde tijd) 
meer kan opleggen. In die zin geeft de MTO 2011 een verdui-
delijking van de verantwoordelijkheden, maar geldt daar-
naast dat de aanwijzingsbevoegdheid ten opzichte van de 
MTO 2006 is ingeperkt. Dit is op zichzelf opmerkelijk. Im-
mers, het ziekenhuis krijgt in de MTO 2011 meer mogelijk-
heden om te sturen op de kwaliteit van zorg, maar kan dus 
minder handhaven indien medisch specialisten niet mee-
werken. Bij (een vermoeden van) disfunctioneren is het zie-
kenhuis aangewezen op non-actief stelling of beëindiging 
van de toelatingsovereenkomst. Dat laatste kan door middel 
van opzegging, bijvoorbeeld indien de medisch specialist in 
ernstig verzuim blijft van nakoming van de toelatingsover-
eenkomst of indien hij niet meer de bekwaamheid of ge-
schiktheid blijkt te bezitten om zijn praktijk uit te oefenen. 14         

    Visiedocument   

 In december 2013 hebben de OMS en de Wetenschappe-
lijke Verenigingen een visiedocument opgesteld. 15    Hierin 
werd ingegaan op de verantwoordelijkheidsverdeling en 
het functioneren van de medisch specialist. Uitgangspunt 
was dat de kwaliteit van de Nederlandse zorg goed is. Het 
doel van het visiedocument was de kwaliteit van zorg te 
handhaven en het optimaal functioneren van de medisch 
specialist te bevorderen. Daarbij werd vooral gewezen op 

  12  Artikel 16 MTO. 
  13  Artikel 18 MTO. 
  14  Artikel 23 MTO. Zie bijvoorbeeld Scheidsgerecht Gezondheidszorg 18 fe-

bruari 2013, GJ 2013/53 en Scheidsgerecht Gezondheidszorg 16 januari 
2013, GJ 2013/31. 

  15  Visiedocument van de Orde van Medisch Specialisten en Wetenschap-
pelijke Verenigingen, ‘Optimaal functioneren van medisch specialisten’, 
Utrecht, 12 december 2013. 

een goede verantwoordelijkheidsverdeling en het belang 
van een aantal bestaande kwaliteitsbevorderende activi-
teiten: IFMS, kwaliteitsvisitatie door de wetenschappelijke 
vereniging, regelmatige bij- en nascholing, het systeem van 
herregistratie bij het College Geneeskundige Specialismen 
en het modelreglement ‘mogelijk disfunctionerend medisch 
specialist’.     

    Fiscale wijzigingen   

 Naast de ontwikkelingen op het gebied van de toelatings-
overeenkomst, staat de ziekenhuizen en medisch specia-
listen per 1 januari 2015 een belangrijke fiscale wijziging 
te wachten die eveneens belangrijke gevolgen zal hebben 
voor de positie van de vrijgevestigde medisch specialist. 
Voor de medisch specialist die werkzaam is op basis van 
een arbeidsovereenkomst of een ambtelijke aanstelling zijn 
deze wijzigingen niet direct van belang. Allereerst vindt er 
een verandering plaats in de bekostiging van de medisch 
specialistische zorg. Waar de vergoeding voor de geleverde 
zorg op dit moment bestaat uit een ‘instellingsdeel’ en een 
‘honorariumdeel’, worden met ingang van 1 januari 2015 in-
tegrale tarieven ingevoerd. In de huidige situatie is het on-
derscheid tussen het deel van het tarief dat voor de zorgin-
stelling bestemd is (het instellingsdeel) en het deel van het 
tarief dat voor de medisch specialist bestemd is (het hono-
rariumdeel) op voorhand helder. In 2015 zullen ziekenhuis 
en de vrijgevestigde medisch specialist in onderhandeling 
moeten treden over de honoraria van medisch specialisten 
en de prestatie die daar tegenover staat. Door deze wijziging 
naar het integrale bekostigingsmodel kan de vrijgevestigde 
medisch specialist niet meer zelfstandig via het ziekenhuis 
declareren aan de zorgverzekeraar. Hiermee komt een be-
langrijk fundament van het zelfstandig ondernemerschap 
te vervallen. 
 De tweede wijziging ziet op de fiscale voordelen die vrijge-
vestigde medisch specialisten op dit moment genieten. Tot 1 
januari 2015 geldt de ruling van het Ministerie van Financi-
en 16    dat specialisten die aan bepaalde voorwaarden voldoen 
als ondernemer kwalificeren. Een van deze voorwaarden 
is dat medisch specialisten een zelfstandig declaratierecht 
hebben. Dit recht komt als hiervoor omschreven per 1 janu-
ari 2015 te vervallen. Andere voorwaarden zijn ‘het deelne-
men aan een collectief ‘ en ‘een toelatingsovereenkomst op 
basis van het nieuwe MTO hebben gesloten’. In de praktijk 
werkt deze ruling als een collectieve VAR-Wuo. 17    In het re-
geerakkoord 18    is opgenomen dat deze ruling komt te verval-
len. Dit betekent dat het ondernemerschap van de medisch 
specialisten door de fiscus zal worden beoordeeld aan de 
hand van de reguliere wet- en regelgeving. Uit de jurispru-
dentie zijn drie cumulatieve voorwaarden af te leiden waar-

  16  Brief van Staatssecretaris van Financiën d.d. 1 november 2011. 
  17  Zie voor een uitgebreide omschrijving van de fiscale positie van de specia-

list: PwC, ‘Deelrapportage 1: Onderzoek naar de gevolgen voor ziekenhuis 
en specialist van de veranderingen in de fiscaliteit per 1 januari 2015’ (on-
derdeel van hoofdrapportage ‘Naar een duurzame relatie tussen zieken-
huis en medisch specialist’), 1 juli 2013, p. 10 e.v.. 

  18  Regeerakkoord VVD-PvdA ‘Bruggen slaan’, 29 oktober 2012, p. 22. 
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aan een medisch specialist zal moeten voldoen om te kwa-
lificeren als ondernemer. Het gaat hier om de continuïteits-, 
zelfstandigheids-, en risicovoorwaarde. 19    Het eerste crite-
rium houdt in dat de medisch specialist duurzame onder-
nemersactiviteiten moet uitoefenen. Aan dit criterium zou 
voldaan moeten kunnen worden. De twee andere criteria 
zijn lastiger. Op grond van de zelfstandigheidsvoorwaarde 
moet de medisch specialist voldoende zelfstandigheid heb-
ben ten opzichte van zijn opdrachtgever. Dit betekent onder 
meer het hebben van meerdere opdrachtgevers, beschikken 
over eigen instrumenten, zelfstandig cliënten (patiënten) 
werven en onder eigen naam factureren. Of aan dit crite-
rium is voldaan is ter beoordeling aan de Belastingdienst. 
In de markt wordt er al rekening mee gehouden dat de me-
disch specialist niet aan dit vereiste zal voldoen. 20    Hetzelfde 
geldt voor de risicovoorwaarde. Het risico dat medisch spe-
cialisten lopen is beperkt zodat maar zeer de vraag of dit 
voldoende risico is om ondernemerschap te kunnen onder-
bouwen. Dit betekent dat als er niets verandert in de feite-
lijke situatie, de meeste vrijgevestigde medisch specialisten 
per 2015 niet meer als ondernemer kwalificeren. De conse-
quentie zal dan zijn dat in de ogen van de Belastingdienst 
sprake is van een fictieve dienstbetrekking zodat loonhef-
fingen zullen moeten worden ingehouden.     

    Nieuwe besturingsmodellen   

 Al geruime tijd zijn de medisch specialisten en hun fisca-
le adviseurs bezig met het ontwikkelen van verschillende 
nieuwe besturingsmodellen om zo hun fiscale status als 
ondernemer te behouden. Uit een enquête die door de OMS 
is gehouden blijkt dat bijna alle vrijgevestigde specialisten 
voorbereidingen treffen om hun status als ondernemer te 
behouden. 21    Dit terwijl de bedoeling van de minister juist 
was om loondienst te bevorderen. Zo liet minister Plasterk 
tijdens de behandeling van de  Wet Normering Topinkomens  
in maart 2014 in de Tweede Kamer weten dat minister 
Schippers er alles aan doet om de medisch specialisten in 
loondienst te krijgen met onder meer als doel op die manier 
een ‘dempende werking’ op het inkomen te bewerkstelli-
gen. 22    
 De belangrijkste opties voor de medisch specialisten na 1 
januari 2015 zijn 1) mede-eigenaar worden van het zieken-
huis (‘het Participatiemodel’); óf 2) de oprichting van een 
Medisch Specialistisch Bedrijf (‘het Samenwerkingsmodel’). 
Daarnaast blijft natuurlijk de mogelijkheid van loondienst. 
Het voert voor dit artikel te ver om beide opties helemaal 
uit te werken. Kort gezegd houdt het Participatiemodel in 
dat de medisch specialisten participeren in het ziekenhuis 
door middel van een aandelenbelang. Dit kan op verschil-
lende manieren worden vormgegeven. Een van de manieren 
is het ‘niet-transparante model’. In dit model is kort gezegd 

  19  Zie, brief van Staatssecretaris van Financiën d.d. 1 november 2011, p. 13. 
  20  NVZ, ‘Passend Model, Over de relatie tussen ziekenhuizen en medisch spe-

cialisten na 2015’, juni 2013, p. 10. 
  21  S. Olsthoorn, ‘Ondernemingsdrang artsen brengt bestuurbaarheid zieken-

huis in gevaar’, Het Financieele Dagblad 29 april 2014. 
  22   Kamerstukken II 2013/14, 30111, nr. 69 , p. 15. 

een deel van de medisch specialisten via hun personal hol-
ding lid in een coöperatie. Deze coöperatie krijgt vervolgens 
een aandelenbelang in het ziekenhuis. Het ziekenhuis sluit 
vervolgens dienstverleningsovereenkomsten met de perso-
nal holding van de medisch specialisten, op basis waarvan 
de specialisten werkzaamheden verrichten voor het zieken-
huis. 23    Het Samenwerkingsmodel komt er op een samen-
werking tussen twee zelfstandige entiteiten, het ziekenhuis 
en het Medisch Specialistisch bedrijf (‘MSB’). Het MSB is de 
entiteit waarin alle specialisten zich hebben verenigd, in 
loondienst dan wel als eigenaar. 24    Tussen het ziekenhuis en 
het MSB wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten 
waarin onder meer de onderlinge verdeling van verant-
woordelijkheden en governance-aspecten worden geregeld. 
De meeste medisch specialisten lijken te gaan kiezen voor 
het Samenwerkingsmodel. 
 De Staatssecretaris van Financiën heeft op 18 december 
2013 bevestigd dat het uitgangspunt is dat beide model-
len – die beiden verschillende varianten kennen – leiden 
tot ondernemerschap van de medisch specialisten, waarbij 
vanzelfsprekend het voorbehoud wordt gemaakt dat be-
oordeling van individuele situaties aan de hand van feiten 
en omstandigheden zal plaatsvinden. 25    Fiscaal gezien kun-
nen deze modellen dan wel een passende oplossing zijn, er 
is veel kritiek op deze oplossingen vanuit het oogpunt van 
kwaliteit, financiën en governance. 26    Ten aanzien van de 
kwaliteit van de zorg is bijvoorbeeld maar zeer de vraag of 
ziekenhuizen niet nog minder mogelijkheden krijgen om 
medisch specialisten aan te spreken op hun functioneren. 
Bijvoorbeeld in het Samenwerkingsmodel sluit het zie-
kenhuis een samenwerkingsovereenkomst met het MSB 
en heeft – in principe – geen afzonderlijke relatie met de 
individuele medisch specialist, laat staan een instructiebe-
voegdheid. De OMS en de NVZ gaan ervan uit dat in de sa-
menwerkingsovereenkomst een variabel onderdeel van de 
beloning kan worden gekoppeld aan KPI’s op het gebied van 
onder meer kwaliteit. 27    Het is wat ons betreft de vraag of 
ziekenhuizen op deze wijze hun verantwoordelijkheid voor 
de kwaliteit van de zorg en daarmee voor het functioneren 
van de medisch specialisten voldoende kunnen borgen.     

    Heeft de MTO nog toekomst?   

 Nog los van de inhoudelijke kritiek op de nieuwe bestu-
ringsmodellen, doet zich ook de vraag voor hoe deze model-
len zich verhoudingen tot de MTO. Het is wat ons betreft op-
merkelijk dat men in de zorg de afgelopen jaren zijn uiterste 

  23  PwC, Deelrapportage 2: Onderzoek naar besturingsmodellen voor een 
duurzame relatie tussen ziekenhuis en specialist (onderdeel van hoofdrap-
portage ‘Naar een duurzame relatie tussen ziekenhuis en medisch specia-
list’), 1 juli 2013, p. 19. 

  24  Kamerstukken II 2013/14, 30111, nr. 69, p. 18. 
  25  Brief Ministerie van Financiën d.d. 18 december 2013, ‘akkoord fiscale 

behandeling samenwerking medisch specialisten/ziekenhuizen vanaf 1 
januari 2015’. 

  26  K. Meersma, ‘De supermaatschap: een keizer zonder kleren’, Zorgvisie 13 
april 2014. 

  27  Brief Orde van Medisch Specialisten en de Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuizen d.d. 17 december 2013 ‘Akkoord fiscale behandeling samen-
werking medisch specialisten/ziekenhuizen vanaf 1-1-2015’, p. 3-5. 
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best heeft gedaan om door middel van aanpassing van de 
MTO de kwaliteit van zorg zo veel mogelijk te waarborgen, 
maar nu de MTO op geen enkele wijze laat terugkomen in 
de uitwerking van de nieuwe besturingsmodellen. Het is de 
vraag of dit bewust is gedaan en of daadwerkelijk alleen nog 
maar naar de fiscale aspecten is gekeken en andere onder-
werpen zoals kwaliteit, governance en financiën nog aan 
de orde moeten komen. Als dat zo is, dan begint de tijd te 
dringen. Vanuit het oogpunt van kwaliteit bezien, willen 
wij er voor pleiten (de inhoud van) de MTO te handhaven. 
Bijvoorbeeld indien een specialist zich niet laat bij- en na-
scholen, moet het ziekenhuis maatregelen kunnen nemen. 
Dit lijkt, als hiervoor omschreven, lastig te worden in het 
Samenwerkingsmodel. Er bestaat in dit model immers geen 
directe relatie tussen ziekenhuis en medisch specialist. Het 
Participatiemodel zou wel mogelijkheden kunnen bieden. 
De dienstverleningsovereenkomst tussen het ziekenhuis 
en (de personal holding van) de medisch specialist zou de 
inhoud van de huidige MTO kunnen omvatten. Waar de 
medisch specialisten nu massaal lijken te kiezen voor het 
Samenwerkingsmodel, zouden de ziekenhuizen in het licht 
van het voorgaande wellicht moeten overwegen het Partici-
patiemodel nog eens nader te bekijken.     

    Conclusie   

 Concluderend kan worden gezegd dat de MTO 2011 duide-
lijkheid verschaft over de verantwoordelijkheidsverdeling 
voor de kwaliteit van zorg. Door invoering van de uitgebrei-
de verantwoordingsplichten zijn er meer mogelijkheden 
voor de ziekenhuizen om tijdig te sturen op kwaliteit. Nu 
partijen op dit punt op de goede weg zijn, lijkt de nieuwe 
wetgeving per 1 januari 2015 roet in het eten te gaan gooi-
en. Wij zijn benieuwd hoe de discussie ten aanzien van de 
relatie tussen ziekenhuizen en medisch specialisten zich de 
komende periode zal gaan ontwikkelen. Vanuit het zieken-
huis en de patiënt bezien lijkt loondienst wellicht toch zo 
gek nog niet omdat op deze wijze door het ziekenhuis de 
meeste invloed kan worden uitgeoefend op de zorgverle-
ning door de medisch specialist en daarmee op de kwaliteit 
van zorg. 
 To be continued.          

T2_ARB_1408-09_bw_V02.indd   15T2_ARB_1408-09_bw_V02.indd   15 7/31/2014   7:21:25 PM7/31/2014   7:21:25 PM




