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Inleiding  

In de Nederlandse gezondheidszorg is op dit moment een groot aantal regelingen 

van kracht of in ontwikkeling, waarbij de functie van de huisarts in het 

geding is. 

Zonder volledig te zijn noemen we in dit kader de volgende regelingen, al dan 

niet van wetgevende aard: 

- Wet Voorzieningen Gezondheidszorg (80) 

- Wet Tarieven Gezondheidszorg (78) 

- Tijdelijke Wet normering inkomens vrije beroepsbeoefenaars (74) 

- voorstellen inzake de totstandkoming van een vestigingsbeleid voor huisart-

sen, bijvoorbeeld de nota "Vestigingsregelingen" van de Landelijke Huisart-

sen Vereniging (LHV) (66) 

- voorstellen betreffende de huisartsenhonorering, onder andere de nota "Naar 

een nieuWe honorering" van de LHV (67) en de aanbevelingen in het advies van 

de Commissie Structuur Honorering Medische Specialisten ("Commissie van 

Mansvelt") (24) 

- heroverwegingen met betrekking tot de financiering van de Nederlandse ge-

zondheidszorg, onder andere het rapport "Heroverweging Collectieve Uitgaven" 

(123) en het rapport "Herwaardering van Welzijnsbeleid" van de Wetenschappe-

lijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) (125) 

- aanzetten tot een manpower-planning in de gezondheidszorg 

- voorstellen tot afschaffing van het systeem van goodwill-betaling bij prak-

tijkoverdracht 

Doorgaans wordt in de genoemde regelingen slechts zijdelings aandacht besteed 

aan de honorering van de huisarts, die in de Nederlandse situatie overwegend 

als vrij-beroepsbeoefenaar werkzaam is. Ook het verschijnsel van de goodwill-

betaling bij praktijkoverdracht wordt doorgaans slechts vluchtig besproken. 

Toch is een goede discussie over bijvoorbeeld praktijkverkleining slechts 

mogelijk als de honorering van de huisarts en de goodwill-problematiek inte-

graal in de discussie worden betrokken. 

Sommige publicaties behandelen weliswaar het totale probleem van de huisart-

senhonorering en de goodwill, bijvoorbeeld de nota "Naar een nieuwe honore-

ring" van de LHV, maar zij bieden -om overigens begrijpelijke redenen- niet in 

alle opzichten een evenwichtige benadering. 

Gezien de onderlinge samenhang tussen honorering en goodwill is ons inziens 
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een integrale benadering noodzakelijk. De relatie tussen honorering en good-

will is een tweezijdige. Enerzijds is de goodwill afhankelijk van de hoogte 

van de honorering, al dan niet in vergelijking met de honorering in alterna-

tieve situaties. Anderzijds is de goodwill gezien de gevolgen ervan in de 

sfeer van de praktijkkosten en de inkomstenbelasting, van invloed op de hono-

rering. 

In de Structuurnota Gezondheidszorg 1974 (75) wordt de functie van de huisarts 

aangeduid als de centrale functie in de Nederlandse gezondheidszorg. Realisa-

tie van dit beleidsvoornemen dreigt echter spaak te lopen wanneer de financië-

le consequenties onvoldoende en/of onjuist bij de planning en besluitvorming 

worden betrokken. 

Een totaal-overzicht van de honorering van de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar 

in samenhang met de goodwill-problematiek lijkt voor een evenwichtige besluit-

vorming omtrent de functie van de huisarts van wezenlijk belang. Via het 

onderhavige onderzoek, dat gebaseerd is op gegevens over 1977, hebben wij 

getracht bouwstenen voor dit totaal-overzicht aan te dragen. Daarnaast hebben 

wij, op grond van de door het onderzoek verkregen inzichten, een aantal uit-

spraken gedaan over regelingen waarbij de honorering van de huisarts en de 

goodwill-problematiek in het geding zijn. Wij hopen hiermee een bijdrage te 

leveren aan de inzichten die omtrent deze punten bestaan in wetenschappelijke, 

politieke en maatschappelijke kringen. Dit op een moment dat deze inzichten, 

gezien de stand van de wetgeving, uiterst relevant zijn. 

Het honorarium van de huisarts als vrij-beroepsbeoefenaar (h c ) omschrijven wij 

als de totale omzet van de huisartspraktijk (O T) verminderd met de totale 

kosten (KT): h c  = OT  - KT . 

De totale omzet van de huisartspraktijk (O T) is opgesplitst in de omzet uit 

hoofde van "normale" huisartsenhulp (O H) en omzet uit hoofde van "overige" 

huisartsenhulp en nevenfuncties (O N ): OT  = OH  + ON . 

Hoofdstuk I is geheel gewijd aan de opbrengsten die de huisarts ontvangt uit 

hoofde van wat wij eenvoudshalve "normale" huisartsenhulp noemen 

Hiertoe rekenen wij uitsluitend die diensten van de huisarts die worden 

geacht te zijn begrepen in het abonnementshonorarium voor ziekenfondsverze-

kerden en vergelijkbare hulp aan particulieren. Achtereenvolgens wordt 

aandacht besteed aan het abonnementshonorarium voor ziekenfondsverzekerden, 

het verrichtingentarief voor particulieren, de opbrengstverhouding tussen 

ziekenfondsverzekerden en particulieren, de mogelijke oorzaken van consump-

tie-verschillen tussen beide categorieën, de "capaciteit" van de huisarts- 
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praktijk en de betekenis die aan praktijkverkleining moet worden toegekend 

alsmede aan de relatie tussen bruto opbrengsten uit "normale" huisartsenhulp 

en de praktijkomvang in 1977. In het hoofdstuk wordt tevens een relatie 

gelegd tussen het onderhavige, meer op de individuele huisartspraktijk 

gerichte onderzoek en literatuur over de rol van de huisarts in de gezond-

heidszorg in het algemeen. 

Hoofdstuk II is gewijd aan de opbrengsten die de huisarts ontvangt uit 

hoofde van "overige" huisartsenhulp en nevenfuncties (O N). Onder "overige" 

huisartsenhulp verstaan wij die -overigens "normale"- huisartsenhulp die 

niet wordt geacht te zijn begrepen in het abonnementshonorarium voor zieken-

fondsverzekerden, en ook geen vergelijkbare hulp aan particulieren is (bij-

voorbeeld verloskundige hulp door de huisarts). Wat betreft de opbrengsten 

uit nevenfuncties hebben wij ons beperkt tot die nevenfuncties die voor 

huisartsen niet ongebruikelijk zijn en waarbij het arts-zijn een belangrijke 

voorwaarde vormt. Getracht is om per soort nevenfunctie een schatting te 

geven van omvang en opbrengsten in 1977. 

Wat betreft de kosten in de huisartspraktijk wordt door ons in eerste instan-

tie voor de totale kosten (K T) aansluiting gezocht bij de normatieve praktijk-

kosten volgens de landelijke honoreringsovereenkomst tussen LHV en VNZ I)  (65) 

(hoofdstuk III). Later wordt voor de uitgaven die samenhangen met de investe-

ringen in praktijkband en goodwill, een casu/stieke benadering toegepast 

(hoofdstuk VII). 

In hoofdstuk III worden de normatieve praktijkkosten volgens de landelijke 

honoreringsovereenkomst over 1977 kritisch beschouwd. Hierbij wordt met name 

aandacht besteed aan en worden ideeën ontwikkeld over de relatie tussen 

omvang en kosten van de praktijk. Deze ideeën worden vervolgens getoetst aan 

een van de weinige publicaties op dit gebied. 

Terugkomend op onze omschrijving van het honorarium van de huisarts als vrij-

beroepsbeoefenaar (h c  - OT  - KT), hebben we in beginsel met hoofdstuk I t/m 

III voldoende informatie om iets over dit honorarium te zeggen. 

Dit zou echter tegelijkertijd nogal wat misverstand kunnen geven, omdat het 

hierv66r omschreven honorarium van de vrij-beroepsbeoefenaar niet zonder meer 

vergelijkbaar is met het honorarium van de ambtenaar of de werknemer in de 

gezondheidszorg. In hoofdstuk IV en V wordt op deze vergelijking nader inge- 

1) Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen. 
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gaan. 

In hoofdstuk IV wordt onderzocht met welk honorarium van de burgerlijke 

rijksambtenaar een bepaald honorarium van de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar 

in 1977 vergelijkbaar is, uitgaande van: 

- een gelijk inkomen na belasting 

- een bij benadering gelijk sociaal voorzieningenpakket (ouderdomspensioen, 

arbeidsongeschiktheidsvoorziening en ziektekostenregeling; met het werk-

loosheidsrisico wordt geen rekening gehouden) 

De toepassing van de uitkomsten van hoofdstuk IV komt pas in de volgende 

hoofdstukken aan de orde. Een uitzondering hierop vormt een aantal opmerkin-

gen naar aanleiding van het gevonden verloop van het zogenaamde "aankle-

dingspercentage". 

In hoofdstuk V wordt -op dezelfde wijze als in hoofdstuk IV- onderzocht met 

welk honorarium van de werknemer in de gezondheidszorg een bepaald honora-

rium van de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar in 1977 vergelijkbaar is. Voor 

de honorering van de werknemer in de gezondheidszorg wordt zoveel mogelijk 

aangesloten bij de CAO-Ziekenhuiswezen. In dit hoofdstuk wordt tevens aan-

dacht besteed aan het verschil tussen het sociaal voorzieningenpakket dat de 

huisarts-vrij beroepsbeoefenaar bij hetzelfde inkomen na belasting opbouwt 

in vergelijking met de burgerlijke rijksambtenaar (hoofdstuk IV) respectie-

velijk in vergelijking met de werknemer in de gezondheidszorg (hoofdstuk V). 

De toepassing van de uitkomsten van hoofdstuk V komt pas in de volgende 

hoofdstukken aan de orde. 

Op basis van de in hoofdstuk I t/m V vergaarde en ontwikkelde inzichten kunnen 

kanttekeningen worden geplaatst bij in de praktijk voorkomende situaties en 

(voorstellen tot) regelingen op het gebied van de honorering van de huisarts. 

Dit geschiedt in hoofdstuk VI. De situaties en regelingen die betrekking 

hebben op de investeringen in goodwill en (woonhuis-)praktijkpand komen aan de 

orde in hoofdstuk VII. 

In hoofdstuk VI wordt de normatieve honorering van de huisarts-vrij beroeps-

beoefenaar ingevolge de landelijke honoreringsovereenkomst tussen UW en VNZ 

(65), vergeleken met de honorering van de huisarts-werknemer volgens de 

richtlijnen van de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) 

en met de honorering van de burgerlijke rijksambtenaar. Laatstgenoemde 

vergelijking verschaft inzicht in de vraag in hoeverre de uitgangspunten van 

de landelijke honoreringsovereenkomst, zoals neergelegd in de adviezen van 
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de Commissie Van der Ven (25), in deze overeenkomst in 1977 naar voren 

komen. Voorts wordt in dit hoofdstuk een benldering gegeven van het gemid-

deld honorarium van de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar in 1977, indien voor 

de praktijkkosten aansluiting wordt gezocht bij de in hoofdstuk III ontwik-

kelde inzichten. Tevens vindt een vergelijking plaats van de honorering van 

de apotheekhoudende en de niet-apotheekhoudende huisarts in 1977. 

Teneinde onder andere een beter inzicht te krijgen in de gevolgen van prak-

tijkverkleining voor het honorarium, wordt in dit hoofdstuk nader ingegaan 

op de relatie tussen praktijkomvang en inkomsten uit "normale" huisartsen-

hulp. 

In het licht van de wenselijkheid van praktijkverkleining worden methoden 

voor vergoeding van de vaste praktijkkosten door de ziekenfondsen gepresen-

teerd die "vriendelijker" voor kleine praktijken zijn dan de bestaande 

methode. Tevens wordt gekeken wat de gevolgen zijn van de invoering van een 

gedifferentieerd abonnementshonorarium, dat afhankelijk is van de leeftijd 

van de ziekenfondsverzekerde. 

Tenslotte vindt een bespreking plaats van twee nota's waarin de LHV haar 

visie op de huisartsenhonorering uiteenzet: namelijk de nota "Naar een 

nieuwe honorering" en de nota "Vestigingsregelingen". 

Hoofdstuk VII is geheel gewijd aan de doorgaans omvangrijkste investeringen 

in de huisartspraktijk, de goodwill en het (woonhuis-)praktijkpand. 

Wat betreft de goodwill wordt eerst aandacht besteed aan het goodwill-begrip 

in het recht en in de bedrijfseconomie. Vervolgens wordt de aandacht toege-

spitst op de goodwill in de huisartspraktijk waarbij wordt gekeken naar de 

positie van koper en verkoper, de "markt" voor huisartspraktijken, de bedra-

gen die in 1977 in werkelijkheid voor goodwill werden betaald en het ver-

schijnsel van de zogenaamde "verkapte" goodwill-betalingen. 

Wat betreft de investering in het (woonhuis-)praktijkpand wordt nagegaan 

welke bedragen daarmee in 1977 gemoeid waren. 

Vervolgens wordt vrij uitvoerig aandacht besteed aan de relatie tussen ener-

zijds de investeringen in goodwill en praktijkpand en de daarbij in het 

geding zijnde financiële en fiscale aspecten, en anderzijds de honorering 

van de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar. Omdat hierbij een groot aantal 

alternatieve situaties kan worden onderscheiden, is gekozen voor een casuls-

tieke benadering. 

Op basis van de aldus vergaarde en ontwikkelde inzichten worden vervolgens 

kanttekeningen geplaatst bij hetgeen de LHV naar voren brengt over de inves- 
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teringen in goodwill en (woonhuis-)praktijkpand in de nota "Naar een nieuwe 

honorering" en de nota "Vestigingsregelingen". 

Tenslotte gaan we in op de wenselijkheid en mogelijkheid van afschaffing van 

goodwill-betalingen bij praktijkoverdracht. Nadat is gekeken of en onder 

welke voorwaarden afschaffing van goodwill-betalingen mogelijk is, wordt 

ingegaan op de hoogte van de schadeloosstelling voor reeds gevestigde huis-

artsen en de wijze van afwikkeling en de financiering ervan. In het kort 

worden alternatieve voorstellen tot verlichting of oplossing van de good-

will-problematiek besproken. 

In dit proefschrift is ernaar gestreefd een zodanige beschrijving te geven dat 

de uitkomsten van het onderzoek kunnen worden "nagerekend". Dit stelt gebrui-

kers in staat de toegepaste methoden te hanteren voor andere situaties en 

andere beleidsopties. Om dit mogelijk te maken, werden in de diverse hoofd-

stukken nogal wat tabellen en grafieken opgenomen. In de bijlagen worden de 

diverse tussenstappen en detailleringen naar voren gebracht. Elk hoofdstuk 

begint met een inleiding waarin de hoofdlijnen van het hoofdstuk nader worden 

uiteengezet. De conclusies die in de diverse hoofdstukken worden getrokken, 

zijn niet in een apart hoofdstuk samengevat. Dit, omdat deze conclusies meest-

al geen absolute geldigheid bezitten buiten het kader van de in het betreffen-

de hoofdstuk naar voren gebrachte context. 
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Hoofdstuk I. Bruto opbrengsten uit "normale" huisartsenhulp  

Par. 1. Inleiding  

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de bruto opbrengsten die de huis-

arts ontvangt uit hoofde van wat wij eenvoudshalve "normale" huisartsenhulp 

willen noemen. Vanwege de in dit onderzoek gekozen wijze van aanpak rekenen 

wij tot deze "normale" huisartsenhulp uitsluitend de diensten van de huisarts 

die worden geacht te zijn begrepen in het abonnementshonorarium voor zieken-

fondsverzekerden alsmede vergelijkbare hulp aan particulieren. 

Gezien de aard van de hulp zouden ook verloskundige hulp, huisartsenhulp aan 

zgn. mobiele groepen' )  en lijders aan beroepsziekten (voor ziekenfondsreke-

ning), toeslagen voor moeilijk bereikbare gebieden (voor ziekenfondsrekening) 

en subsidies voor meermanspraktijken en gezondheidscentra tot de hiervóór 

omschreven "normale" huisartsenhulp kunnen worden gerekend. Dit doen we echter 

niet, teneinde de toerekening van de praktijkkosten aan de diverse opbreng-

sten, welke in hoofdstuk III aan de orde komt, niet nodeloos ingewikkeld te 

maken. Genoemde hulpsoorten worden in hoofdstuk II besproken onder het hoofd 

"overige" huisartsenhulp. 

In het onderhavige hoofdstuk wordt behalve aan het abonnementshonorarium voor 

ziekenfondsverzekerden (par. 2) en het verrichtingentarief voor particulieren 

(par. 3), aandacht besteed aan de opbrengstverhouding tussen ziekenfondsverze-

kerden en particulieren (par. 4). Vervolgens wordt uitgebreid stilgestaan bij 

de mogelijke oorzaken van consumptieverschillen tussen ziekenfondsverzekerden 

en particulieren (par. 5). In deze paragraaf trachten we duidelijk te maken 

dat deze consumptieverschillen waarschijnlijk veel minder te maken hebben met 

de wijze van honorering van de huisarts en de aan- of afwezigheid van een 

bijbetaling door de patiënt, dan vaak wordt aangenomen. Tevens wordt via par. 

5 een relatie gelegd tussen het onderhavige, meer op de individuele praktijk 

gerichte onderzoek en de meer macro gerichte literatuur over de rol van de 

huisarts in de gezondheidszorg. 

In par. 6 wordt aandacht besteed aan de capaciteit van de huisartspraktijk in 

termen van de tijd die de huisarts ter beschikking heeft. Tevens wordt hierbij 

geanalyseerd welke betekenis aan praktijkverkleining kan worden toegekend. 

Par. 7 tenslotte bevat cijfermateriaal over praktijkgroottes en aantallen 

huisartsen in 1977 en volgende jaren. Aansluitend wordt een relatie gelegd 

tussen de praktijkomvang en de bruto opbrengsten uit "normale" huisartsenhulp. 

1) Hulp aan niet op naam van een huisarts ingeschreven ziekenfondsverzekerden 
en hulp aan ziekenfondsverzekerden buiten de woonplaats. 
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Par. 2 Het abonnementshonorarium voor ziekenfondsverzekerden  

In de landelijke honoreringsovereenkomst tussen Landelijke Huisartsen Vereni-

ging (LHV) en Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen (VNZ) wordt voor wat 

betreft de normale geneeskundige hulp uitgegaan van een normpraktijk van 2600 

"zielen" waarvan er 1800 (ca. 70%) worden geacht ziekenfondsverzekerde te 

zijn. Voorts gaat men er impliciet van uit dat de kosten en opbrengsten per 

persoon voor particulieren en ziekenfondsverzekerden gelijk zijn. 

De honorering geschiedt voor wat betreft de ziekenfondsverzekerden via een 

bruto abonnementshonorarium per op naam van de huisarts ingeschreven verzeker-

de. 

Het bruto abonnementshonorarium bestaat uit een kostendeel, een pensioendeel 

en een netto honorariumdeel. 

Het kostendeel bestaat uit een vergoeding voor vaste kosten en een vergoeding 

voor variabele kosten. De vergoeding voor vaste kosten wordt door de zieken-

fondsen tot maximaal 1800 verzekerden vergoed: de vaste kosten worden geacht 

te zijn gedekt bij 1800 + 800 (particulieren) = 2600 zielen. 

Het pensioendeel bestaat uit een vast bedrag per ziel; vanaf 1977 tot maximaal 

2000 ziekenfondsverzekerden. 

Het netto honorarium bestaat eveneens uit een vast bedrag per ziel doch zulks 

ongeacht het aantal ingeschreven ziekenfondsverzekerden. 

De grondslagen voor de huidige landelijke honoreringsovereenkomst werden 

gelegd door middel van de adviezen van de Commissie van der Ven (25, 26). Deze 

commissie, op 22-11-1966 ingesteld bij beschikking op grond van artikel 49, 

lid 2 van de Ziekenfondswet, adviseerde op 19-12-1966 en 21-3-1969 de Minister 

en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid omtrent de door 

hen vast te stellen richtlijnen, welke door LHV en ziekenfondsorganisaties bij 

het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot de verstrekking ingevolge de 

Ziekenfondswet van huisartsenhulp in acht dienen te worden genomen. 

1n 1966 adviseerde de Commissie om de "normatieve" praktijkomvang te stellen 

op het gemiddelde over de jaren 1957-1963, afgerond 2600 zielen, en dit aantal 

na een aantal jaren opnieuw te bezien. Wat de hoogte van de honorering betreft 

zag de Commissie geen aanleiding om onderscheid te maken tussen particulieren 

en ziekenfondsverzekerden. Wat betreft het netto honorariumdeel adviseerde de 

Commissie uit te gaan van een salaris volgens het maximum van schaal 151 

BBRA, 1)  te verhogen met 10% premie voor beroepsrisicio. 

1) Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks Ambtenaren. 
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Wat betreft de keuze van de ambtelijke schaal werd de Commissie geconfronteerd 

met de moeilijkheid dat de huisartsenfunctie .n de ambtelijke sfeer niet of 

nauwelijks werd uitgeoefend. De Commissie moest daarom terugvallen op een 

globale vergelijking met die medische functies welke wèl in overheidsdienst 

voorkwamen. Afgezien van de disutility-factoren zou men dan uitkomen op schaal 

150. De Commissie schatte de disutility-factoren bij de huisartsenfunctie 

daarenboven zo hoog in, dat zij besloot te adviseren schaal 151 als uitgangs-

punt te kiezen. 

Het beroepsrisico komt volgens de Commissie tot uitdrukking in het verloop van 

de inkomenscurve, welke weliswaar in het begin relatief snel stijgt, doch na 

het bereiken van het 56e levensjaar snel inzakt, omdat bij veel huisartsen dan 

de omvang van de praktijk afneemt.° 

In haar aanvullend advies licht de Commissie dit nog toe aan de hand van over 

1968 verzamelde cijfers. 

Dit salaris diende voorts te worden verhoogd met vakantietoeslag, kinderbij-

slag, premie AKW, AOW en AWW en het werkgeversdeel van de pensioenpremie. 

Voorts adviseerde de Commissie ter zake van de honoraria geen rekening te 

houden met neveninkomsten, omdat dit een beloning is voor extra inspanning van 

betrokkene. 

In 1977, het jaar dat we voor de meeste beschouwingen in dit onderzoek als 

uitgangspunt nemen, was het bruto abonnementshonorarium per op naam van de 

huisarts ingeschreven ziekenfondsverzekerde: 

voor de l e  t/m 1800e  ziekenfondsverzekerde: f 79,93 

voor de 1801 e  t/m 2000e  : f 55,93 

vanaf de 2001 e  : f 48,31 

Stellen we het aantal op naam van de huisarts ingeschreven ziekenfondsverze-

kerden op jaarbasis op z = z 1  + z 2  + z 3 , waarbij 

z 1  = gemiddeld aantal ziekenfondsverzekerden per jaar t/m 1800, 

z 2  = 	" 	 •1 van 1800 t/m 2000, 

z3 = 	“ 	” 	 boven de 2000, 

dan bedraagt het totaal over 1977 van de ziekenfondsen ontvangen bedrag aan 

abonnementshonoraria: 1 79,93z 1  + f 55,93z 2  + f 48,31z 3 . 

Tot slot geven wij in tabel 1, mede met het oog op berekeningen in latere 

1) Niet bekend is, of er wat betreft de inkomsten uit nevenfunties wellicht 
sprake is van een tegengestelde ontwikkeling. 
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hoofdstukken, de ontwikkeling van (onderdelen van) het bruto abonnementsho-

norarium in de periode 1977-1981. 

Tabel 1.Het bruto abonnementshonorarium per ziekenfondsverzekerde in de 

periode 1977-1981 (incl. nabetalingen); absoluut resp. als index van 

1977  =  100 

jaar 

absoluut x f 1 index 1977  -  100 

1977 1978 1979 1980 1981 1978 1979 1980 1981 

netto honorariumdeel 46,07 48,71 49,78 50,68 50,24 105,7 108,1 110,0 109,1 

+ variabel kostendeel 2,24 2,29 2,33 2,41 2,73 102,2 104,0 107,6 121,9 

=  bruto hon. voor z 3
1) 

48,31 51,- 52,11 53,09 52,97 105,6 107,9 109,9 109,6 

+ pensioendeel 7,62 8,05 8,23 8,38 8,49 105,6 108,0 110,0 111,4 

=  bruto hon. voor z 2
1) 55,93 59,05 60,34 61,47 61,46 105,6 107,9 109,9 109,9 

+ vaste kostendeel 24,- 25,57 26,81 27,81 30,03 106,5 111,6 115,9 125,1 

=  bruto hon. voor z 1 
 1) 79,93 84,62 87,15 89,28 91,49 105,9 109,0 111,7 114,5 

1 ) z 	z
2 

en z
3 

staan nader omschreven op pag. 9. 



11 

Par. 3. Het verrichtingentarief voor particulieren  

De omvang van de van particulieren te ontvangen bruto opbrengsten is afhanke-

lijk van het aantal en soort der contacten (consulten en visites). 

Het aantal particulieren dat tot de praktijk hoort, laat zich vrij moeilijk 

bepalen ("hoort mevrouw X, die 3 jaar geleden voor het laatst op spreekuur 

kwam, nu nog tot de praktijk?"). Het gemiddeld aantal consulten en visites per 

particulier is sterk afhankelijk van de opbouw van het bestand. 1) 

De tarieven voor particulieren steunen op het advies van de Commissie Donner 

in 1971 aan de Minister van Economische Zaken (22). 

Bij haar berekeningen hanteerde de Commissie ondermeer de volgende uitgangs-

punten: 

— gelijke honorering voor ziekenfondsverzekerden en particulieren (vgl. Com-

missie Van der Ven). 

— een gemiddelde contactfrequentie voor particulieren van 3,5 waarvan 70% 

consulten en 30% visites (tegen een 50% hoger tarief). 5% Van de consulten 

en visites werd geacht "irregulair" te zijn, d.w.z. plaats te vinden tussen 

20.00 uur en 8.00 of tussen za. 8.00 uur en ma. 8.00 2) ; in dat geval geldt 

een dubbele vergoeding. 

Op grond van het voorgaande kan de bruto opbrengst van de particuliere prak-

tijk worden bepaald op 

ac
a 1(1+eal)dapal 

+ (1+e
a2

)(1—d
a
)p

a2
1 

waarbij a 	= aantal particulieren 

ca  = aantal contacten per particulier per jaar 

aca = totaal aantal contacten met particulieren per jaar 

da  = aantal consulten als perunage van het aantal contacten (= con-

sulten + visites): de consultratio voor particulieren 

Pal = prijs van een normaal particulier consult 

Pa2 
	prijs van een normale particuliere visite 

eal 
	aantal irregulaire particuliere consulten als perunage van het 

aantal particuliere consulten; de prijs van deze irregulaire 

consulten is 2p a1  

ea2 
	aantal irregulaire particuliere visites als perunage van het 

I) Dit geldt zoals we verderop zullen zien, ook voor ziekenfondsverzekerden. 
2) Het oorspronkelijk advies ging uit van 4% irregulariteit, waarbij niet het 
tijdstip 20.00 uur gold maar 23.00 uur. In een nader advies zijn de hier 
vermelde gegevens opgenomen. 
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aantal particuliere visites; de prijs van deze irregulaire 

visites is 2p a2  

Voor 1977 geldt: pal  = f 18,92; Pa2 = f 28,50 1)  

De bruto opbrengst van de particuliere praktijk in 1977 bedraagt derhalve: 

acaff 18,92 (1+e al )d a  + f 28,50 (1+e a2 ) (1-d 
a
)} [2] 

De waarde van e al  en ea2  wordt door de Commissie Donner geschat op 0,05. 

Op het punt van de irregulariteit is in de literatuur niet zoveel te vinden. 

Aulbers en de Waard (5) vermelden op basis van een intermitterend 

morbiditeitsonderzoek dat 52 huisartspraktijken omvatte, dat 2,7% van het 

aantal contacten 's-avonds of 's-nachts plaatsvond met een consultratio van 

0,39 (tegen normaal 0,71); 34% van deze contacten had betrekking op particu-

lieren (te stellen op 30% van het totaal). Deze cijfers komen overeen met een 

"overall irregulariteit" van 3,1% (exclusief hulp overdag in het weekend). 

Opsplitsing van de gegevens in irregulaire consulten voor particulieren en 

ziekenfondsverzekerden en irregulaire visites voor particulieren en zieken-

fondsverzekerden is op grond van het verstrekte cijfermateriaal niet mogelijk. 

Van der Hoeven en Hogerzeil (50) vermelden voor alle verzekerden van het 

Philips Ziekenfonds, dat het aantal avond- en nachtvisites 1,8% van het totaal 

aantal contacten bedraagt. 

Als in de praktijk e al  en e 2  0,02 hoger resp. lager zijn dan 0,05, zijn de 

totale bruto opbrengsten uit de particuliere praktijk minder dan 2% hoger 

resp. lager. Omdat de invloed van een relatief grote (40%) verandering in de 

waarde van eal  en ea2 op de totale bruto opbrengsten uit de particuliere 

praktijk zo gering is, stellen we e al  en ea2  gelijk aan de door de Commissie 

Donner vastgestelde waarde. Uiteraard zullen we deze veronderstelling herroe-

pen, indien daar in een bepaalde situatie aanleiding voor is. 

Invulling in [21 van een irregulariteitsperunage van 0,05 geeft een bruto 

opbrengst van de particuliere praktijk in 1977 van: 

aca(f 29,925 - f 10,059d a ) 
	

[3] 

In tabel 2 wordt de bruto opbrengst per particulier in 1977 weergegeven bij 

alternatieve waarden voor d a  en ca , gegeven eal  = ea, = 0,05. Vermenigvul-

diging met het aantal particulieren (a) geeft de totale bruto opbrengst van de 

particuliere huisartspraktijk in 1977. 

1) Dit zijn de gemiddelde tarieven voor 1977. Als wegingsfactor is de tijd 
genomen gedurende welke het betreffende tarief van kracht was. 
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Tabel 2. Gemiddelde bruto opbrengst per particulier in 1977 bij alternatieve 

waarden voor de gemiddelde consultra'Ao (d a ) en de gemiddelde con-

tactfrequentie (ca), gegeven een irregulariteit van 0,05 

d
a
+ 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 

ca=1 › 00 24,90 24,39 23,89 23,39 22,88 22,38 21,88 21,37 20,87 

1,25 31,12 30,49 29,86 29,23 28,60 27,96 27,35 26,71 26,09 

1,50 37,34 36,59 35,83 35,08 34,33 33,57 32,82 32,06 31,31 

1,75 43,57 42,69 41,81 40,93 40,05 39,17 38,29 37,41 36,53 

2,00 49,79 48,79 47,78 46,77 45,77 44,76 43,76 42,75 41,74 

2,25 56,01 54,88 53,75 52,62 51,49 50,36 49,23 48,09 46,96 

2,50 62,24 60,98 59,72 58,47 57,21 55,95 54,69 53,44 52,18 

2,75 68,46 67,08 65,70 64,31 62,93 61,55 60,16 58,78 57,40 

3,00 74,69 73,18 71,67 70,16 68,65 67,14 65,63 64,12 62,62 

3,25 80,91 79,28 77,64 76,01 74,37 72,74 71,10 69,47 67,83 

3,50 8,13 85,37 83,61 81,85 80,09 78,33 76,57 74,81 73,05 

3,75 93,36 91,47 89,59 87,70 85,81 83,93 82,04 80,16 78,27 

4,00 99,58 97,57 95,56 93,55 91,53 89,52 87,51 85,50 83,49 

4,25 105,81 103,67 101,53 99,39 97,26 95,12 92,98 90,84 88,71 

4,50 112,03 109,77 107,50 105,24 102,98 100,71 98,45 96,19 93,92 

4,75 118,25 115,86 113,48 111,09 108,70 106,31 103,92 101,53 99,14 

5,00 124,48 121,96 119,45 116,93 114,42 111,90 109,39 106,87 104,36 

In figuur 1 wordt een en ander grafisch weergegeven. Daarbij is tevens het 

bruto abonnementshonorarium per ziekenfondsverzekerde afgezet. 
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Figuur 1. Gemiddelde bruto opbrengst per particulier (x fl) in 1977 als func-

tie van de gemiddelde consultratio en de gemiddelde contactfrequen-

tie per patiënt (gegeven een irregulariteitsperunage van 0,05) 

130 

12 0 

C1N 1 1 0 

1 0 0 

/ 0 , 5  

gemiddelde 
0,7 consultratio 

per patiént 

/ / 0,9 

2 	 3 	 1. 	 5 

Uit tabel 2 en figuur 1 blijkt dat bij de door de Commissie Donner veronder-

stelde waarden voor c a  (3,5), da 
 (0,7), e

al 
 (0,05) en e 2  (0,05) de gemiddelde 

bruto opbrengst per particulier uitkomt op f 80,09 hetgeen nagenoeg gelijk is 

aan het bruto abonnementshonorarium voor ziekenfondsverzekerden tot en met 

1800 zielen (f 79,93). Aan het uitgangspunt van de Commissies van der Ven en 

Donner: "een gelijke opbrengst per jaar voor ziekenfondsverzekerden en parti-

culieren", is derhalve voldaan als er voor wat de ziekenfondsverzekerden 

betreft sprake is van het bruto honorarium per "zware ziel" (f 79,93) en voor 

wat de particulieren betreft sprake is van een contactfrequentie, consultratio 
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en irregulariteitsperunage als verondersteld door de Commissie Donner. 

In reactie hierop het volgende: 

(1) het bruto abonnementshonorarium per ziekenfondsverzekerde bedroeg in 1977 

voor de 1801 e-2000e  op naam van de huisarts ingeschreven verzekerde 

f 55,93 en voor de 2001 e  en iedere volgende ingeschreven verzekerde 

f 48,31. 

In beide gevallen ligt het bruto abonnementshonorarium beduidend beneden 

de bruto opbrengst per particulier, althans voorzover die wordt berekend 

aan de hand van de veronderstellingen van de Commissie Donner. 

(2) de gemiddelde contactfrequentie per particulier, de consultratio en het 

irregulairiteitsperunage kunnen in de praktijk vanzelfsprekend afwijken 

van de veronderstellingen van de Commissie Donner 

Zo betekent, gegeven de consultratio en het irregulariteitsperunage, een 

lagere resp. hogere gemiddelde contactfrequentie een lagere resp. hogere 

bruto opbrengst per particulier. In de volgende paragraaf zullen we hier 

nader aandacht aan besteden. 
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Par. 4. Contactfrequentie en consultratio in de literatuur; de opbrengstver-

houding tussen ziekenfondsverzekerden en particulieren  

Teneinde enig inzicht te hebben hoe de verhoudingen in de praktijk liggen zijn 

uit een aantal onderzoeken de contactfrequenties en de consultratio's overge-

nomen of berekend. Het resultaat daarvan is vervat in tabel 3. 

Alvorens nader op deze tabel in te gaan is een aantal kanttekeningen op zijn 

plaats. 

- De aangehaalde onderzoeken verschillen in de tijd. Met uitzondering van 

onderzoek nr. 7 (het materiaal dateert van 1953) vonden de onderzoeken 

plaats tussen 1960 en 1977. 

- De deelname aan de genoemde onderzoeken vergde een grote tot zeer grote 

inzet van de deelnemende huisartsen, zodat over het algemeen niet kan worden 

gesproken van een representatieve groep huisartspraktijken (dit geldt uiter-

aard niet voor de onderzoeken nr. 11 en 14). 

- Een aantal huisartspraktijken nam aan meer dan één van de hier genoemde 

onderzoeken deel. 

- Met zaken als ligging (regio, urbanisatiegraad, relevante woonwijk), leef-

tijds-geslachtsopbouw en andere voor een gedegen beoordeling van de betref-

fende praktijken relevante kenmerken (met uitzondering van de verhouding 

ziekenfonds-particulier) wordt in tabel 3 geen rekening gehouden. 

- Een toelichting op de in de tabel genoemde onderzoeken wordt gegeven op pag. 

18-20. 
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Tabel 3. Gemiddelde praktijkomvang, contactfrequentie en'consultratio, gespe-

cificeerd naar ziekenfondsverzekerden en particulieren, zoals wordt 

vermeld resp. valt te berekenen uit een aantal in de tabel nader 

vermelde onderzoeken 

aan- 

tal 

prak- 

gemiddelde 

praktijkomvang 

contactfreq. consultratio 

r. Naam onderzoek tij- 

ken 

zf. part, tot. zf. part, tot. zf. part, tot. 

1.  Intermitterend morbidi- 

teitsonderzoek I 8 2139 917 3056 4,57 3,37 4,20 0,795 

2.  Intermitterend morbidi- 

teitsonderzoek II 52 1979 848 2827 4,53 3,34 4,18 0,710 

3.  Van der Hoeven 1 2810 5,31 - 0,784 

4.  Philips gezondheidscentrum 14i 2773 4,15 - 0,711 

5.  Gezondheidscentrum Ommoord 4 1327 1371 2698 2,92 2,50 2,71 

5. Analyse bestand NHI 224 2192 866 3058 3,57 0,753 

7. Brenkman 1 2002 470 2472 3,64 2,84 3,48 

3. van Es en Pijlman 122 2179 4,23 

). Sanders 1 5,1 4,6 0,778 0,615 

). Bremer 1 3460 800 4260 3,74 3,19 3,64 

1.  Jessen (steekproef > 	16 jr) n.v.t. (1204) (418) (1622) 2,7 2,7 2,7 

2.  Spoelstra en van den Dool 2 1254 1160 2414 7,35 4,99 6,21 0,606 0,54 0,581 

3, Oliemans 1 2483 890 3373 3,34 3,13 3,29 0,797 

4. Leefsituatie-onderzoek '77 n.v.t. 4,62 3,57 4,34 

(steekproef > 	18 jaar) 
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Toelichting bij tabel 3 1)  

ad 1) Aulbers, Oliemans en Philbert (4) 

Het percentage ziekenfondsverzekerden wordt door hen gelijkgesteld aan 

het landelijk percentage (70). De cijfers zijn gebaseerd op tellingen 

gedurende één week; de jaarcijfers zijn door ons berekend door te 

vermenigvuldigen met 52. De contactfrequentie en de consultratio zijn 

exclusief de telefonische contacten (0,4 per patiënt per jaar). 

ad 2) Aulbers en De Waard (5) Oliemans en De Waard (91) en Oliemans (89) 2 ) 

De cijfers zijn gebaseerd op tellingen gedurende 4 x één week. Wat 

betreft de consultratio wordt opgemerkt, dat deze voor de stad 0,76 

bedraagt en voor het platteland 0,67. 

ad 3) Van der Hoeven en Hogerzeil (50) 

Dit onderzoek heeft alleen betrekking op ziekenfondsverzekerden. Op 

grond van een steekproef van n = 263 (N = 2810) werden gedurende 1 jaar 

(maart 1962-1963) gegevens verzameld. 

ad 4) Van der Hoeven en Hogerzeil (50) 

Hierbij is sprake van routinematig verzamelde gegevens inzake o.a. 

aantallen consulten en visites over 1962 (gegevens april-december 

verzameld, januari-maart geëxtrapoleerd) en 1963 (volledig verzameld). 

De gegevens hebben alleen betrekking op ziekenfondsverzekerden. 

ad 5) Lamberts (64) 

De consultratio is op grond van de verstrekte gegevens niet te bereke-

nen. De gegevens hebben betrekking op 1972. Het relatief grote aantal 

particulieren hangt samen met het karakter van de wijk waarin het 

gezondheidscentrum is gevestigd. 

ad 6) Eigen analyse  

Het Nederlands Huisartsen Instituut beschikt over een databestand 

betreffende 229 huisartsenpraktijken, dat is verzameld als vergelij-

kingsgroep voor een aantal huisartsen dat in de periode 1972-1975 de 

praktijk heeft verlaten. Deze vergelijkingsgroep is als volgt samenge-

steld. 

1) Voor een uitgebreidere toelichting en berekeningen zie Heesters (47). 
2) Wat betreft het continue morbiditeitsonderzoek (Oliemans (89)) zijn geen 
gegevens bekend over het percentage ziekenfondsverzekerden en de consultratio. 
Daarom is dit onderzoek in tabel 3 niet opgenomen. 
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Allereerst vond een selectie plaats op grond van leeftijd (geboren 

tussen 1918 en 1935) en tijdstip van vestiging (v66r 1971). Uit de 

aldus geselecteerde groep is een steekproef getrokken (n = 337) waarbij 

ervoor gezorgd werd, dat de steekproef qua urbanisatiegraad en sprei-

ding over het land overeenkwam met de groep praktijkverlaters. Van de 

geretourneerde vragenlijsten bleken er 229 bruikbaar. Bij nader onder-

zoek bleken de gegevens van 5 praktijken niet bruikbaar; deze zijn 

daarom buiten de analyse gelaten (n = 224). Gezien de wijze waarop de 

vergelijkingsgroep is samengesteld is er ten aanzien van de door ons 

gestelde gegevens geen sprake van een a-selecte steekproef. 

De gemiddelde contactfrequentie is gebaseerd op een opgave door de 

geënqueteerden van het aantal contacten op een "normale dag". 

ad 7) Brenkman (11) 

Dit betreft een uitvoerig onderzoek van één praktijk. Het betreffende 

proefschrift is in 1963 is verschenen. Het onderzoeksmateriaal dateert 

van 1953. 

ad 8) Van Es en Pijlman (33) 

Dit betreft een onderzoek naar verwijzingen van ziekenfondsverzekerden. 

Daartoe werden in 122 huisartspraktijken gedurende 4 weken allerlei 

gegevens vastgelegd, waaronder het aantal contacten. 

ad 9) Sanders (106) 

Dit betreft een waarneming over de periode 1960-1965. 

ad 10) Bremer (10) 

Dit betreft een uitvoerig onderzoek in één praktijk, met name gericht 

op het verwijzen. Daartoe werden over heel 1962 gegevens verzameld 

waaronder het aantal contacten. 

ad 11) Jessen (55) 

Dit is in tegenstelling tot de onderzoeken 1 t/m 10 géén onderzoek 

vanuit de huisartspraktijk. Het betreft hier een a-selecte steekproef 

van de Nederlandse bevolking (n = 1622). De gegevens hebben alleen 

betrekking op personen van 16 jaar en ouder. 

ad 12) Spoelstra en Van den Dool (109) 

De voor deze groepspraktijk verstrekte gegevens werden over het gehele 

jaar 1969 verzameld. De vermelde contactfrequentie (6,21) is inclusief 

contacten welke rechtstreeks het gevolg waren van een in dat jaar 
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uitgevoerd screeningsprogramma (contacten tijdens de screening zijn 

niet meegeteld). Exclusief voornoemde contacten zou de gemiddelde 

contactfrequentie uitkomen op 6,04. 

ad 13) Oliemans en Van de Ven (90) 

De cijfers zijn gebaseerd op tellingen over geheel 1972. Alleen die 

patiënten welke gedurende heel 1972 patiënt waren, werden in de analyse 

betrokken, met uitzondering van buitenlandse patiënten en bewoners van 

een meisjestehuis en een klooster. Het aantal contacten is exclusief 

contacten tijdens waarnemingen door resp. voor collegae en contacten 

voor genoemde bijzondere groepen (samen ca. 18%). 

ad 14) Van Vliet en Van de Ven (118) 

Het Leef Situatie Onderzoek (LSO) is door het CBS in mei 1977 uitge-

voerd. Het betreft hier een grote en voor de Nederlandse bevolking 

representatief te achten steekproef. De gepresenteerde cijfers hebben 

alleen betrekking op personen van 18 jaar en ouder (2913 waarnemingen). 

De contactfrequenties zijn verkregen door de opgegeven frequentie voor 

de 3 maanden voorafgaand aan het onderzoek (februari-april) te verme-

nigvuldigen met 4. Met een eventuele seizoensinvloed is derhalve geen 

rekening gehouden. Bestudering van de literatuur op dit punt rechtvaar-

digt deze werkwijze: hoewel in de diverse onderzoeken (o.a. Oliemans en 

De Waard (91), van der Hoeven en Hogerzeil (50), Oliemans en Van de Ven 

(90)) de contactfrequentie in de verschillende kwartalen aanzienlijk 

uiteenloopt, zijn hieruit geen algemeen geldende uitspraken betreffende 

een seizoensbeweging af te leiden. 

Zoals uit tabel 3 en de daarbij gegeven toelichting blijkt, geeft de litera-

tuur een redelijk inzicht in de contactfrequentie per particulier resp. zie-

kenfondsverzekerde. Wel dient hierbij te worden aangetekend, dat in enkele 

ohderzoeken impliciet wordt uitgegaan van een verhouding ziekenfondsverzeker-

den/particulieren van 70/30. 

Ook de consultratio wordt vrijwel steeds vermeld, maar gegevens voor een 

specificatie van deze ratio naar particulieren en ziekenfondsverzekerden 

worden nauwelijks gegeven, hoewel zulk een opsplitsing met het voorhanden 

basismateriaal redelijk eenvoudig moet zijn te maken. 

Enkele belangrijke conclusies die bij bestudering van tabel 3 kunnen worden 

getrokken zijn: 
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I 	de door de Commissie Donner veronderstelde contactfrequentie voor particu- 

lieren van 3,5 wordt in veel gevallen niet gehaald 

Bij 7 van de 14 onderzoeken lag de gemiddelde contactfrequentie voor 

particulieren lager, voor 3 onderzoeken lag deze hoger en voor 4 onderzoe-

ken is het onbekend. 

II alle geregistreerde consultratio's zijn kleiner dan 0,8 en waar er con-

sultratio's zijn geregistreerd voor zowel ziekenfondsverzekerden als 

particulieren, liggen die voor ziekenfondsverzekerden beduidend hoger 

III veruit de meeste onderzoeken (10 van de 14) geven voor ziekenfondsverze-

kerden een contactfrequentie die hoger is dan 3,5; in 3 onderzoeken ligt 

die contactfrequentie lager en bij 1 onderzoek is het onbekend 

IV veruit de meeste onderzoeken (9 van de 14) geven voor ziekenfondsverze-

kerden een hogere contactfrequentie dan voor particulieren; in 1 onderzoek 

ligt die contactfrequentie gelijk en bij 4 onderzoeken is het onbekend 

Wat zeggen deze conclusies zoal? 

— Het onder I en II gestelde zegt het een en ander over de gemiddelde bruto 

jaaropbrengst per particulier. Indien de gemiddelde contactfrequentie voor 

particulieren beneden de 3,5 ligt en er geen sprake is van compensatie in de 

vorm van een lagere consultratio of hoger irregulariteitsperunage dan blijft 

de gemiddelde bruto jaaropbrengst per particulier achter bij die per zieken-

fondsverzekerde tot en met 1800 zielen. 1)  Men kan hierbij niet eenvoudigweg 

stellen dat tegenover die lagere gemiddelde bruto opbrengst per particulier 

een naar evenredigheid lagere tijdsbesteding staat (zodat men binnen dezelf-

de tijdsbesteding de x% lagere bruto opbrengst per particulier zou kunnen 

compenseren indien men het aantal particulieren met x% zou kunnen verhogen). 

Zo zou de particulier klachten kunnen opsparen. Jessen (55), die overigens, 

zoals uit tabel 3 blijkt, geen verschil in contactfrequentie vond tussen 

ziekenfondsverzekerden en particulieren, vond geen significant verschil in 

uitstelgedrag tussen de beide verzekeringsvormen. Wel bleek het uitstelge-

drag een duidelijke relatie te hebben met leeftijd, geslacht, opleiding, 

sociale status en mate van welbevinden en wel in die zin, dat het uitstel 

hoger was als er sprake was van hogere leeftijd, vrouwelijk geslacht, lagere 

opleiding, niet in loondienst zijn en hoge mate van onwelbevinden. 

1) Zie tabel 2 en figuur 1. 
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- Het onder III gestelde roept vragen op ten aanzien van de prijs die de 

ziekenfondsen in feite per consult vergoeden. 

Stellen we de bruto opbrengst per consult van een ziekenfondsverzekerde op 

p zi  dan kunnen we stellen: 

1(1 + e )d p 	+ (1 + e)(1-d )p Ic = abonnementshonorarium 
zl z zl 	z2 	z z2 z 

waarbij: 

c z  = aantal contacten per ziekenfondsverzekerde per jaar 

d z  = aantal consulten als perunage van het aantal contacten (= consulten + 

visites); de consultratio voor ziekenfondsverzekerden 

=  Pz1 	(theoretische) bruto opbrengst per consult aan een ziekenfondsverze- 

kerde 

z2 = (theoretische) prijs van een visite voor een ziekenfondsverzekerde 
P  

e zl 
(voor ziekenfondsverzekerden) 

e
2 

= aantal irregulaire visites als perunage van het aantal visites (voor 

ziekenfondsverzekerden) 

Stellen we, gelijk bij de particulieren 

- de (theoretische) prijs van een visite op 1,5 x de (theoretische) bruto 

opbrengst van een consult: Pz2 = 1,5 D 
'Z1 

- een "overall-irregulariteit" van 5%: eI 	ez2 = z . = 	0,05 

- de (theoretische) prijs van een irregulair consult op 2 x de (theoreti- 

sche) bruto opbrengst van een consult en de (theoretische) prijs van een 

irregulaire visite op 2 x de (theoretische) prijs van een visite 

dan geldt: c z p z1 (1,575 - 0,525d z ) = abonnementshonorarium 

abonnementshonorarium  
ofwel: p 	- 

z1 	c(1,575 - 0,525d z ) 

In tabel 4 is de (theoretische) bruto opbrengst per consult aan een zieken-

fondsverzekerde (Pzl)  berekend voor de in tabel 3 genoemde onderzoeken. 

'Hierbij is een consultratio (de) van 0,8 aangehouden. Uit tabel 4 blijkt 

dat, met inachtneming van de hiervóbr aangegeven uitgangspunten, voor de 

meeste onderzoeken de gemiddelde (theoretische) bruto opbrengst per consult 

aan een ziekenfondsverzekerde beduidend (2,6% tot 50,2%) onder het particu-

liere consulttarief ligt. Gezondheidscentrum Ommoord (nr. 5) blijkt hier een 

uitzonderlijk beeld te bieden; aard en samenstelling van het patiëntenbe-

stand spelen hierbij uiteraard een belangrijke ro1. 1)  

1) Dit beeld is gedeeltelijk gevolg van het feit dat deze praktijk voor minder 
dan 50% uit ziekenfondsverzekerden bestaat, zodat men nogal gemakkelijk onder 
de "kostenknik" blijft. 

=aantal irregulaire consulten als perunage van het aantal consulten 
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Tabel 4. Gemiddelde bruto opbrengst per consult aan een ziekenfondsverzekerde 

voor de in tabel 3 genoemde onderzoeken bij een consultratio van 

0,8
1) (prijsniveau 1977) 

) (2) 
	

(3) 	(4) 
	

(5) 
	

(6) 
	

(7) 
	

(8) 
	

(9) 
	

(10) 

aantal 

prak- 

aan- 

tal 

con- 

tact- 

bruto opbrengst per consult (pz1) gemiddelde bruto 

opbrengst per 

werke-

lijke 

tijken zie- fre- 1-1800 zielen 1800-2000 z > 2000 z consult consult- 

ken- quen- abonn. honor. abonn. honor. abonn. honor ratio 

fonds tie = f 79,93 .. f 	55,93 - 1 48,31 als peru- zieken- 

ver- 

ze- 

ker- 

den 

zie- 

ken- 

fonds- 

verze- 

kerden 

absoluut nage van 

het par- 

ticuliere 

tarief 

(f 	18,92) 

fonds- 

verze- 

kerden 

8 2139 4,57 f 	15,14 1 	10,60 f 	9,15 f 	14,33 0,757 

52 1979 4,53 " 	15,28 " 	10,69 - " 	14,86 0,786 

1 2810 5,31 " 	13,03 " 	9,12 " 	7,88 " 	11,27 0,596 0,784 

14# 2773 4,15 " 	16,68 " 	11,67 " 	10,08 " 	14,48 0,765 0,711 

4 1327 2,92 " 	27,37 - - " 	27,37 1,447 

924 2192 

1 2002 3,64 " 	19,01 " 	13,30 " 	11,49 " 	18,43 0,974 

122 2179 4,23 " 	16,36 " 	11,45 " 	9,89 " 	15,38 0,813 

1 5,10 " 	13,57 " 	9,50 " 	8,20 0,778 

1 3460 3,74 " 	18,50 " 	12,95 " 	11,18 " 	15,10 0,798 

n.v.t. 2) 2,7 " 	25,63 " 	17,94 " 	15,49 n.v.t. 2) n.v.t. 2) 

2 1254 7,35 " 	9,42 - " 	9,42 0,498 0,606 

1 2483 3,34 " 	23,93 " 	16,75 " 	14,46 " 	21,51 1,137 

n.v.t.
2) 

4,62 " 	14,98 " 	10,48 " 	9,05 n.v.t. 2) n.v.t. 2) 

1) De overige veronderstellingen staan weergegeven op pag. 22. 
2) Onderzoek nr. 11 en nr. 14 hadden betrekking op een landelijke steekproef 
en niet op een praktijk en omvatten alleen personen boven de 15 resp. 17 jaar. 
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Voor de marginale ziekenfondsverzekerde ligt de gemiddelde (theoretische) 

bruto opbrengst per consult
1) doorgaans onder (18 tot 58%) het particuliere 

tarief per consult (= gemiddelde èn marginale bruto opbrengst per consult voor 

particulieren). Onderzoek nr. 5 vormt hier een uitzondering. 

1) Berekend op grond van de gemiddelde contactfrequentie voor de totale prak-
tijk. 
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Par. 5. Waarom ligt de contactfrequentie voor ziekenfondsverzekerden over het  

algemeen hoger dan voor particulieren?  

De contactfrequentie ligt volgens de meeste onderzoeken voor ziekenfondsverze-

kerden hoger dan voor particulieren. 

Wat de verklaring van dit verschijnsel betreft kan worden gedacht aan de 

volgende punten: 

- de ziekenfondsbevolking is gemiddeld genomen zieker (par. 5.1) 

- een verschil in de "tijdprijs", verschil in de mogelijkheid om in het norma-

le milieu (werk, gezin) afwezig te zijn (par. 5.2) 

- het wel of niet aanwezig zijn van een bijbetaling door de patiënt en de 

wijze van honorering van de huisarts (par. 5.3) 

Par. 5.1. Is de ziekenfondspopulatie gemiddeld genomen zieker en zo ja waarom?  

Alvorens in te gaan op de vraag bf de ziekenfondspopulatie gemiddeld genomen 

zieker is, willen we eerst één van de redenen waarom dit het geval kan zijn, 

naar voren halen: de leeftijds-geslachtsverdeling. Daarna kunnen we de overige 

redenen waarom de ziekenfondspopulatie zieker kan zijn, wat duidelijker naar 

voren laten komen. 

5.1.1. De leeftijds-geslachtsverdeling  

De leeftijds-geslachtsverdeling van de ziekenfondspopulatie is fundamenteel 

anders dan die van de rest van de Nederlandse bevolking (tabel 5, pag. 26). 

Uit deze tabel blijkt, dat de jaarklassen 1-4 (m+v); 16-19 (v); 20-29 (m+v) en 

65+ (m+v) (in tabel 5 onderstreept) in de ziekenfondspopulatie relatief ster-

ker zijn vertegenwoordigd. 
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Tabel 5.Leeftijds-geslachtsverdeling van de ziekenfondspopulatie en de rest 

van de Nederlandse bevolking in 1977 (LISZ (69)) 

Leeftijds-

categorie 

Ziekenfondsbevolking Niet-ziekenfondsbevolking 

0 jaar 

	

1- 	4 

	

5- 	9 

10  -  15 

16 - 19 

20 - 29 

30  -  39 

40  -  49 

50 - 59 

60 - 64 
11 65 - 69 

70  -  79 
11 80 - 89 

> 89 

mannen 

(m) 

vrouwen 

(v) 

totaal 

(nrl-v) 

mannen 

(m) 

vrouwen 

(v) 

totaal 

(m+v) 

0,60 

2 93 --7-- 
4,26 

5,06 

3,46 

9 33 

0,56 

2, 79 

1,16 

5 72 -2-  

0,73 

2,49 

4,63 

6,35 

3,72 

6,87 

8,30 

7,25 

6,34 

2,17 

1,57 

1,69 

0,40 

0,03 

0,72 

2,39 

4,42 

6,07 

3,31 

5,67 

7,49 

6,67 

6,28 

2,30 

1,83 

2,23 

0,62 

0,04 

1,45 

4,88 

9,05 

12,42 

7,03 

12,54 

15,79 

13,92 

12,62 

4,47 

3,40 

3,92 

1,02 

0,07 

4,07 

4,83 

3 42 _..2..__ 

8,33 

9,89 

6,88 

18 , 59 9 26 

 

6,69 

4,90 

4,25 

1,95 

1 	75 

6,28 

4,95 

4,74 

2,29 

2 	21 

 

12,97 

9,85 

8,99 

4,24 

3, 96 

2 36  44 -L3  -- 5,80 

84 0 L__ -- 1, 38 2 -__ 2 22 --J-- 
0,10 _...._ 0,16 -_ 0, 26 -_ 

Totaal 48,48 51,52 100,00 52,54 47,46 100,00 

In figuur 2 (pag 27) wordt voor een aantal hierna nader aangeduide onderzoeken 

de contactfrequentie per leeftijdsgroep resp. leeftijds-geslachtsgroep aange-

geven. Om te vermijden dat erg veel lijnen door elkaar lopen is de grafiek in 

3 gedeelten opgesplitst. 

Verklaring van de in figuur 2 gebruikte letters: 

a 1 ,a 2 	betreft de verwachte contactfrequentie per leeftijdsgroep voor vrouwen 

(a 1 ) resp. mannen (a 2 ) in gezondheidscentrum Ommoord (Van der Gaag 

(37)) 

b 
	

betreft de contactfrequentie per leeftijdsgroep voor mannen èn vrou- 

wen samen in de ziekenfondspraktijk van Van der Hoeven
1) 

(Van der 

Hoeven en Hogerzeil (50)) 

1) Het onderzoek staat nader omschreven na tabel 3, pag. 18-20. 
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Figuur 2. Contactfrequentie per leeftijdsgroep resp. leeftijds-geslachtsgroep 

voor de op pag. 26 en 28 nader aangeduide onderzoeken (a t/m f/g) 
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c l ' e 2 
	betreft de contactfrequentie per leeftijdsgroep voor vrouwen (c 1 ) 

resp. mannen (c2) volgens het intermitterend morbiditeitsonderzoek II 

van Oliemans (89) 1) 

	

d 1' d 2 	betreft de contactfrequentie per leeftijdsgroep voor vrouwen (d 1 ) 

resp. mannen (d 2 ) volgens het onderzoek van Jessen (55) 1)  

	

e 1 ,e 2 	betreft de contactfrequentie per leeftijdsgroep voor vrouwen (e 1 ) 

resp. mannen (e 2 ) volgens de morbiditeitsanalyse van Oliemans en van 

de Ven (90) 1) 

	

2 
	betreft de contactfrequentie per leeftijdsgroep voor ziekenfonds- 

	

g 1  ,g 2 	verzekerde vrouwen (f 1 ) resp. mannen (f 2) en particuliere vrouwen 

(g 1 ) resp. mannen (g 2 ) volgens het LSO 1977 (van Vliet en van de Ven 

(118))
1)  

Voor de meeste in figuur 2 weergegeven onderzoeken 2)  geldt, dat de contactfre-

quentie voor de leeftijdsklassen boven de 65 jaar sterk toeneemt. Hiermee is 

aangetoond, dat de leeftijds-geslachtsverdeling een van de verklaringsgronden 

is voor het verschil in contactfrequentie tussen ziekenfondsverzekerden en 

particulieren. 

5.1.2. Is de ziekenfondsbevolking -na correctie voor leeftijds- en geslachts-

samenstelling- zieker dan de niet-ziekenfondsbevolking?  

Er zijn aanwijzingen, dat de ziekenfondsbevolking -na correctie voor leef-

tijds- en geslachtssamenstelling- zieker is dan de niet-ziekenfondsbevolking. 

De moeilijkheid is echter dat de wijze waarop men dit registreert per onder-

zoek vaak uiteenloopt. 

Door het Nijmeegs Universitair Huisartsen Instituut worden o.a. incidentie-

(= het aantal nieuwe ziektegevallen waarmee de huisarts per periode wordt 

geconfronteerd) en prevalentiecijfers (= het totaal aantal ziektegevallen 

waarmede de huisarts per periode wordt geconfronteerd) verzame1d. 3) 

Zoals uit figuur 3 (pag. 29) blijkt worden door de aan deze morbiditeitsregi-

stratie deelnemende huisartsen, voor bijna elke leeftijds-geslachtsgroep bij 

ziekenfondsverzekerden meer aandoeningen geregistreerd dan bij particulieren. 

1) Het onderzoek staat nader omschreven na tabel 3, pag. 18-20. 
2) Het betreft hier met name de grotere onderzoeken t.w.: c, d, e en f, g. 
3) Met uitzondering van aandoeningen uit de diagnosegroepen partus, gravidi-
teit en puerperium en inenting en doorlichting e.d. 
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Figuur 3. Incidentie en prevalentie per individu per geslacht naar leeftijd, 

gespecificeerd naar de wijze van ziektekostenverzekering (zieken-

fonds (----) of particulier op grond van cijfers verzameld 

door het Nijmeegs Universitair Huisartsen Instituut 

in
c
id

en
t
ie
  

5 — 

4 

3 

2 

mannen 

1 	 t 1 
10 	70 	 30 	 40 	 50 	60 	70 	leeftijd 

p
re

v
a
le
n
ti

e  

5 1- 

4 — 

3  

2— 

 

mannen 

    

        

        

           

 

11- 

         

          

            

10 	76 	30 	40 	 50 	60 	70 	leeftijd 

in
c
id
en

t
ie
  4t 

2 

vrouwen 

  

   

     

   

leeftijd 

 

40 50 	60 	70 

p
re

va
le

n
ti

e  

vrouwen 

.•••••• 

10 	 20 	 30 	40 	 5 '0 	60 	 70 	leeftijd 



30 

Het blijken vooral de nieuwe aandoeningen (incidentie) die bij ziekenfondsver-

zekerden vaker worden geconstateerd (mannen: + 46%; vrouwen + 32%) en in 

mindere mate de chronische (mannen + 23%; vrouwen + 26%). 

Het feit dat het hier een registratie door de huisarts betreft houdt overigens 

wel in, dat aandoeningen waarvoor men niet bij de huisarts komt, niet worden 

geregistreerd. Het is bijv, mogelijk, dat het verschil in gezondheid tussen 

ziekenfondsverzekerden en particulieren veel kleiner is dan de hiervoor ver-

melde cijfers weergeven, omdat particulieren minder snel met een klacht bij de 

huisarts komen. Daat staat tegenover dat de huisarts niet bij ieder contact 

een aandoening hoeft te registreren. 

tactfrequentie tussen ziekenfondsverzekerden en particulieren 1) is te verkla-

ren uit een slechtere gezondheidstoestand van ziekenfondsverzekerden. Voor het 

overige blijkt vooral de factor opleiding van belang: deze verklaart ca. i van 

het verschil 2) ; deze factor zullen we in deze paragraaf overigens nog vaker 

tegenkomen. In genoemd onderzoek wordt de gezondheidstoestand gemeten in 

termen van het aantal chronische aandoeningen, het aantal dagen ziek op bed in 

de afgelopen 3 maanden, tevredenheid met de eigen gezondheid, de gepercipieer-

de gezondheid en de VOEG—score 3) . 

Deze wijze van registratie verschilt derhalve van die van het Nijmeegs Univer-

sitair Huisartsen Instituut. Het resultaat wijst echter in dezelfde richting: 

de ziekenfondsbevolking is zieker. 

De regel dat "The variable of poor health is the strongest prediction of 

physicians use" (Wan and Soifer (119)) wordt, behalve door het hier genoemde 

onderzoek van Van Vliet en Van de Ven, door veel andere onderzoeken beves-

tigd. 4)  

1) De contactfrequentie lag voor ziekenfondsverzekerden 29% hoger dan voor 
particulieren. Na correctie voor leeftijds— en geslachtssamenstelling was dit 
verschil nog 22%. Voor de contactfrequentie per leeftijds—geslachtsgroep: zie 
figuur 2, onderzoek f, g. 
2) Dat wil niet zeggen dat de andere factoren helemaal niets verklaren; er 
zijn namelijk ook factoren die een "negatieve" bijdrage leveren aan de verkla-
ring van het verschil. 
3) Vragenlijst Onderzoek Ervaring Gezondheidstoestand. Dit betreft een lijst 
van 21 vragen naar lichamelijke klachten die enigerlei samenhang vertonen met 
stress. 
4) Zie o.a. Van der Gaag (37), Rutten (104). 

Van Vliet en Van de Ven (118) komen in een nadere analyse van het Leef Situa-

tie Onderzoek (LSO) 1977 tot de conclusie, dat ca. -
/7 
van het verschil in con- 
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Het zieker zijn van de ziekenfondsbevolking uit zich overigens niet alleen in 

een hogere consumptie van huisartsenhulp. Ook uit cijfers inzake opnamen en 

verpleegdagen in algemene ziekenhuizen blijkt een duidelijk verschil in medi-

sche consumptie door ziekenfondsverzekerden en particulieren. 1) 

Uiteraard rijst nu de volgende vraag: 

5.1.3. Waarom is de ziekenfondsbevolking zieker?  

In dit gedeelte zullen we aandacht besteden aan een aantal met gezondheid 

samenhangende factoren die voor de ziekenfondsbevolking en de niet-zieken-

fondsbevolking nogal verschillen. 

Op de eerste plaats moet in dit kader gewezen worden op enkele specifieke 

kenmerken van de ziekenfondsverzekering. 

1) Een belangrijk kenmerk van de ziekenfondsverzekering vormt de loon- resp. 

inkomensgrens. Mensen met een looninkomen 2) boven de loongrens (verplichte 

verzekering) resp. met een inkomen boven de inkomensgrens (vrijwillige en 

bejaardenverzekering) mogen (hoeven) niet in het ziekenfonds. (De relatie 

tussen inkomen en gezondheid komt verderop aan de orde). 

2) Een ander belangrijk kenmerk van de ziekenfondsverzekering is, dat er geen 

selectie op gezondheid p1aatvindt. 3) 
De particuliere ziektekostenverzeke-

ring kent deze selectie doorgaans wel 4)  en dit heeft tot gevolg gehad, dat 

met name de vrijwillige ziekenfondsverzekering is terecht gekomen in een 

spiraal van premieverhogingen en verlies van verzekerden met een gunstig 

risico. Immers, de vrijwillige ziekenfondsverzekerde heeft in principe de 

keuze uit de ziekenfondsverzekering en een particuliere verzekering. De 

premie voor de vrijwillige ziekenfondsverzekering is de laatste jaren zo 

hoog, dat de particuliere verzekeraars voor de gunstige risico's betere 

voorwaarden kunnen bieden. De ongunstigere risico's blijven in het zieken-

fonds zitten, de kostendekkende premie stijgt relatief en de particuliere 

verzekeraars kunnen -tegen iets ongunstigere voorwaarden dan de eerste 

1) Zie bijv, het verslag van de Werkgroep Consumptieverschillen Ziekenfonds-
en Particulier Verzekerden (122). 
2) Voor de verplichte ziekenfondsverzekering gaat het om "vast overeengekomen 
loon in geld". Ander inkomen en loon in natura telt derhalve niet mee. 
3) Dit neemt niet weg dat voor bepaalde verstrekkingen een zgn. wachttijd 
geldt en dat men voor een aantal tandheelkundige verstrekkingen eerst voor 
eigen rekening voor een sanering van het gebit dient zorg te dragen. 
4) Een uitzondering wordt gemaakt voor diegenen, die op grond van een over-
schrijding van de loon- resp. inkomensgrens het ziekenfonds moeten verlaten. 



21,8 á 24,5 

22 	á 27 

532 	á 597 

opnamefrequentie 

gemiddelde verpleegduur in dagen 

verpleegdagen per 100 verzekerden 

	

14,8 	9,6 	10,8 

	

32,4 	14,6 	16,5 

481 	1140 	1177 

Categorie rentetrekkers
3) 

WSW-ers
4) 

overigen totaal 
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keer- wederom de dan gunstigste risico's aan het ziekenfondsbestand ont-

trekken. etc. 

3) Een groot gedeelte van de uitkeringstrekkers valt onder het ziekenfonds. Zo 

vallen die uitkeringsgerechtigden, die op grond van ziekte of invaliditeit 

nooit aan het arbeidsproces hebben deelgenomen, als uitkeringsgerechtigde 

onder de ziekenfondsverzekering (voor een uitgebreide opsomming: zie Van 

Oss (94)). 

Daarnaast zal een deel van die WAO/AAW-trekkers, die voordat de arbeidson-

geschiktheid zich aandiende, met hun loon/inkomen báven de loon- resp. 

inkomensgrens zaten nu onder deze grens komen. Dit laatste betekent dat men 

kan opteren voor de vrijwillige ziekenfondsverzekering. 

Van Oss (94) deed o.a. onderzoek naar opnamefrequentie en verpleegdagen in 

algemene ziekenhuizen in 1975 in een bestand van 51590 rechtstreeks ver-

plichte ziekenfondsverzekerden. 

Op basis van de in zijn proefschrift verstrekte gegevens is het onder tabel 

6 gegeven overzicht samen te stellen. 

Tabel 6. Opnamefrequentie, gemiddelde verpleegduur en verpleegdagen in algeme-

ne ziekenhuizen per categorie rechtstreeks
1) verplichte ziekenfonds-

verzekerden (na leeftijdcorrectie)
2) 

in 1975 

Uit tabel 6 valt te lezen, dat voor "rentetrekkers" en "WSW-ers" het aantal 

verpleegdagen per persoon ruim 3i- maal zo hoog ligt als voor de overige 

, rechtstreeks verplichte ziekenfondsverzekerden. 

We hebben niet kunnen achterhalen hoeveel "rentetrekkers" en "WSW-ers" in 

1) rechtstreeks: "verzekerden bij wie de rechtsgrond tot de verzekering be-
rust" (Van Oss). 
2) Deze correctie is door ons aangebracht op basis van de door Van Oss ver-
strekte gegevens. 
3) rentetrekkers: "personen die een uitkering genieten krachtens de WAO, AAW 
e.d. en uit dien hoofde op grond van het aanwijzingsbesluit verplicht verze-
kerd zijn" (Van Oss). 
4) WSW-ers: "personen die werkzaam zijn krachtens de Wet Sociale Werkvoorzie-
ning 1967" (Van Oss). 
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het ziekenfondsbestand resp. onder de particuliere verzekeringen vallen. 

De Ziekenfondsraad (132) geeft alleen het aaatal "ontvangers van langlopen-

de sociale uitkeringen met gezinsleden"; per 31-12-1977: 714400. Bij na-

vraag bleek opsplitsing in direct en indirect verzekerden niet mogelijk 

(telefonische reactie Ziekenfondsraad). Nemen we terzake dezelfde verhou-

ding als geldt voor de werknemers onder de verplichte verzekering (51,8 : 

48,2), dan komt het aantal "rentetrekkers" op ca. 370000, dat is 3,8% van 

het totale ziekenfondsbestand. 

Dit percentage is laag, maar gezien het grote verschil in consumptie dat 

Van Oss vond tussen de verschillende categorieën, kan een klein verschil in 

het percentage "rentetrekkers" tussen ziekenfonds- en particuliere verzeke-

ring reeds een groot deel van het verschil in consumptie verklaren, zeker 

als we daarbij rekening houden met de sterke relatie tussen het ziektege-

drag van het gezinshoofd en dat van de overige gezinsleden (zie Huygen 

(53)). 

Ook het verschil in aantal huisarts-contacten voor ziekenfondsverzekerden 

resp. particulieren kan wellicht gedeeltelijk worden verklaard uit een 

ongelijke verdeling van risicogroepen als "rentetrekkers" en "WSW-ers" over 

de beide bestanden. Immers, het is in de huisartspraktijk geen ongebruike-

lijk beeld dat meer dan de helft van het aantal contacten per jaar betrek-

king heeft op minder dan 20% der patiënten. 

Ter verduidelijking van het laatste hebben we voor een drietal onderzoeken 

een zgn. concentratiecurve
1) 

getrokken. 

1) Hierbij wordt aangegeven welk percentage der patiënten verantwoordelijk is 
voor x% der contacten, waarbij we beginnen met de patiënten met de hoogste 
contactfrequentie en eindigen met de patiënten met de laagste. 
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4. Concentratiecurven 1) afgeleid uit het onderzoek van Van der Hoeven 

(50) — - 	Brenkman (11) 	 en Jessen (55) 	 
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Tot zover enkele specifieke kenmerken van de ziekenfondsverzekering, die ons 

inziens van belang zijn voor beantwoording van de vraag waarom de ziekenfonds-

bevolking zieker is. 

Bestudeert men de literatuur nader op voornoemde vraag, dan stuit men daar-

naast op een aantal, voor het merendeel sterk onderling samenhangende facto-

ren, die voor de ziekenfondspopulatie en particulieren nogal uiteenlopen. 

Mootz (81, 82) wijst op grond van buitenlands onderzoek op de ziekte bevorde-

rende omstandigheden waarin laaggeschoolden verkeren (arbeid ("arbeidsonge-

sc,hiktheid treft vooral laaggeschoolden"), huisvesting) en op het feit dat een 

substantieel deel der morbiditeit zich concentreert bij een beperkte groep 

mensen. Het betreft hier personen die vaak kampen met slechte gezinsrelaties, 

bedreigde sociale zekerheid en belemmeringen bij het vervullen van belangrijke 

levensbehoeften, verschijnselen die in het algemeen samengaan met een lage 

sociale status. Wat betreft de oorzaken kan onder meer worden gedacht aan 

onvoldoende kennis om zelf oplossingen te vinden of adequate hulp in te scha-

kelen voor bepaalde levensproblemen waardoor men op een bepaald moment gaat 

1) Zie voor een omschrijving voetnoot 1) op pag. 33. 

0 
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reageren met somatische klachten. 

Ook de leefgewoonten van de sociale klassen vrschillen onderling (bijv, het 

voedingspakket). Tenslotte toont ook de reactie op ziekteverschijnselen ("per-

ceptie van morbiditeit") een duidelijk verschil tussen de sociale klassen. 

Op grond van eigen onderzoek op basis van het LSO 1977 komt Mootz tot de 

conclusie dat een samengaan van een lage sociaal-economische status (en daar-

mee voor een groot deel ook van het fondslidmaatschap) met een relatief slech-

te gezondheidstoestand aannemelijk is: "personen met een lage opleiding resp. 

een laag inkomen zijn relatief zieker dan personen met een hoger inkomen of 

hogere opleiding waarbij overigens het verschil het grootst is voor de psycho-

somatische klachten en kleiner wordt naarmate er sprake is van ernstigere 

ziekteverschijnselen". 

Op basis van vervolg-onderzoek -eveneens gebaseerd op het LSO 1977- komen Van 

Vliet en Van de Ven (118) tot de conclusie dat de gezondheidstoestand, behalve 

met de leeftijd, sterk samenhangt met het inkomen, het opleidingsniveau en de 

mate waarin men zich tevreden en gelukkig voelt. 

De samenhang tussen gezondheidstoestand en inkomen is tweezijdig. Enerzijds 

kan een laag inkomen via bijv. een slechte huisvestingssituatie (zie onder 

andere Oliemans en Van de Ven (90)) van invloed zijn op de gezondheidstoe-

stand. Anderzijds beinvloedt de gezondheidstoestand via het productief vermo-

gen, het peil van de opleiding, de kans op arbeidsongeschiktheid, werkloosheid 

e.d. het inkomen; de laatste invloed wordt over het algemeen veel sterker 

geacht (o.a. Luft(70)). 

Ook de samenhang tussen gezondheidstoestand en opleiding is tweezijdig. Ener-

zijds zal een betere opleiding vaak samengaan met meer medische kennis (en 

daarmee effectievere zorg) en een hoger inkomen, anderzijds is er sprake van 

een invloed van de gezondheidstoestand op het peil van de opleiding. 

Illustratief voor de samenhang tussen gezondheidstoestand en opleidingsniveau 

zijn voorts de volgende bevindingen: 

- Muller en Collaris (83) wijzen op het feit dat in het Verenigd Koninkrijk 

(volgens de Registrar General (1969)), de gemiddelde sterfte der mannelijke 

beroepsbevolking van 15-64 jaar op 100 stellend, het cijfer voor ongeschool-

de arbeiders op 143 ligt tegen dat voor administratieve en hogere beroepen 

op 76 (verschil 88%) 

In dit verband zij overigens gewezen op de niet zo eenvoudige relatie tussen 

ziekte en beslag op gezondheidszorg enerzijds en mortaliteit anderzijds: 

lang niet altijd gaat aan sterfte een (manifest) ziekteproces vooraf en zo 
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opleidingsniveau een veel hogere kans hebben om tussen de 25 en 63 jaar aan 

kanker, hart— en vaatziekten, suikerziekte of influenza te sterven dan 

blanken met het hoogste opleidingsniveau 

Overigens dient men ook hier de samenhang tussen de verschillende factoren 

en de betrekkelijkheid van mortaliteitscijfers als verklaring voor het 

gebruik maken van voorzieningen voor gezondheidszorg niet uit het oog te 

verliezen. 

De factor opleiding blijkt derhalve indirect (via de factoren gezondheid en 

inkomen) en direct nogal een sterke relatie te hebben met de contactfrequen-

tie. 

Par. 5.2. Verschil in de "tijdprijs", verschil in de mogelijkheid om in het  

normale milieu (werk, gezin) afwezig te zijn  

Wat de kosten van medische hulp voor de patiënt betreft is er naast een even-

tuele geldprijs (zie par. 5.3) sprake van een tijdprijs: de met het artsenbe-

zoek gemoeide tijd (reistijd, wachttijd, consulttijd) vermenigvuldigd met de 

"opportunity costs". Naarmate de geldprijs lager is, wordt de tijdprijs rela-

tief belangrijker. 

Een verschil in tijdprijs tussen ziekenfondsverzekerden en particulieren is 

niet onaannemelijk gezien de relatie van deze tijdprijs met andere factoren 

die voor beide populaties verschillen. 

(1) Een verschil in tijdprijs kan onder meer gevolg zijn van een verschil in 

inkomen; we zagen reeds dat dit een belangrijk selectiecriterium vormde 

voor de ziekenfondsverzekering. 

(2) Ook de mate waarin men naar eigen mening op het werk gemist kan worden zal 

op de tijdprijs van invloed zijn. 

Jessen (55) constateerde dat er bij mannen een zekere samenhang bestond 

, tussen de contactfrequentie enerzijds en de mate waarin men naar eigen 

mening op het werk gemist kan worden en het werkverband anderzijds: de 

hoogste contactfrequentie lag bij mannen in loondienst die naar hun mening 

gemakkelijk op het werk gemist konden worden en de laagste bij zelfstandi- 

gen die naar hun mening zeer moeilijk op het werk gemist konden worden. 

Hoewel Jessen geen verschil vond in "uitstelgedrag" tussen ziekenfondsver-

zekerden en particulieren
1)
, willen we bij de door Jessen geconstateerde 

1) Jessen vond overigens, zoals in tabel 3 is aangegeven, ook geen verschil in 
contactfrequentie tussen beide groepen. 



37 

samenhang tussen contactfrequentie en het werkverband nog even stilstaan. 

Met name de aan— of afwezigheid van een inkomensdervingsverzekering kan 

hierbij een belangrijke factor vormen. Zelfstandigen hebben een dergelijke 

verzekering vaak niet of met een lange aanlooptijd, loontrekkers vallen in 

deze vrijwel altijd onder de ziektewet en/of aanverwante regelingen. Een 

bijkomende factor is dat Ms men van een dergelijke verzekering of de 

ziektewet gebruik maakt, de verzekeraar resp. de bedrijfsvereniging vaak 

eist dat men met een arts (niet zelden de huisarts) contact opneemt. 

Teneinde enig inzicht te verkrijgen in de mate van voorkomen van loontrek-

kers en zelfstandigen in de ziekenfondspopulatie resp. onder de particu-

lieren is door ons getracht op basis van gegevens van de Ziekenfonds-

raad (132) en het CBS (17) de ziekenfondsbevolking en de rest van de 

Nederlandse bevolking op te splitsen in de volgende categorieën: 

I werkenden in loondienst (en geregistreerde werklozen) 

II werkenden niet in loondienst 

III overige bevolking 

Op grond hiervan is het volgende overzicht te geven. 

Tabel 7. Verdeling van ziekenfonds— en niet—ziekenfondsbevolking naar economi-

sche activiteit (categorie I, II en III) x 1000 

Categorie 	I 
i 

II III
2) 

Onbekend Totaal 

Ziekenfonds 	.3249 

Niet—ziekenf.1206 

(33,7%) 

(28,8%) 

18 

581 

( 	0,2%) 

(13,9%) 

5567 

3193 

(57,8%) 

(76,3%) 

793 

—793 

( 	8,2%)  

(-18,9%) 4186 

(100%) 

(100%) 
! 

Nederland 	1_4455 (32,2%) 599 ( 	4,3%) 8760 (63,4%) 13814 (100%) 

(voorjaar 1977) 

Uit deze tabel blijkt dat het percentage loontrekkers (incl. geregistreer-

de werklozen) bij de ziekenfondsbevolking (33,7%) hoger ligt dan bij de 

niet—ziekenfondsbevolking (28,8%). Kan de door Jessen geconstateerde 

relatie tussen contactfrequentie en werkverband in combinatie met het 

hoger percentage loontrekkers onder de ziekenfondsbevolking nu een deel 

I) Voor een uitgebreide toelichting en berekeningen zij verwezen naar Heesters 
(47). 
2) Dit zijn met name medeverzekerden. 
1) Groot deel der betalende vrijwillige ziekenfondsverzekerden. 
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van het verschil in contactfrequentie voor ziekenfondsverzekerden resp. 

particulieren verklaren? Op het eerste gezicht kan dit deel nooit groot 

zijn omdat de categorie "niet werkenden" (excl. werklozen) zowel in het 

ziekenfondsbestand (57,8 á 66%) als onder de niet-ziekenfondsbevolking 

(76,3 á 57,4%) de meerderheid vormt. 1)  De mogelijkheden om in het normale 

milieu afwezig te zijn loopt bij deze categorie uiteen van "vrijwel onmo-

gelijk" (bijv. moeders met kleine kinderen) tot "alle tijd". Iets anders 

wordt het echter als we rekening houden met de grote samenhang die volgens 

Huygen (53) op het punt van het raadplegen van de huisarts bestaat tussen 

de verschillende leden van één gezin. 

(3) Het lijkt ook niet onaannemelijk dat hoger betaalde, hoger opgeleide loon-

trekkers ook om andere redenen dan het onder (1) genoemde inkomensniveau 

een hogere tijdprijs kennen dan lager betaalde, lager opgeleide loontrek-

kers. Wij denken hierbij aan het feit dat er bij ziekteverzuim nogal eens 

gesproken wordt van een relatie met zaken als promotiemogelijkheden, ar-

beidssatisfactie en arbeidsmotivatie (o.a. afhankelijk van de mate van 

zelfstandigheid, afwisseling, inspraak, variabiliteit der werktijden en 

het beloningsniveau). 

Ook dit verschijnsel kan, in combinatie met de voor de verplichte zieken-

fondsverzekering geldende loongrens, tot gevolg hebben dat de tijdprijs 

voor ziekenfondsverzekerden en particulieren verschilt. 

(4) Van Vliet en Van de Ven (118) tenslotte vonden dat het aantal uren dat men 

per week werkt in een betaalde baan, significant negatief samenhangt met 

de contactfrequentie. Gezien de loongrens komt men als deeltijdwerker 

relatief vaker in het ziekenfonds terecht. 

Par. 5.3. Het wel of niet aanwezig zijn van een bijbetaling door de patiënt en  

de wijze van honorering van de huisarts  

5:3.1. De wijze van honorering van de huisarts 

De wijze van honorering van de huisarts voor "normale" hulp aan ziekenfonds-

verzekerden (abonnementshonorarium) en particulieren (per contact) staat reeds 

beschreven in par. 2 en 3. 

Alvorens de invloed van de huisarts op de door hem te verlenen hulp te bespre- 

1) Ook als we kinderen jonger dan 15 jaar buiten beschouwing laten, blijkt 
meer dan 50% van de bevolking tot de "niet-werkenden" te moeten worden gere-
kend. 



39 

ken lijkt het ons zinvol verschillende soorten medische hulp te onderscheiden. 

We sluiten daarvoor aan bij de indeling die M. Feldstein (35) terzake maakt, 

t.w. in type-1 hulp: hulp waarbij het initiatief uitgaat van de patiënt 

type-2 hulp: hulp, voorgeschreven door de ene arts en verleend door de 

andere 

type-3 hulp: hulp voorgeschreven en verleend door dezelfde arts 

De invloed van de huisarts op het aantal contacten per patiënt is voor wat 

betreft de initiële contacten (type-1 hulp) vrij klein hoewel bijv. de algeme-

ne houding van de arts bij raadpleging, met name in de wat kleinere leefge-

meenschappen zeker van invloed zal zijn. Voor wat betreft de vervolgcontacten 

geldt echter "dat de huisarts een groot aandeel heeft in de beslissing hoeveel 

contacten er nodig zijn om de ziekte te behandelen" (Oliemans en Van de Ven 

(90)). 

De huisarts kan in de rol van belangenbehartiger van de patiënt (Feldstein 

(35): "agency relation") in samenspraak met de patiënt wat betreft de follow-

up van het eerste contact besluiten tot: 

(a) geen verdere hulp 

(b) verwijzing (type-2 hulp) 

(c) vervolg-contact (type-3 hulp) 

Gezien de wijze van honorering is het voor de huisarts, louter financieel-

economisch gezien, aantrekkelijk om het aantal contacten per ziekenfondsverze-

kerde te minimaliseren en per particulier te maximaliseren. Anders gezegd, 

louter redenerend vanuit het honoreringssysteem is er voor hem aanleiding om, 

indien er binnen een aantal randvoorwaarden (met name van medische aard 1) ) 

keuzemogelijkheden bestaan, bij ziekenfondsverzekerden te sturen in de rich-

ting van (a) resp. (b) en bij particulieren in de richting van (c). 

5.3.2. De bijbetaling door de patiënt  

De ziekenfondsverzekerde is inzake huisartsenhulp geen bijbetaling verschul-

digd zodat er voor hem alleen sprake is van een investering in tijd en moeite 

(zie par. 5.2). De particulier betaalt de huisarts per contact en kan dit 

afhankelijk van een eventueel met zijn ziektekostenverzekering getroffen 

regeling geheel, gedeeltelijk of niet gerestitueerd krijgen. 

In principe kunnen met de verzekeringsmaatschappijen inzake huisartsenhulp de 

1) Zo zal een streven naar maximalisatie van het inkomen onder andere worden 
begrensd door het feit dat er bij artsen over het algemeen sprake is van 
risico-aversie: men tracht het risico, dat de patiënt loopt, te beperken (zie 
Stolte (111)). 
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volgende regelingen worden getroffen. 

(1) Geen vergoeding voor huisartsenhulp: volgens KISG 1977 (58) was 58% der 

particulier verzekerden niet verzekerd tegen de kosten van huisartsenhulp. 

(2) Vergoeding van een vast percentage van het door de huisarts gedeclareerde 

bedrag. 

Indien huisartsenhulp wordt meeverzekerd komt deze vorm frequent voor. Zo 

geldt bijv, voor de 756000 verzekerden die zijn aangesloten bij de pu-

bliekrechtelijke ziektenkostenregelingen (IZA, IZR en DGP) in 1977 de 

regeling dat 80 á 85% van de huisartsenrekening door de verzekeraar wordt 

gerestitueerd. 

Een variant op de hier beschreven regeling is, dat na het bereiken van een 

bepaald uitgaven-niveau een ander percentage geldt (het betreft dan in 

feite een combinatie met de onder (3) en/of (4) beschreven regelingen). 

(3) Eigen risico aan de voet: indien de verzekerde per tijdsperiode meer dan 

een overeengekomen bedrag besteedt aan huisartsenhulp of -wat vaker voor-

komt- aan alle verzekerde soorten hulp, wordt het meerdere geheel of 

gedeeltelijk (dan is er sprake van een combinatie met de onder (2) be-

schreven regeling) vergoed. 

Volgens KISG 1978 (58) "wordt meer en meer gekozen voor het verzekeren van 

alle genoemde soorten zorg" (waaronder huisartsenhulp), maar "hangt dit 

doorgaans samen met de keuze van een aanzienlijke eigen bijdrage". 

(4) Eigen risico aan de top: tot een bepaald maximum bedrag wordt de hulp door 

de verzekeraar geheel of gedeeltelijk (dan is er sprake van een combinatie 

met de onder (2) beschreven regeling) vergoed; daarboven komen de kosten 

voor rekening van de verzekerde. Deze regeling wordt bijv, nogal eens 

gehanteerd voor psychotherapie, maar komt voor huisartsenhulp nauwelijks 

voor. Ook combinatie met de onder (3) beschreven regeling komt voor huis- 

' artsenhulp nauwelijks voor. 

(5) Volledige vergoeding voor huisartsenhulp. Dit komt niet veel voor. 

Behalve wanneer de regelingen beschreven onder (5), (4) (vóór de grens bereikt 

is) of (3) (nadat de grens bereikt is) van kracht zijn, geldt voor de particu-

lier, dat er naast een investering in tijd en moeite -de tijdprijs- sprake is 

van een geldprijs. 

Deze geldprijs betekent dat er voor de particulier sprake is van een finan-

ciële drempel, waarvan de hoogte, behalve van de met de ziektekostenverzeke- 
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raar getroffen regeling, ook afhankelijk is van eventuele fiscale aftrekbaar-

heid en hoe de persoon in kwestie tegen zulk een uitgaaf aankijkt. Het laatste 

hangt veelal samen met de financiële welstand (inkomen in verhouding tot 

gezinsgrootte, vermogen). 

Deze financiële drempel zou op de eerste plaats van invloed kunnen zijn op het 

aantal initiële contacten (type-1 hulp), immers daar is de invloed van de 

huisarts het kleinst en van de patiënt het grootst. 

Ook bij de vervolgcontacten zou de financiële drempel van invloed kunnen zijn: 

de patiënt zou zich kunnen verzetten tegen maximalisatie van de nota. De 

huisarts heeft op dit punt echter, economisch gezien, tegenovergestelde belan-

gen en zijn invloed op het aantal vervolgcontacten is zoals we reeds aangaven, 

aanzienlijk. Het is overigens goed mogelijk dat de huisarts impliciet met 

voornoemd verzet van de particulier en de daaraan inherente beeldvorming 

rekening houdt. 

Vraag is in hoeverre de financiële drempel werkelijk een rol speelt, daarbij 

rekening houdend met de mogelijkheid dat het hiermee gemoeide bedrag in rela-

tie tot de onder par. 5.2 beschreven tijdprijs, vaak erg laag is. 

Bestuderen we de literatuur op dit punt, dan vinden we onder meer het volgen-

de. 

- Van de Ven (113) komt op grond van een groot aantal, voornamelijk buiten-

landse onderzoeken tot de conclusie 1)
, dat er wat een eigen bijdrage voor 

door de patiënt geInitieerde hulp (type-1 hulp) betreft sprake is van een 

vrij groot vraag-effect: verhoging van de eigen bijdrage leidt tot minder 

vraag. Dit vraag-effect is groter naarmate ue tijdprijs lager is, de finan-

ciële welstand van de patiënt lager is en de medische hulp (volgens de 

patiënt) minder urgent is. 

Voor wat betreft de vervolgcontacten (type-2 en type-3 hulp) blijft het 

vraag-effect voornamelijk beperkt tot minder noodzakelijke hulp ("patiënt-

geInduceerde moral hazard"). 

- Daarnaast onaerznchten Van de Ven e.a. het gebruik van medische voorzienin-

gen door ca. 3600 particulier verzekerde gezinshoofden (personen met een 

over het algemeen vrij bone tild7riis). Uit analyse bleek dat verzekerden 

met een eigen bijdrage van 20%, 40% meer contacten hadden dan die met een 

I) Rekening houdend met de specifiek, 	de landen waarin de onder- 
zoeken plaatsvonden zoals bijv. een in vergellyKing met Nederland hoge prijs-
elasticiteit in de Verenide Staten. 
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voor de negatieve selectie voor verzekering tegen huisartsenhulp (met name 

gezinnen die veel huisartsenhulp behoeven zullen een verzekering met een 

lage eigen bijdrage nemen) kan aan deze cijfers niet zoveel waarde worden 

gehecht. 

- Oliemans en Van de Ven (90) vonden een hogere contactfrequentie voor zieken-

fondsverzekerden dan voor particulieren, doch het aantal contacten per 

ziekte lag bij particulieren ca. 15% hoger. 

De schrijvers wijzen in dit verband op een hogere toegangsdrempel voor de 

particulier (de ziekte is ernstiger van aard) en op het feit dat de "huis-

arts een groot aandeel heeft in de beslissing hoeveel contacten er nodig 

zijn om de ziekte te behandelen". 

- Mootz (81, 82) komt op basis van het eerder genoemde LSO 1977 tot de conclu-

sie dat als de invloed van enkele gegevens betreffende de gezondheidstoe-

stand statistisch worden geëlimineerd, er voor de totale bevolking geen 

verschil in contactfrequentie tussen ziekenfondsverzekerden en particulieren 

kan worden vastgesteld. De verklaring die het ziekenfondslidmaatschap nog 

kan toevoegen nadat andere relevante variabelen' )  reeds waren geintroduceerd 

bleek zeer gering en niet significant. 

Het feit dat dit resultaat nogal afwijkt van hetgeen veel onderzoeken op dit 

punt opleveren, verklaart de schrijfster uit het feit dat het hier om een 

vrij grote (n 4000) en vrij recente (1977) steekproef gaat, waarbij boven-

dien consumptiegeneigdheid en consumptienoodzaak vrij goed konden worden 

gelndiceerd en uitgezuiverd. 

- Van Vliet en Van de Ven (118) kwamen via een uitgebreidere analyse van het 

LSO 1977 eveneens tot de conclusie dat na correctie voor de andere relevante 

variabelen (gezondheidstoestand, leeftijd en geslacht, aantal uren per week 

dat men werkt in een betaalde baan, gezinsgrootte, geneigdheid om de huis-

'arts te raadplegen voor persoonlijke problemen
2)
), de variabele wel of geen 

ziekenfondslidmaatschap geen invloed meer heeft op het aantal huisartscon-

tacten. Zij tekenen daarbij echter aan dat deze variabele zowel het verschil 

1) Volgens het analyse-model van Cassee (15), te weten: 
- consumptiegeneigdheid (percenptie gezondheid, stress, neuroticisme) 
- consumptienoodzaak (aantal chronische aandoeningen, ziek in bed gedurende 

de afgelopen 3 maanden) 
- structurele variabelen: leeftijd, geslacht, opleiding 
- consumptiemogelijkheid: inkomen (fondslidmaatschap) 

2) De huisartsendichtheid bleek nauwelijks van invloed. 
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tacten. Zij tekenen daarbij echter aan dat deze variabele zowel het verschil 

in verzekeringsdekking tegen de kosten van huisartsenhulp (ziekenfondsverze-

kerden volledig, particulieren doorgaans niet) weergeeft als het verschil in 

wijze van honorering. De tegengestelde werking van een eventueel "prijsef-

fect" (een eventuele financiële drempel voor de particulier verzekerde) en 

een eventueel "honoreringseffect" (effect van het honoreringssysteem op het 

gedrag van de huisarts (zie pag. 38-39)) kan in het LSO—bestand niet worden 

onderscheiden.
1) 

De onderzoekers waren wel in staat om een onderscheid te maken tussen: 

a) "tenminste één huisartscontact" in 3 maanden 

b) huisartscontacten in 3 maanden, nadat men in die tijd tenminste éénmaal 

bij de huisarts was geweest (zgn. "voorwaardelijke" huisartscontacten) 

Het blijkt dat een aantal factoren vooral van invloed is op "tenminste één 

contact": bijv. het aantal uren per week dat men werkt in een betaalde baan, 

de gezinsgrootte en de gezondheidstoestand. 

Het opleidingsniveau daarentegen blijkt een factor die vooral (negatief) van 

invloed is op het aantal "voorwaardelijke" huisartscontacten. Hierbij kan 

vooral worden gedacht aan samenhang van het opleidingsniveau met zaken als 

mondigheid en uitdrukkingsvaardigheid (en daardoor met de communicatie 

tussen patiënt en arts) en met medische kennis. 

Overigens vormt het onderscheid tussen "tenminste één contact" en "voorwaar-

delijke" contacten slechts een afspiegeling van hetgeen men in feite wil 

onderscheiden, namelijk op wiens initiatief het contact plaatsvindt. Dit 

werd in het LSO 1977 niet gevraagd. Dit gebeurt wel in de continue gezond-

heids—enquéte van het CBS (gestart begin 1981), waarop de onderzoekers hun 

analyse ook willen toepassen. 

— Een aanzienlijk deel der particulieren (ca. 18%) is aangesloten bij de 

publiekrechtelijke ziektekostenregelingen (IZA, IZR, DGP; in 1977 totaal 

756000 verzekerden). Ondanks het feit, dat de eigen bijdrage voor huisart-

senhulp voor deze groep slechts 15 tot 20% van de declaraties bedraagt, is 

de gemiddelde contactfrequentie in 1977 slechts 2,88 (2,58 voor actieven en 

4,82 voor gepensioneerden). 

Deze gemiddelde contactfrequentie steekt niet ongunstig af bij de contact-

frequenties voor particulieren die werden gevonden bij de onderzoeken ver- 

1) Een afzonderlijke schatting van het "honorerings"— en het "prijseffect" is 
wel mogelijk als er voldoende informatie bestaat over de verzekeringsdekking 
van de niet in het bestand opgenomen particulieren. 
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meld in tabel 3. Twee zaken dienen hierbij echter te worden opgemerkt: 

(a) de leeftijds—geslachtsverdeling van het verzekerdenbestand der publiek-

rechtelijke regelingen zou in gunstige zin kunnen afwijken van die der 

overige niet—ziekenfondsverzekerden; cijfers terzake waren echter niet 

bekend 

(b) voor een deel van de publicatie (met name brandweer en politie) gelden 

zware keuringseisen; bovendien krijgen alle ambtenaren vóór aanstelling 

een pensioenkeuring
1) 

Volgens Van Oss (94) moet de invloed van deze pensionering niet worden 

overschat, omdat veel ziekterisico's die op langere termijn spelen bij 

zo'n keuring toch niet kunnen worden geconstateerd. Bovendien moet men 

bedenken dat deze keuring niet geldt voor medeverzekerden. 

Aan het eind van deze subparagraaf over het mogelijke effect van een bijbeta-

ling door de patiënt, moet worden geconstateerd dat de uitkomsten van de 

onderzoeken terzake niet erg eenduidig zijn. In discussies met onder meer 

studenten over consumptieverschillen tussen ziekenfondsverzekerden en particu-

lieren worden echter vaak juist deze "prijs— en honoreringseffecten" als 

belangrijkste verklarende factoren genoemd. Ook bij politici valt een derge-

lijke reactie nogal eens te beluisteren. Het voorgaande vormt voor ons reden 

om te pleiten voor meer voorlichting op dit punt. 

Par. 5.4. Samenvatting  

In deze paragraaf is nader ingegaan op de vraag waarom de contactfrequentie 

voor ziekenfondsverzekerden over het algemeen hoger ligt dan die voor particu-

lieren. 

(1) Hiertoe is eerst gekeken of de ziekenfondsbevolking wellicht zieker is  

(par 5.1). 

Uit nogal wat onderzoeken blijkt dat inderdaad kan worden gesteld dat "the 

variable of poor health is the strongest prediction of physicians use". 

Zoekend naar een antwoord op de vraag waarom de ziekenfondsbevolking 

zieker is wordt achtereenvolgens gewezen op: 

— de leeftijds—geslachtsverdeling 

Het blijkt dat de leeftijdsklassen boven de 65 jaar in de ziekenfondsbe-

volking relatief sterk zijn vertegenwoordigd. Het blijkt dat juist voor 

deze leeftijdsklassen de contactfrequentie erg hoog ligt. 

1) Voor een aantal categorieën geldt bovendien een vroegere pensionering. 
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- een aantal kenmerken van de ziekenfondsverzekering zoals: 

• de loon- resp. inkomensgrens 

• de afwezigheid van een selectie op gezondheid bij toetreding 

• een relatief groot aantal uitkeringstrekkers valt onder het zieken-

fonds 

Gedeeltelijk is dit omdat bepaalde groepen uitkeringstrekkers worden 

aangewezen als verplichte ziekenfondsverzekerden. Uit onderzoek van 

Van Oss blijkt dat de consumptie van ziekenhuiszorg van "rente-trek-

kers" en "WSW-ers" vele malen boven het gemiddelde ligt. Het is niet 

onwaarschijnlijk dat dit verschijnsel is door te trekken naar de 

huisartspraktijk. Daar blijkt vaak dat meer dan 50% der contacten 

betrekking heeft op minder dan 20% der patiënten. 

- andere, grotendeels samenhangende, factoren die voor ziekenfondspopula-

tie en particulieren nogal uiteenlopen: 

• Mootz noemt o.a. arbeid, huisvesting, sociale zekerheid, leefgewoonten 

en de reactie op ziekteverschijnselen als zaken die per sociale klasse 

nogal verschillen 

• de tweezijdige relatie tussen gezondheid en inkomen 

Over het algemeen wordt de invloed van gezondheid op inkomen sterker 

geacht dan die van inkomen op gezondheid. 

• de belangrijke tweezijdige relatie tussen gezondheid en opleiding 

Enerzijds is de gezondheid van invloed op het peil van de opleiding, 

anderzijds gaat een betere opleiding vaak samen met meer medische 

kennis en een meer assertieve houding ten opzichte van de arts. Bui-

tenlandse onderzoeken tonen een duidelijke relatie tussen opleidings-

niveau en sterftecijfers. 

(2) Vervolgens hebben we aandacht besteed aan een verschil in "tijdprijs"  

tussen ziekenfondsverzekerden en particulieren (par. 5.2). 

Zulk een verschil in tijdprijs werd niet onaannemelijk geacht, gezien: 

- de relatie van de tijdprijs met het inkomen 

- de relatie van de tijdprijs met het werkverband (loontrekker of zelf-

standige) 

Jessen constateerde een duidelijke samenhang tussen contactfrequentie 

enerzijds en de mate waarin men naar eigen mening op het werk gemist kan 

worden en het werkverband anderzijds. 

Het percentage loontrekkers blijkt bij de ziekenfondsbevolking aanmerke- 

lijk hoger dan bij particulieren. Combinatie van het laatste gegeven met 
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de constatering van Jessen zegt echter niet zoveel over het verschil in 

contactfrequentie tussen ziekenfondsverzekerden en particulieren omdat 

meer dan de helft van beide populaties tot de categorie "niet—werkend" 

behoort. Iets anders is het als we rekening houden met de samenhang die 

volgens Huygen op het punt van het raadplegen van de huisarts bestaat 

tussen de verschillende leden van één gezin. 

— de mogelijkheid van een verschil in tijdprijs tussen hoger en lager be-

taalde resp. opgeleide loontrekkers gezien de relatie tussen ziektever-

zuim en zaken als promotiemogelijkheden, arbeidssatisfactie en arbeids-

motivatie 

— het feit dat deeltijdwerkers relatief sneller in het ziekenfonds terecht 

komen 

(3) Tenslotte werd aandacht besteed aan het wel of niet aanwezig zijn van een  

bilbetaling door de patiënt en de wijze van honorering van de huisarts. 

Daartoe hebben we de medische hulp onderscheiden naar 3 soorten: hulp op 

initiatief van de patiënt (type-1), hulp voorgeschreven door de ene arts 

en verleend door een andere (type-2) resp. dezelfde arts (type-3). Vervol-

gens werd aandacht besteed aan de invloed van de huisarts op de omvang per 

type hulp. 

Wat betreft de bijbetaling door de patiënt ("financiële drempel") werd 

aandacht besteed aan de verschillende bijbetalingsregelingen die met de 

particuliere ziektekostenverzekeraar kunnen worden overeengekomen. 

Vervolgens werd aan de hand van de literatuur ingegaan op de vraag in hoeverre 

de financiële drempel werkelijk een rol speelt. De antwoorden wijzen niet in 

één richting. 

. Zo komt Van de Ven op grond van een groot aantal, vooral Amerikaanse onder-

zoeken tot de conclusie, dat de financiële drempel wel degelijk een belang—

,rijke rol speelt. Enkele andere onderzoeken van Van de Ven e.a. bevestigen 

dit. 

. Mootz daarentegen komt op basis van het Leef Situatie Onderzoek 1977 tot de 

conclusie dat de verklaring, die het ziekenfondslidmaatschap nog kan toevoe-

gen nadat andere relevante variabelen reeds waren ge/ntroduceerd, zeer 

gering en niet significant was. 

. Van Vliet en Van de Ven kwamen via een uitgebreidere analyse van het LSO 

1977 tot dezelfde conclusie. Zij tekenen hierbij echter aan, dat de variabe-

le wel of geen ziekenfondslidmaatschap zowel een "prijseffect" (wel of geen 

bijbetaling door de patiënt) als een "honoreringseffect" weergeeft. Deze 
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effecten hebben een tegengestelde werking welke in het . LSO-bestand niet kan 

worden onderscheiden. 

Ca. 18% der particulieren is aangesloten bij de publiekrechtelijke ziekte-

kostenregelingen. Ondanks het feit dat de bijbetaling laag is, is de con-

tactfrequentie voor deze groep erg laag. De invloed van de leeftijds-ge-

slachtsverdeling en van de selectie-criteria die voor de ambtenaren gelden, 

kon bij gebrek aan gegevens niet worden getraceerd. 

Conclusie was dat de onderzoeksresultaten wat betreft de invloed van een 

bijbetaling door de patiënt en van de wijze van de honorering van de huisarts 

niet erg eenduidig zijn. Discussies over consumptieverschillen tussen zieken-

fondsverzekerden en particulieren komen echter nogal vaak op deze "prijs"- en 

"honoreringseffecten" uit. Wat meer voorlichting op dit punt lijkt daarom 

aangewezen. 
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Par. 6. De "capaciteit" van de huisartspraktijk  

Par. 6.1. De voor "normale" huisartsenhulp beschikbare tijd; een theoretische  

benadering  

De huisarts beschikt per jaar over 365 x 24 uur. Voor een deel van deze tijd 

zijn de alternatieve bestedingsmogelijkheden beperkt: denk aan de tijd beno-

digd voor het vervullen van de primaire levensfuncties (eten, slapen, etc.). 

De rest van de beschikbare tijd (T) kan de huisarts in principe besteden aan 

werk, zoals "normale" huisartsenhulp, "overige" huisartsenhulp, nevenfuncties, 

bijhouden van het vakgebied alsmede aan (fysiek niet noodzake1ijke)
1) 

vrije 

tijd. 

Voegen we de onder werk genoemde functies bij elkaar, dan is een eenvoudige 

theoretische beschouwing van de keuze tussen werktijd (welke over het algemeen 

direct of indirect resulteert in inkomen) en vrije tijd mogelijk. 

We stellen de totaal voor werk en vrije tijd beschikbare tijd op T. In figuur 

5 zetten we op de horizontale as af dat gedeelte van T dat wordt besteed aan 

vrije tijd (Tv ) en op de verticale as het gedeelte dat wordt besteed aan werk 

(T - Tv ), waarbij Tv<  T. De "budgetlijn" geeft de mogelijke combinaties van 

werktijd en vrije tijd weer. De optimale verdeling is afhankelijk van het 

verloop der "indifferentie-curven" 2) . 

In het algemeen tracht de mens een zo hoog mogelijke nuttigheid te bereiken, 

anders gezegd op een zo hoog mogelijke indifferentie-curve te komen. Dit is 

het geval waar de budgetlijn de indifferentie-curve raakt; een hogere nuttig-

heid is -gegeven T- niet bereikbaar. 

1) De fysiek wél noodzakelijke vrije tijd is beschouwd als tijd waarvoor de 
alternatieve bestedingsmogelijkheden beperkt zijn. Deze tijd wordt daarom 
geacht niet in T begrepen te zijn (vgl. tijd benodigd voor het vervullen van 
de primaire levensfuncties). 
2) Onder een indifferentiecurve verstaan we een verzameling van punten die de 
combinaties van werktijd en vrije tijd weergeven, welke qua nuttigheid voor 
het individu in kwestie indifferent zijn. 
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Figuur 5. Verdeling tussen vrije tijd en werktijd. 

De tijd die de huisarts aan werk besteedt (T - Tv ), kan als volgt worden opge-

splitst: 

T, = tijd besteed aan huisartsenhulp aan ziekenfondsverzekerden, welke wordt 

geacht te zijn begrepen onder het abonnementshonorarium l)  

Ta  = tijd besteed aan vergelijkbare hulp aan particulierenl )  

To  = tijd besteed aan "overige" huisartsenhulp (bijv. bevallingen) 

Tn  = tijd besteed aan nevenfuncties 

T = tijd besteed aan kwaliteitsbevorderende activiteiten (bijvoorbeeld bij-

houden vakgebied, nascholing) 

Tb  - tijd besteed aan "overhead" (bijv. gesprek met accountant of belastingad-

viseur) 

We concentreren ons nu op de tijdsbesteding aan "normale" huisartsenhulp aan 

ziekenfondsverzekerden en particulieren en aan kwaliteitsbevorderende activi-

teiten als het bijhouden van het vakgebied, nascholing e.d.. Daartoe stellen 

we T
o 
= Tn  = Tb  = 0 en gaan we uit van een gegeven, door de huisarts als 

minimum gewenste vrije tijd (T v  = "Tv ), zodat geldt: 

T
z 
+ T

a 
+ T

q 
c T - T

v 	 [1] 

Voor Tz 
geldt: T = zc

z
{d

z 
t
dz 

+ (I-d )t } 	 [2] 
z vz 

waarbij z 	= aantal ziekenfondsverzekerden 

c a  = gemiddelde contactfrequentie per ziekenfondsverzekerde per jaar 

1) In de inleiding van dit hoofdstuk gedefinieerd als "normale" huisartsen-
hulp. 
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d z  = consultratio voor ziekenfondsverzekerden 

tdz = gemiddelde tijdsduur per consult aan een ziekenfondsverzekerde ') 

t 	= gemiddelde tijdsduur per visite aan een ziekenfondsverzekerdel )  
vz 

Voor Ta  geldt: T
a 

= ac
a
{d

a
t
da 

+ (1-da)tva 1 	 [3] 

waarbij a 	= aantal particulieren 

ca 	= gemiddelde contactfrequentie per particulier per jaar 

(aca  = totaal aantal contacten met particulieren) 

da  = consultratio voor particulieren 

tda 

tva = gemiddelde tijdsduur per visite aan een particulier 

Tegenover de in werk geinvesteerde tijd staan de volgende opbrengsten: 

• tegenover T z  staan Oz  resp. O z 	 [4] 

= kwaliteitscomponent 

Oz  = geldcomponent = f 79,93z 1  + f 55,93z 2  + f 48,31z 3  

(niveau 1977) waarbij z 1  + z 2  + z 3  = z 

• tegenover Ta  staan Qa  resp. Oa 	 [51 
Qa  = kwaliteitscomponent 

Oa  = geldcomponent 

Uitgaande van een irregulariteit van 5% (conform de 

uitgangspunten van de Commissie Donner) en van de 

particuliere tarieven in 1977 (gemiddeld f 18,92 

voor een consult en f 28,50 voor een visite) geldt: 

Oa  = aca 
(f 29,925 - f 10,059 d a ) 

. tegenover T staat Q = kwaliteitscomponent 
	 [6] 

Dé opbrengst per tijdseenheid bedraagt: 

Q
z 	

0 	1 79,93z
1 
+ 1 55,93z 2  + f 48,31z 3  

voor 	ziekenfondsverzekerden:—resp. T
z 

= zc(d
z 

t 	+ (1-d )t 
z 	dz 

	) 
z vz 

[7] 

= gemiddelde tijdsduur per consult aan een particulier 

voor particulieren: 22. resp. 	- 	  
0a 	aca (1 29,925 - 	10,059 da ) 

ac (d t 	+ (1-d )t ) 
a 	a 	a a da 	a va 

[8] 

1) Irregulaire consulten en visites worden geacht evenveel tijd te kosten als 
normale consulten en visites. 
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voor kwaliteitsbevorderende activiteiten: 
Qn 	

[91 

Zolang de tijdsfactor géén bottle-neck vormt (T
z 
+ T

a 
+ T

q 
< T - T )kan de 

v 	' 
geldopbrengst worden verhoogd door het aantal ziekenfondsverzekerden te verho-

gen, het aantal contacten met particulieren (aca ) te verhogen en door de 

consultratio voor particulieren (d a ) te verlagen. De kwaliteit kan (vermoede-

lijk) worden verhoogd door de contactfrequentie en de contactduur te verhogen 

en door de aan de kwaliteitsbevorderende activiteiten te besteden tijd uit te 

breiden. 

Als de tijdsfactor wel een bottle-neck vormt (T
z 
+ T

a 
+ T

q 
= T - T

v
) zijn de 

mogelijkheden om geldopbrengst en/of kwaliteit te verhogen veel ingewikkelder 

aan te geven. Immers, bijna ieder van de bovengenoemde maatregelen vergt tijd 

die binnen de beschikbare ruimte zal moeten worden gecreëerd, hetgeen er 

vrijwel steeds op neerkomt dat geldopbrengst ten laste gaat van kwaliteit en 

omgekeerd. 

Stel, dat we op een bepaald moment trachten de geldopbrengsten te verhogen 

door z met Az te laten toenemen. In dat geval zal (zie formule [2]) ook de aan 

ziekenfondsverzekerden te besteden tijd (T z ) toenemen, tenzij compensatie 

wordt gevonden in een dalende gemiddelde contactfrequentie (c e ), een dalende 

gemiddelde consultduur (t dz ), een dalende gemiddelde visiteduur (t vz ) en/of 

een stijgende consultratio (d e ) (er vanuit gaande dat tve> tdz)* Al de hier 

genoemde compensatiemogelijkheden zijn echter (vermoedelijk) van invloed op de 

kwaliteit. Wordt van voornoemde compensatie afgezien, dan zal de toename van 

Te , gegeven T - 	ten koste gaan van Ta  of Tq • Een daling van Tq  betekent 

vrijwel zeker een daling van de kwaliteit. Een daling van T a  betekent een 

daling van het aantal contacten met particulieren (ac a ), een daling van de 

gemiddelde consultduur (t da ), een daling van de gemiddelde visiteduur (t va ) 

en/of stijging van de consultratio (d
a
) (er vanuit gaande dat t

va 
> t

da
)

• 

Een verlaging van de gemiddelde contactfrequentie (c a ), een daling van t da  of 

tva  en een stijging van d a  raken (vermoedelijk) de kwaliteit. Een daling van 

het aantal contacten met particulieren heeft daarnaast ook een daling van de 

opbrengsten tot gevolg, welke zowel groter als kleiner kan zijn dan de met de 

toename met Az bereikte verhoging. 

Of het nu gegeven c z , ca , tdz , t da , tvz , t va , d z , da  en Tq  economisch gezien 

interessant is om particulieren te vervangen door ziekenfondsverzekerden, is 

afhankelijk van hun respectievelijke contactfrequenties, gemiddelde consult-

en visitetijden en consultratio's. Zijn deze gelijk aan de hierv66r gegeven 
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gemiddelden, dan is substitutie van particulieren door ziekenfondsverzekerden 

aantrekkelijk, indien het in dit geval relevante 

d
z
t
dz 

+ (1-d )t 
z vz  

abonnementshonorarium > d 	+ (1-d)t 	cz  (f 29,925 - f 10,059 d a
) 

a
t
da 	ava 

Uit tabel 4 (pag. 23) blijkt, dat als we de gemiddelde consultduur en gemi-

ddelde visiteduur voor ziekenfondsverzekerden en particulieren aan elkaar 

gelijk stellen (t dz  = tda; tvz = tva) en uitgaan van een consultratio voor 

ziekenfondsverzekerden (d z ) en particulieren (d a ) van 0,8, slechts één van de 

in deze tabel bekeken onderzoeken (onderzoek nr. 5) een beeld te zien geeft 

waarbij het economisch interessant lijkt om "normale" huisartsenhulp aan 

ziekenfondsverzekerden te substitueren voor "normale" huisartsenhulp aan 

particulieren. Alle in tabel 4 bekeken onderzoeken op twee 1) na, geven een 

beeld te zien waarbij het economisch gezien interessant lijkt om "normale" 

huisartsenhulp aan particulieren te substitueren voor "normale" huisartsenhulp 

aan ziekenfondsverzekerden. 

Stilzwijgende veronderstelling bij dit alles is, dat de substitutie van hulp 

aan particulieren voor hulp aan ziekenfondsverzekerden en omgekeerd de kwali-

teit in totaliteit niet be/nvloedt. Voorts hebben we geen rekening gehouden 

met het verschijnsel dat in de loop van de tijd op grond van toenemende routi-

ne de tijdsbesteding per consult en visite kan afnemen zonder dat daarbij 

sprake hoeft te zijn van een dalende kwaliteit. 

Theoretisch gezien zal de huisarts binnen een aantal randvoorwaarden (bijv. 

het aantal particulieren binnen een straal van x km) trachten zijn tijdsbeste-

ding te optimaliseren met als één uiterste maximalisatie van het inkomen bij 

een aanvaardbaar kwaliteitsniveau en als ander uiterste maximalisatie van het 

kwaliteitsniveau bij een aanvaardbaar inkomen. De verbinding tussen inkomen en 

kwaliteit ligt in de nutswaarde die de individuele huisarts toekent aan iedere 

combinatie van inkomen en kwaliteit welke binnen de door de tijd begrensde 

mogelijkheden (T T
v
) ligt. Vervolgens kan er ook hier van worden uitgegaan 

dat de huisarts in het algemeen zal trachten een zo hoog mogelijke nuttigheid 

te bereiken. 

In essentie verschilt de benadering niet van die bij de verdeling tussen vrije 

tijd en werktijd, zij het dat de relatie tussen kwaliteit en inkomen zich 

vanwege de vele interrelaties, zoals hiervoor reeds bleek, moeilijker laat 

1) Onderzoek nr. 5 en nr. 11. Voor onderzoek nr. 11 is substitutie niet inte-
ressant tenzij het aantal ziekenfondsverzekerden per praktijk < 1800 is; 
omtrent de praktijkgrootte is in dit onderzoek echter niets bekend. 
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beschrijven. 

7en verwante verhandeling over de capaciteit van de huisartspraktijk vinden 

we bij Rutten (104). Belangrijke verschilpunten zijn: 

— Rutten houdt geen rekening met het onderscheid consult—visite 

— hij houdt geen rekening met andere werkzaamheden van de huisarts dan 

contacten met zijn patiënten 

— kwaliteit wordt door Rutten alleen gezien als functie van de contact-

frequentie 

— inkomen (Y), vrije tijd (L) en kwaliteit (Q) worden door hem in één prefe-

rentie—functie gekoppeld aan het nut (U) voor de huisarts: U = U(Y,L,Q,Z2) 

waarbij z 2  = "vector met parameters die de houding van de arts ten opzich-

te van inkomen, vrije tijd en kwaliteit van het werk weergeven" 

Par. 6.2. De invloed van praktijkverkleining  

De laatste jaren wordt praktijkverkleining herhaaldelijk genoemd als een 

instrument om de kwaliteit van de huisartsenhulp te verbeteren. In dit kader 

kan onder meer gewezen worden op de Schets van de Eerstelijnsgezondheidszorg 

van het Ministerie van V & M (32) en de nota "Vestigingsregelingen" van de LHV 

(66); de laatst genoemde komt in hoofdstuk VI en VII nog aan de orde. 

Een moeilijk aspect vormt de kwestie hoe zo'n kwaliteitsverbetering kan worden 

gemeten. In nogal wat onderzoeken wordt in dit kader gekeken naar de relatie 

tussen enerzijds de praktijkomvang en anderzijds zaken als het —al dan niet 

gecorrigeerde— verwijscijfer, de opnamefrequentie, het aantal verpleegdagen 

per 1000 verzekerden etc. 

Een bekend onderzoek waarin aan de kwestie van praktijkverkleining nogal wat 

aandacht werd besteed, vormde het rapport "Het ziekenhuis in de gezondheids- 

zorg" van van Praag c.s. (39). In dit rapport constateren de schrijvers dat 
huisartsen  

in een regio 	met met een huisartsendichtheid ( 	) van 1,1X ceteris inwoners 
paribus de opnamefrequentie 2,7% 2) lager lag dan in een regio met een huis—

artsendichtheid van X. Deze op basis van cross—section—analyse verzamelde 

gegevens worden door de schrijvers gehanteerd alsof het resultaten van een 

time—series—analyse waren ("een stijging van de huisartsendichtheid met 10% 

brengt een daling van de opnamecoëfficiënt van 2,7% teweeg"). De schrijvers 

manen daarom tot de nodige voorzichtigheid en zulks niet ten onrechte. 

1) Het betreft hier een regio—indeling volgens door de auteurs zelf aangelegde 
criteria. 
2) Het aantal verpleegdagen per hoofd lag 2,4% lager. 
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Als we in een gegeven regio de huisartsendichtheid met 10% verhogen zal het 

gevolg hiervan voor de opnamefrequentie op korte tot middellange termijn  

onder meer afhankelijk zijn van: 

(1) de samenstelling van de praktijken vrobr de verandering: is de spreiding 

rond de gemiddelde praktijkomvang erg groot (veel erg grote en erg 

kleine praktijken) of klein, hoe hoog ligt het gemiddelde? 

(2) de samenstelling van de praktijken na de verandering: werden alle toege-

voegde artsen bij de praktijkvoering betrokken en in welke mate; welke 

praktijken werden kleiner: alle praktijken een gelijk percentage of 

overwegend de grote praktijken; werden de praktijken met hoge of lage 

opnamefrequenties kleiner? etc 

(3) de wijze van praktijkvoering der toegevoegde huisartsen 

(4) de reactie van de gevestigde huisartsen op de praktijkverkleining 

Hierop zullen we hierna wat dieper ingaan. 

(5) de reactie van de specialisten op een verandering in het gedrag van de 

huisartsen aangaande verwijzingen, ziekenhuisopnamen en -ontslagen 

(6) de reactie van de patiënten op een verandering in het gedrag van de 

huisartsen 

ad (4) Een verkleining van de praktijk met Az ziekenfondsverzekerden en Aa 

particulieren betekent ceteris paribus een daling van de voor patiën-

tenzorg benodigde tijd met 

AT +AT
a 
= Azc(dt

dz 
+ (1-d )t ) + áac(dt

da 
+ (1-d )t ) 

z 	z z 	a a z vz 	a va 

Een verbetering van de eerstelijns zorg is echter alleen te bereiken 

voorzover deze tijdwinst leidt tot: 

- een verhoging van Q via een uitbreiding van T (meer tijd voor 

bijhouden vakliteratuur, nascholing e.d.) 

- een verhoging van Q z  via een verhoging van c z , t dz  en/of t vz 1)  en/of 

wellicht een daling van d z  

- een verhoging van Qa  via een verhoging van c a , t da  en/of tva  en/of 

wellicht een daling van d a , waarbij een verhoging van ca  en een 

daling van da  tevens een toename van de opbrengsten inhouden 

Het is echter nogal twijfelachtig of de huisarts deze tijdwinst over-

wegend zal besteden om zijn wijze van praktijkuitoefening vrij funda-

menteel te wijzigen in de richting van een vergroting van de tijdsbe- 

1) Inclusief tijdsbesteding aan gesprekken met specialisten over opname, 
ontslag e.d. en bezoek aan opgenomen patiënten. 
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steding per patiënt of aan kwaliteitsbevorderende activiteiten als na-

scholing, bijhouden vakgebied e.d.. Zo wijst Huygen (53) erop, dat de 

huisarts zijn wijze van praktijkbeoefening, welke hij in de eerste 

jaren van zijn functioneren ontwikkelt, slechts bij uitzondering 

daarna nog fundamenteel verandert. In combinatie met de eveneens door 

Huygen gesignaleerde grote samenhang die leden van eenzelfde gezin 

vertonen wat betreft het raadplegen van de huisarts, betekent dit, dat 

veranderingen in de werkwijze van de "gemiddelde" huisarts slechts 

zeer geleidelijk zijn te realiseren. 

De huisarts kan de tijdwinst ten gevolge van praktijkverkleining ook 

zien als meer vrije tijd (Tv) en/of meer tijd te besteden aan bijv. 

"overige" huisartsenhulp (T0 ) of nevenfuncties (T n )• 

Vooral als de vermindering van het aantal patiënten gepaard gaat met 

een daling van het praktijkinkomen, ligt een aanwending van de tijd-

winst in een richting die het ontstane gat in de opbrengsten weer 

enigszins aanvult (een verhoging van c a , (1-d a), To  en/of Tn ) nogal 

voor de hand. 

Wat betreft de mogelijkheden van uitbreiding van de tijdsbesteding in 

To  en T n  zij verwezen naar hoofdstuk II. Wat betreft de verhoging van 

ca  en (1-d a ) zij verwezen naar par. 6.1. 

Op langere termijn  gezien kan praktijkverkleining wél tot een aanzienlijke 

wijziging in de praktijkvoering leiden. De reden is dat het deel van de huis-

artsenpopulatie dat nooit anders dan in een kleine praktijk heeft gewerkt, in 

de loop der tijd toeneemt. 

Vorm en inhoud van de basisopleiding, de huisartsenopleiding en van bij- en 

nascholingsprogramma's zijn in dit kader erg belangrijke factoren. 

Ook andere zaken, zoals bijv. de mogelijkheden voor de huisarts om nevenfunc-

ties uit te oefenen, spelen terzake een belangrijke rol. 

Van de reacties op het hiervóér genoemde rapport van Van Praag vermelden we er 

enkele, die voor ons onderwerp direct van belang zijn. 

- De Begeleidingscommissie Macro-Rekenmodel Gezondheidszorg (6) en de Commis-

sie De Wolff 1) waren van mening, dat het negatieve verband tussen huisartsen 

en verpleegdagen in het rapport niet is aangetoond. 

1) Een door de Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Nederlandse 
Academie van Wetenschappen ingestelde commissie ad hoc van econometrisch 
deskundigen. 
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Voorts oordeelde de begeleidingscommissie dat "de beperking van het meten 

van de invloeden van het eerste echelon door de huisartsendichtheid een 

simplificatie is." Zij wijst o.a. op de invloed van zaken als samenwerking 

binnen het eerste echelon en met andere echelons en van ontwikkelingen aan 

de vraagzijde. 

- Hoogendoorn (51) zet onder andere vraagtekens bij de causaliteit tussen 

toename van het aantal huisartsen en vermindering van het aantal opnamen in 

de toekomst. Bij een grote toename van het aantal huisartsen ontstaat een 

geheel nieuwe situatie. Belangrijke vragen die hij hierbij stelt zijn, of 

een intensievere aanpak leidt tot meer of minder vraag naar intramurale zorg 

en of het hoger onderwijs de aanstaande huisarts op een uitgebreidere taak 

wil en kan voorbereiden. 

- Ook Fokkens (36) wijst de relatie tussen versterking van het eerste echelon 

en verlaging van de klinische consumptie op grond van de toegepaste methode 

af. Hij wijst op de sterke (positieve) relatie tussen huisartsendichtheid en 

percentage bejaarden, waarbij volgens hem tamelijk willekeurig voor de 

huisartsendichtheid als verklarende variabele is gekozen. Hij wordt met name 

op dit punt fel door Van Praag c.s. (36) bestreden. 

- Posthuma en Van der Zee (98) geven in 1978 aan, getroffen te zijn door het 

gegeven dat een (positieve) relatie tussen (gemiddelde) praktijkgrootte en 

verwijs- of opnamecijfers elders nergens wordt gevonden. Zij wijzen daarbij 

op Kruidenier, Raupp, Van Es en Pijlman, Crebolder, Gruyters en Slikker en 

Drop. Ook in eigen onderzoek wordt geen positieve relatie tussen praktijkom-

vang enerzijds en opname- en verpleegdagenfrequentie anderzijds gevonden. 

Na het rapport "Het ziekenhuis in de gezondheidszorg" is vanuit de Leidse 

projectgroep nog een groot aantal publicaties verschenen, waaronder de 

dissertaties van Van der Gaag (37) en Rutten (104). 

Beiden bevestigen de hiervóór besproken negatieve relatie tussen huisartsen-

' dichtheid en het gebruik van het tweede echelon. 

. Posthuma en Van der Zee kwamen tot de conclusie dat er naast allerlei macro-

beschouwingen dringend behoefte was aan inzicht in de relatie tussen grootte 

van de huisartspraktijk en verwijscijfers op het niveau van de huisartsprak-

tijk. 

Meer specifiek luidde de onderzoeksvraag, wat nu de invloed van praktijkver-

kleining is op het aantal gedeclareerde verwijskaarten (v) per 1000 zieken-

fondsverzekerden (z). Daartoe onderscheidden zij de verwijskaarten in: 
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vha 	= het aantal huisarts-verwijskaarten per periode 

vspec = het aantal vervolg-verwijskaarten pet periode 
v v

Fia x  (c = aantal contacten) 	[1] Hierbij geldt: 	= —P—szec 

Men stelt voorts: 

vspec/z = a 1 -a 2  spec 	(a l , 

vha/c  = 	13 1 +1) 2 P 	(b l' 

a2  > 

b2 > 

0) 

0) 

(spec = aantal inwoners per specialist) 

(P = omvang der huisartspraktijk) 

c/z 	= c 1 -c 2 	P 	(c 1 , c 2  > 0) 

Substitutie in 	[1] 	geeft: 

z  = a l -a 2  spec + b i e l  + (b2 c 1 -b 1 c 2 )P - b2c2 P 2 

De relatie tussen Z- en P is derhalve een berg-parabolische. Toetsing van 

deze á priori geformuleerde relatie brengt de schrijvers tot de conclusie 

dat "de hypothese dat het verband tussen (gemiddelde) praktijkgrootte en 

bruto ziekenfondsverwijscijfer met een berg-parabool kan worden weergegeven 

als een serieus alternatief voor een lineaire relatie kan worden beschouwd". 

De top van de parabool (het hoogste verwijscijfer) zal volgens de schrijvers 

ergens tussen de 2600-2900 inwoners per huisarts liggen; bij minder dan 2600 

inwoners per huisarts ligt het verwijscijfer lager. 

Als kritiek op dit model kan onder meer worden aangevoerd dat te weinig 

rekening wordt gehouden met het feit dat: 

- contacten tussen huisarts en patiënt, met name de vervolgcontacten ("type-

3 hulp"), behalve een basis voor verwijzing ook een substituut ervoor 

kunnen vormen 

Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de afstand tot het ziekenhuis 

positief samenhangt met de contactfrequentie (Van Vliet en Van de Ven 

(118)) en negatief met de verwijsfrequentie (Kruidenier (60)). 

- wat betreft de contacten alleen aantallen worden meegenomen; de duur en 

intensiteit blijven buiten beschouwing 

Een hoge contactfrequentie kan duiden op meer aandacht voor de patiënt 

maar kan even goed gevolg zijn van per contact onvoldoende tijd nemen voor 

de patiënt. 

• Kijken we naar de LISZ-cijfers over 1977 en 1978 (69) dan zien we een ander 

beeld (figuur 6), 
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Figuur 6. Gemiddeld aantal verwijskaarten resp. ziekenhuisopnamen per zieken-

fondsverzekerde bij verschillende omvang van ziekenfondspraktijken 

van huisartsen in 1977 en 1978 1)  

verwijskaarten 
en opnamen 
per ziekenfonds - 
verzekerde 

0,6 

0,7 

0,6 

0 , 5 7  

0,4 - 

0,3 - 
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verwijsk. 1977 
- 

verwijsk. 1978 

opnamen 1977 
opnamen 1978 

1 	 
aántal ziekenfonds - 

1000 	200C, 	3000  4000 verzekerden per 
huisarts 

Uit figuur 6 blijkt dat zowel in 1977 als 1978 het gemiddelde verwijscijfer 

bij de verschillende praktijkgroottes tussen de 1000 en 3500 ziekenfondsver-

zèkerden nagenoeg gelijk ligt. 2) Voor de opnamefrequentie geldt hetzelfde. 2) 

Bij dit soort praktijken is 92 4 93% van alle ziekenfondsverzekerden aangeslo-

ten. Slechts 4% van de ziekenfondsverzekerden is ingeschreven bij een praktijk 

met minder dan 1000 ziekenfondsverzekerden. Voor deze praktijken liggen het 

gemiddelde verwijscijfer en de gemiddelde opnamefrequentie hoger. 

Op grond van figuur 6 zou men kunnen concluderen dat, althans gemeten in 

1) De cijfers over 1977 hebben alleen betrekking op solopraktijken. De cijfers 
over 1978 zijn incl. samenwerkingsverbanden. 
2) Voor 1979 en 1980 geldt hetzelfde. 
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termen van verwijscijfers en opnamefrequentie, bij een klein aantal zieken-

fondsverzekerden per huisartspraktijk, geen sprake is van een betere situatie. 

Het cijfermateriaal is echter te grof om aan zulk een conclusie meer waarde te 

hechten dan als een eerste grove indicatie. 

Op pag. 56 maakten we reeds melding van de door Fokkens gesignaleerde (posi-

tieve) relatie tussen huisartsendichtheid en percentage bejaarden. Terecht 

concludeert Collaris (21) dan ook, dat moet worden nagegaan wat de invloed van 

de leeftijds-geslachtsverdeling op de in figuur 6 weergegeven cijfers is en 

dat daarnaast zal moeten worden gekeken naar de invloed van factoren als 

urbanisatiegraad en regio van vestiging. 

Conclusie is, dat voorzover men de kwaliteit van "normale" huisartsenhulp zou 

kunnen afmeten aan verwijscijfers, opnamefrequentie e.d., er géén indicatie is 

dat in kleine praktijken gemiddeld genomen betere hulp wordt verleend. 

Om twee redenen mag hieruit echter niet worden geconcludeerd, dat praktijkver-

kleining niet tot kwaliteitsverbetering zou kunnen leiden: 

- het is niet juist om de aan- of afwezigheid van een verschil in een gelijk-

tijdige situatie zonder meer toe te passen op een volgtijdige situatie 

- de gebruikte parameters zijn te grof en behoeven aanvulling om de kwaliteit 

van de huisartspraktijk te kunnen beoordelen 

Kwaliteitsonderzoek op het niveau van de huisartspraktijk staat echter pas 

in de kinderschoenen. 

Voorts brachten we reeds eerder in deze subparagraaf naar voren dat, mocht 

praktijkverkleining tot kwaliteitsverbetering leiden, de effecten op korte tot 

middellange termijn vermoedelijk niet erg groot zullen zijn. Naar verwachting 

zal praktijkverkleining alleen op langere termijn tot een aanzienlijke wijzi-

ging in de praktijkvoering kunnen leiden. 

Par. 6.3. Samenvatting  

In deze paragraaf is aandacht besteed aan de capaciteit van de huisartsprak-

tijk in termen van de tijd die de huisarts ter beschikking heeft. Uitgegaan 

werd van een theoretische beschouwing over een optimale verdeling van de voor 

werk beschikbare tijd over "normale" huisartsenhulp aan ziekenfondsverzekerden 

en particulieren en kwaliteitsbevorderende activiteiten als nascholing e.d. 

Hierbij bleek dat als de tijdsfactor een bottle-neck vormt, maatregelen ter 

vergroting van de geldopbrengst vrijwel steeds ten laste gaan van kwaliteit en 

omgekeerd. Theoretisch gezien zal de huisarts binnen een aantal randvoor- 
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waarden trachten zijn tijdsbesteding te optimaliseren met als één uiterste 

maximalisatie van het inkomen bij een aanvaardbaar kwaliteitsniveau en als 

andere uiterste maximalisatie van het kwaliteitsniveau bij een aanvaardbaar 

inkomen. Binnen deze uitersten zal de huisarts zoeken naar de voor hem optima-

le combinatie van inkomen en kwaliteit. 

Dit nu roept de vraag op of wellicht door middel van praktijkverkleining 

kwaliteitsverbetering is te bereiken, een gedachte die de laatste tijd her-

haaldelijk wordt geuit. In par. 6.2 werd hierop nader ingegaan aan de hand van 

een op dit punt bekend onderzoek van Van Praag c.s. en enkele commentaren 

daarop. Gesteld werd dat wij er nogal aan twijfelen, of op korte tot middel-

lange termijn, de "gemiddelde" huisarts de tijdwinst, die onstaat bij verklei-

ning van de praktijkomvang, zal gebruiken om zijn wijze van praktijkuitoefe-

ning vrij fundamenteel te wijzigen in de richting van een vergroting van de 

tijdsbesteding per patiënt en/of aan kwaliteitsbevorderende activiteiten in 

het algemeen en niet aan bijvoorbeeld "overige" huisartsenhulp, nevenfuncties 

of recreatieve bezigheden. Op langere termijn gezien, zou praktijkverkleining 

ons inziens wel tot een aanzienlijke wijziging in de praktijkvoering kunnen 

leiden, omdat het deel van de huisartsen dat nooit anders dan in een kleine 

praktijk heeft gewerkt, in de loop der tijd toeneemt. Ook eventuele verande-

ringen in de opleiding klinken over het algemeen pas op langere termijn door. 

Vervolgens is even stilgestaan bij de door Posthuma en Van der Zee naar voren 

gebrachte stelling, dat het verband tussen (gemiddelde) praktijkomvang en 

bruto ziekenfondsverwijscijfer kan worden weergegeven met een bergparabool, 

waarvan de top ligt tussen de 2600 en 2900 inwoners per huisarts. 

Tenslotte is aandacht besteed aan de door LISZ over 1977 en 1978 gegeven 

cijfers inzake het aantal verwijzingen en opnamen per ziekenfondsverzekerde 

bij verschillende praktijkgroottes. De conclusie die uit deze cijfers werd 

getrokken was, dat voorzover men de kwaliteit van huisartsenhulp kan afmeten 

aan verwijscijfers en opnamefrequentie, er géén duidelijke indicatie is dat 

kleine praktijken kwalitatief beter zijn. Tegelijk is echter gesteld dat dit 

niet betekent dat men kan concluderen dat praktijkverkleining geen kwaliteits-

verbetering zou kunnen inhouden. De relatie is echter minder stellig dan 

menige publicatie ons wil doen geloven en het betreft hier zeker geen effect 

op korte termijn. 
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Par. 7. De praktijkomvang in 1977 en de toekomstige ontwikkeling daarin, mede  

onder invloed van de ontwikkeling van het aantal huisartsen 

Par. 7.1. Omvang van de ziekenfondspraktijk in 1977 en de ontwikkeling daarin 

tot 1980  

Het gemiddeld aantal ziekenfondsverzekerden in 1977 bedroeg 9639000. Het 

gemiddeld aantal ziekenfondsverzekerden waarvoor een abonnementshonorarium 

werd betaald was in 1977 9543000 1) , het daarmee gemoeide bedrag was 

f 710489000 (1 74,45 per verzekerde). Voor een benadering van het aantal 

ziekenfondspraktijken in 1977 hanteren we (o.a.) de cijfers die de Zieken-

fondsraad geeft per 21 mei 1977. In tabel 8 staat een en ander gedetailleerd 

weergegeven. 

Tabel 8. Aantal ziekenfondspraktijken van huisartsen naar grootte-klasse per 

21 mei 1977 met vermelding van het bruto praktijkinkomen per klasse 

praktijkomvang 
in zielen 

aantal praktijken bruto opbrengst "normale" huis- 
artsenhulp aan ziekenfondsverz. absoluut procentueel 

0 - 	499 364 7,2 f 0 - 	 J' 39885 

500 - 	999 323 6,4 " 39965 - " 79850 

1000 - 1499 767 15,2 " 79930 - " 119815 

1500 - 1799 734 14,6 " 119895 - " 143794 

1800 - 1999 581 11,5 " 143874 - " 155004 

2000 - 2499 1193 23,6 " 155060 - " 179167 

2500 - 2999 704 14,0 " 179215 - " 203322 

3000 - 3499 275 5,5 " 203370 - " 227477 

3500 - 3999 67 1,3 " 227525 - " 251632 

4000 - 4499 26 0,5 " 251680 - " 275787 

4500 - 4999 7 0,1 " 275835 - " 299942 

5000 - 5499 6 0,1 " 299990 - " 324097 

5500 - 5999 2 0,0 " 324145 - 

Totaal 5049 100,0 

bron: Ziekenfondsraad, jaarverslag 1977. 

In figuur 7 wordt de in tabel 8 gegeven procentuele verdeling van de zieken- 

fondspraktijken van huisartsen naar praktijkgrootte per 21 mei 1977 grafisch 

1) De uitgaven aan huisartsenhulp voor niet op naam ingeschreven ziekenfonds-
verzekerden komen aan de orde in hoofdstuk II onder het hoofd "overige" huis-
artsenhulp. 
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weergegeven en vergeleken met diezelfde verdeling per 16 mei 1981. Een ver-

schuiving naar links, in de richting van een kleinere praktijkomvang, tekent 

zich hierbij duidelijk af. 

Figuur 7.Procentuele verdeling van het aantal ziekenfondspraktijken van 

huisartsen naar praktijkomvang in 1977 (I 1) en 1981 (K \1) 

% aantal 
praktijken 

Volgens de Ziekenfondsraad bedroeg het aantal ziekenfondspraktijken van huis-

artsen per 21 mei 1977 (zie tabel 8) 5049 en het daarbij betrokken aantal 

huisartsen 5060. Volgens het Nederlands Huisartsen Instituut (NHI) was het 

aantal huisartsen in mei 1977 1) echter 4972, een verschil van 88 (1,7%). Wat 

betreft de verklaring van dit verschil, dat in de jaren 1978 (55) en 1979 (42) 

allengs kleiner wordt en in 1980 niet meer bestaat, kan ondermeer worden 

gedacht aan het feit, dat het NHI praktijken met in totaal (ziekenfondsverze-

kerden én particulieren) minder dan 100 patiënten, niet in de registratie 

opneemt. Niet bekend is in hoeverre het verschil tussen beide genoemde regi-

straties mede wordt veroorzaakt door het verschijnsel dat een (doorgaans 

1) Navraag bij het NHI; het betreft hier een registratie naar de wetenschap 
per 1 januari 1981. Een verandering van de cijfers na deze datum blijft echter 
mogelijk. 
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klein) aantal aan een instelling verbonden personen (patiënten en/of perso-

neel) staat ingeschreven op naam van een aan die instelling verbonden arts, 

die buiten die instelling niet als praktizerend huisarts werkzaam is. Het 

aantal per 21 mei 1977 op naam van een huisarts ingeschreven ziekenfonds-

verzekerden was 9517000, hetgeen bij 5049 praktijken (5060 huisartsen) neer-

komt op een gemiddelde van 1885 per praktijk (1881 per huisarts). Gaan we 

terzake uit van het NHI-cijfer, dan komen we gemiddeld op 1914 ziekenfonds-

verzekerden per huisarts. 

Uitgaande van het gemiddeld bedrag aan abonnementshonoraria per ziekenfonds-

verzekerde over 1977 (pag. 61: f 74,45) en het aantal ziekenfondsverzekerden 

per huisarts per medio mei (resp. over mei)' komt het gemiddelde bruto prak-

tijkinkomen uit "normale" huisartsenhulp aan ziekenfondsverzekerden voor 1977 

bij benadering uit op f 140000 (bij 1881 verzekerden) á f 142500 (bij 1914 

verzekerden) per huisarts. 

Uit tabel 8 blijkt dat van de 5049 praktijken er 364 minder dan 500 zieken-

fondsverzekerden hebben. In totaal staan bij deze kleine praktijken 69300 

ziekenfondsverzekerden (0,7%) ingeschreven (gemiddeld 190 per praktijk). Het 

betreft hier overwegend praktijken aan het begin van een opbouwfase of het 

eind van een afbouwfase, al dan niet in combinatie met een grote hoeveelheid 

werk uit hoofde van nevenfuncties. 

Laten we bij de berekeningen de praktijken met minder dan 500 ziekenfondsver-

zekerden buiten beschouwing, dan komen we op grond van de cijfers van de Zie-

kenfondsraad op 4685 ziekenfondspraktijken (4696 huisartsen), met gemiddeld 

2017 (resp. 2012) verzekerden en een gemiddeld bruto praktijkinkomen uit 

"normale" huisartsenhulp aan ziekenfondsverzekerden van bij benadering 

f 150000 per praktijk (f 149700 per huisarts). 

In tabel 9 geven we de ontwikkeling van de hierv66r geschetste cijfers over de 

periode 1977-1980. 

1) We hebben derhalve het aantal ziekenfondsverzekerden per praktijk medio mei 
(ZFR) resp. over de maand mei (NHI) gehanteerd als het gemiddelde over 1977. 
Met het voorhanden cijfermateriaal vormde dit ons inziens de beste benadering. 
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Tabel 9. Ontwikkeling van een aantal in par. 7.1 reeds nader besproken kenge-

tallen voor de ziekenfondspraktijk van huisartsen over de periode 

1977-1980. 

omschrijving bron 1977 1978 1979 1980 

1 Aantal verzekerden (x 	1000) 

ZFR 9639 9627 9638 9658 a gemiddeld over het jaar 

b waarvoor abonn.honor. werd betaald ZFR 9543 9525 9537 9556 

c per medio mei op naam huisarts ingeschrev. ZFR 9517 9500 9510 9525 

2 gemidd. abonn.hon. per verzekerde ZFR f 74,45 f 80,09 f 81,89 f 84,48 

3 Aantal praktijken resp. huisartsen 

ZFR 5049 5119 5197 5281 a aantal ziekenfondsprakt. medio mei 

b aant. ziekenf.prakt. < 500 zielen medio mei ZFR 364 320 324 384 

c aantal huisartsen medio mei ZFR 5060 5153 5244 5315 

d aantal huisartsen in mei NHI 4972 5098 5202 5316 

4 Aantal ziekenf.verzek. per praktijk/huisarts 

ZFR 1885 1856 1830 1804 

a aantal ziekenf. verzek. per praktijk per 

medio mei, volgens ZFR 

b aantal ziekenf.verzek. per in de NHI- 

registratie opgenomen huisarts in mei 

c aantal verzek. per ziekenfondspraktijk 

< 500 zielen medio mei 

d aantal verzek. per ziekenfondspraktijk 

> 500 zielen medio mei 

ZFR,NHI 

ZFR 

ZFR 

1914 

190 

2017 

1863 

198 

1966 

1828 

197 

1939 

1792 

179 

1931 

5 Bruto opbr. "normale" huisartsenhulp ( x 	f 1000) 

a opbrengst gemidd. 	ziekenf.prakt. medio mei 

b opbrengst gemidd. ziekenf.prakt. > 500 

zielen medio mei 

c opbrengst uit "normale" hulp aan zf.verz.- 

ZFR 

ZFR 

140 

150 

149 

157 

150 

159 

152 

163 

per in de NHI-registr. opgenomen huisarts ZFR,NHI 143 149 150 151 
L 
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Par. 7.2. Een benadering van de gemiddelde omvang van de particuliere praktijk  

a) Benadering van de niet-ziekenfondsbevolking per medio mei 1977 (x 1000)  

De totale bevolking per medio mei 1977 kan worden benaderd op 13846. 1) De 

ziekenfondsbevolking per medio mei kan worden benaderd op 9613 2)  en daarmee 

de niet-ziekenfondsbevolking per medio mei op 13846 - 9613 = 4233. 

b) Gemiddeld aantal particulieren per praktijk resp. per huisarts  

Door de onder a geschatte niet-ziekenfondsbevolking te relateren aan het 

aantal praktijken per medio mei volgens de Ziekenfondsraad (tabel 9, 3a) 

resp. het aantal huisartsen volgens het NHI (tabel 9, 3d) krijgen we het 

gemiddeld aantal particulieren per praktijk volgens de ZFR per medio mei 

(838) 3) 
resp. per gereeistreerde huisarts volgens het NHI over de maand mei 

(851). 

In tabel 10 geven we de ontwikkeling van de hiervoor geschetste cijfers over 

de periode 1977-1980. 

Tabel 	Ir. 	1 , .r 	aantal 	particulieren 	per 	praktijk 	resp. 	per 

geregistreerde huisarts over de jaren 1977-1980. 

ivine bron 1977 	1978 1979 1980 

›tale bevolking per 1 januari (x 	1000) CBS 13814 	13898 13986 14091 

!schatte totale bevolking medio mei (x 	1000) zie 	11  118!,F, 	13931 1025 16115 

ekenfnndshevolking medio mei (x 	1000) zie 2)  9613 	9602 	9611 	9627 

.et-ziekenfondshevolking medio mei (x 	1000) 4233 	4339 	4414 4508 

Lntal 	partirull.ren ner nrkIi 1 	f7FR) th. 	9,3a 838 ; 	846 	849 854 

tntal partocilieren per in de NHI-regi- 

:ratte opgenomen huisarts tab. 	9,3d 851 	L 	849 j 	849 848 

'n 	•e - 1.11eld aantal particulieren per praktijk in de 

loop der jaren nauwelijks toeneemt (0,6% per jaar) en per geregistreerde 

huisarts nagenoeg constant blijft. Alternatieve benaderingen geven andere 

1) CBS: Stand per 1-1-1977 (alles x 1000): 13814; per 1-1-1978: 13898 (toename 
84 c.q. 7 per maand); afgeleide stand medio mei 1977: 13814 + 4,5 x 7 = 13846. 
Voor volgende jaren is dezelfde benadering toegepast. 
2) Op naam ingeschreven: 9517 (tabel 9, 1c); voor 1% van de ziekenfondsverze-
kerden werd in 1977 geen abonnementshonorarium betaald (tabel 9, la, lb): 
9517 / 0,99 = 9613 (etc.). 
3) Gezien het kleine verschil wordt voor het aantal particulieren per praktijk 
geen onderscheid gemaakt tussen het aantal per praktijk volgens de ZFR (838) 
en het aantal per huisarts volgens de ZFR (837). 
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uitkomsten, doch de afwijking bedraagt nooit meer dan 2,5%. 

Over de spreiding van het aantal particulieren per huisartspraktijk is nauwe-

lijks iets bekend.
1) 

De gemiddelde bruto opbrengst uit "normale" huisartsenhulp aan particulieren 

is —zie par. 3— sterk afhankelijk van de hoogte van de consultratio (da ), de 

contactfrequentie (c a ) en —in mindere mate— het irregulariteitsperunage. 

Stellen we het laatste op 0,05 2) , dan is de gemiddelde bruto opbrengst, uit-

gaande van het aantal particulieren per medio mei (ZFR) resp. over de maand 

mei (NHI), als benaderd in tabel 10 begroten op: 

(838 a 851) ca  (f 29,925 — f 10,059 d a )• 4)  

Onderstaand is berekend hoeveel deze bruto—opbrengsten bedragen bij een con-

sultratio tussen 0,5 en 0,8 en een contactfrequentie tussen 2,5 en 

d a 
 =0 5 d

a 
 =08 

ca  = 

ca  = 

2,5 

5,0 

f  52200 á f 

f 104300 á f 

53000 

105900 

f 45800 á f 

f 91700 á f 

46500 

93100 

Par. 7.3. De gemiddende bruto opbrengst uit hoofde van "normale" huisartsen— 

hulp aan ziekenfondsverzekerden en particulieren in 1977  

De gemiddelde huisartspraktijk omvatte in 1977 2719 á 2765 zielen 6) , te verde-

len in 1881 á 1914 ziekenfondsverzekerden (69%) die op naam van de huisarts 

waren ingeschreven en 838 á 851 particulieren. 

Het gemiddeld bruto praktijkinkomen uit hoofde van "normale" huisartsenhulp 

aan ziekenfondsverzekerden en particulieren (voor wat particulieren betreft 

uitgaande van een consultratio tussen 0,5 á 0,8 5) , een contactfrequentie 

tussen 2,5 en 5,0
5) en een irregulariteit van 5%

2) ) komt voor 1977 uit op 

f 185800 á f 248400. Laat men bij de berekening van het gemiddeld aantal 

zlekenfondsverzekerden per praktijk de (364) praktijken met minder dan 500 

I) Het is wel mogelijk om het gemiddelde per gemeente of per regio te benade-
ren. 
2) Conform de uitgangspunten van de Commissie Donner. In par. 3 is reeds 
aangegeven dat het hier een relatief onbelangrijke factor betreft. 
3) We hebben derhalve het aantal particulieren per praktijk per medio mei 
(ZFR) resp. over de maand mei (NHI) gehanteerd als het gemiddelde voor 1977. 
Dit vormde ons inziens een aanvaardbare benadering. 
4) Zie formule [3] op pagina 12. 
5) In overeenstemming met de onderzoeksresulaten vermeld in tabel 3, pag. 17. 
6) Exclusief ziekenfondsverzekerden niet op naam van de huisarts ingeschreven 
en met inachtneming van al hetgeen terzake in par. 7.1 en 7.2 is opgemerkt. 
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ziekenfondsverzekerden buiten beschouwing (zie pag. 63), dan komen we op basis 

van de cijfers van de Ziekenfondsraad tot een -,emiddelde van ca. 2022 zieken-

fondsverzekerden per huisarts. Tezamen met een gemiddeld aantal particulieren 

van 838 impliceert dit een gemiddelde praktijkomvang van ca. 2860 zielen en 

een bruto opbrengst uit "normale" huisartsenhulp 11  • van f 196300 á f 254800. 

Par. 7.4. Samenwerkingsverbanden van huisartsen in 1977 en volgende jaren 

Tot nu toe hebben we geen aandacht besteed aan de mogelijkheid dat de huisarts 

samenwerkt met andere huisartsen en/of andere eerstelijns werkers. 

Wat betreft samenwerkingsverbanden onderscheiden we: 

(1) gezondheidscentrum: een samenwerkingsverband van tenminste 1 huisarts, 1 

wijkverpleegkundige en 1 maatschappelijk werkende 

vanuit één gebouw 

(2) groepspraktijk: 

	

	samenwerkingsverband van 3 of meer huisartsen in één 

gebouw 

(3) overige associaties: tweemanspraktijken alsmede associaties van 3 of meer 

huisartsen niet in één gebouw 

Tabel 11 bevat cijfers over samenwerkingsverbanden in 1977 en de ontwikkeling 

daarin tot 1981. 

1) Consultratio, contactfrequentie en irregulariteitsperunage voor particulie-
ren als hiervóiír. 
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Tabel 11. Huisartsen naar samenwerkingsverband 1 jan. 1977 — 1 jan. 1981; 

aantal gezondheidscentra en groepspraktijken 1 jan. 1977  —  1 jan. 1)  

1981 

jaar 1977 1978 1979 1980 1981 

omschrijving abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

huisartsen in: 

(1) gezondheidscentra 185 3,7 234 4,6 256 5,0 272 5,2 305 5,6 

(2) groepspraktijken 161 3,3 175 3,5 209 4,0 237 4,5 238 4,4 

(3) overige associaties 1059 21,5 1329 26,3 1457 28,2 1496 28,4 1713 31,7 

subtotaal 1405 28,5 1738 34,3 1922 37,2 2005 38,0 2256 41,7 

(4) solo—praktijken 3531 71,5 3322 65,7 3247 62,8 3267 62,0 2886 58,3 

totaal 4936 100 5060 100 5169 100 5272 100 5412 100 

aantal gezondheidscentra 56 73 81 88 96 

aantal groepspraktijken 49 53 64 71 72 

bron: NHI (8) 

Uit tabel 11 blijkt, dat per 1-1-1977 reeds 28,5% van de huisartsen in een of 

andere vorm samenwerkte, waarvan 7% in een gezondheidscentrum of groepsprak-

tijk. Per 1-1-1981 is het percentage huisartsen dat samenwerkt gestegen tot 

41,7%, waarvan 10% in een gezondheidscentrum of groepspraktijk. Het relatieve 

belang van samenwerkingsverbanden is in deze 4 jaar derhalve sterk toegenomen. 

Het gemiddeld aantal patiënten per huisarts werkzaam in een groepspraktijk 

resp. gezondheidscentrum ligt lager dan het in par. 7.1 en 7.2 berekende 

landelijk gemiddelde; tabel 12 bevat terzake enige cijfers. 

1) Hierbij wordt een samenwerkingsverband zo "hoog" mogelijk ingedeeld. 
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Tabel 12. Aantal ziekenfondsverzekerden en particulieren per huisarts werkzaam 

in een groepspraktijk of gezondheidscentrum per 1 sept. 1977 resp. 

1 jan. 1981 

1-9-1977 1-1-1981 

gezondh. 

centrum 

groeps- 

praktijk 

gezondh. 

centrum 

groeps-

praktijk 

(1) aantal ziekenfondsver- 

zekerden 332750 323040 464500 414035 

(2) aantal particulieren 150135 122170 220000 163575 

(3) aantal huisartsen 218 171 319 241+6 1)  
(1)  (3) 	aantal ziekenfondsver- 

zekerden per huisarts 2) 1526 1889 1456 1718 
(2)  
(3) aantal particulieren 

per huisarts 2) 
689 714 690 679 

(huisartsen op full-time basis) (2031 (170) (291) (230) 

(aantal huisarts-assistenten) ( 	7) ( 	6) ( 	14) ( 	9) 

Bron: NHI (8). 

Uit tabel 12 blijkt, dat het gemiddeld aantal zielen per huisarts werkzaam in 

een groepspraktijk of gezondheidscentrum per 1-9-1977 lager ligt 3) 
dan het 

door ons in par. 7.1 en 7.2 berekende landelijk gemiddelde (mei 1977: 2719 á 

2765). Dit impliceert dat de gemiddelde praktijkomvang per huisarts-solist of 

per huisarts deelnemend in "overige associaties", ongeveer 20 ziekenfondsver-

zekerden en 13 particulieren hoger uitkomt dan het hierv66r genoemde landelijk 

gemiddelde. De gemiddelde bruto opbrengst uit hoofde van "normale" huisartsen- 

1) Van 2 groepspraktijken met in totaal 6 huisartsen was het aantal patiënten 
onbekend. 
2) Voor de bepaling van de workload dienen deze cijfers nog te worden gecorri-
geerd voor: 
a) het feit dat niet alle huisartsen op full-time basis werkzaam zijn 
b) het feit dat in een aantal praktijken huisarts-assistenten werkzaam zijn; 

dezen zijn niet in het aantal huisartsen opgenomen 
3) Het NHI wijst in dit verband op het feit dat er zich onder de gezondheids-
centra relatief veel beginnende praktijken bevinden. 
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hulp komt hiermee voor deze praktijken f 1900 tot f 3200 hoger uit. 1)  

De hiervóbr geschetste leverage—werking speelt ook per 1-1-1981. Daarbij is 

het verschil tussen het gemiddeld aantal patiënten per huisarts werkzaam in 

groepspraktijk of gezondheidscentrum en het landelijk gemiddelde weliswaar 

kleiner dan dat per 1-9-1977, doch het aantal huisartsen werkzaam in groeps-

praktijken en gezondheidscentra is in de periode 1-9-1977 — 1-1-1981 met 46% 

toegenomen, tegenover het totale aantal huisartsen met ca. 8%. 

Par. 7.5. De ontwikkeling in het aantal huisartsen tot het jaar 2000 in rela-

tie tot de bevolkingsomvang  

In tabel 13 worden de prognoses gegeven van het aanbod van huisartsen —"het 

potentieel werkzame bestand"— voor de jaren 1981-1986, 1990 en 2000. Deze 

prognoses worden in de tabel gerelateerd aan de bevolkingsprognoses voor 

diezelfde jaren, hetgeen een indruk geeft van het aantal inwoners per huis-

arts, indien het totale potentieel werkzame bestand ook daadwerkelijk als 

huisarts werkzaam is. Tevens wordt aangegeven welk aantal huisartsen in de 

diverse jaren nodig is, resp. tekort of teveel is bij een gewenste gemiddelde 

praktijkomvang van 2000, 2200 of 2400 zielen. 

Voor wat betreft de bevolkingsprognose is aansluiting gezocht bij de middelste 

variant van de prognose 1980 van het CBS. 

1) Consultratio, contactfrequentie en irregulariteitsperunage voor particulie-
ren als in par. 7.2. 
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Tabel 13. Prognoses voor 1981 t/m 1986, 1990 en 2000 van het potentieel werk-

zame bestand van huisartsen, de totale Nederlandse bevolking en 

enkele relaties daartussen 

jd- 	aantal 

:ip: 	ihuisart- 

jan. 	sen 1)  

aantal 

inwoners 

x 	1000
2) 

inwoners 

per huis- 

arts 

benodigd aantal huisartsen bij praktijk van 

2000 over(+) 

tekort(-) 

2200 over(+) 

tekort(-) 

2400 over(+) 

itekort(-) 
1 

181 	6100 14211 2330 7106 -1006 6460 - 360 5921 	+ 179 

)82 	6325 14296 2260 7148 - 823 6498 - 	173 5957 	+ 368 

183 	6550 14385 2196 7193 - 643 6539 	+ 	11 5994 	+ 556 

)84 	6775 14473 2136 7237 - 462 6579 	+ 196 6030 + 745 

185 	7000 14560 2080 7280 - 280 6618 	+ 382 6067 + 933 

)86 	7200 14646 2034 7323 - 123 6657 ' 	+ 543 6103 +1197 

)90 I 	7700 14973 1945 7487 + 213 6806 ; 	+ 894 6239 +1461 

)00 i 	9600 15643 1629 7822 +1778 71101 	+2490 6518 +3082 

Uit tabel 13 blijkt, dat het aanbod van huisartsen na 1986 groot genoeg is om 

een gemiddelde praktijkomvang te realiseren van 2000 patiënten. Vanaf 1983 is 

een gemiddelde praktijkomvang van 2200 patiënten haalbaar. Een gemiddelde 

praktijkomvang van 2400 patiënten is met het potentieel werkzame bestand per 

1-1-1981 reeds ruimschoots haalbaar. 

De relatie tussen het potentieel werkzame bestand en het aantal in de praktijk 

werkzame huisartsen volgens de registratie van het NHI, hebben we hieronder 

nader gespecificeerd voor de situatie per 1-1-1981. 

• aantal huisartsen volgens registratie NHI 	5412 	( 88,7%) 

• aantal adspirant-huisartsen dat actief naar 

een praktijk zoekt 	 404 	( 6,6%)  

. aantal adspirant-huisartsen dat graag als huisarts wil 

functioneren doch niet actief naar een praktijk zoekt 	234 	( 3,8%) 

. nog te verklaren verschil 	 50 	( 0,8%) 

    

geschatte potentieel werkzame bestand 6100 	(100,0%) 
======== 

1) Bron: 1981-1986: Financieel Overzicht Gezondheidszorg (79), 1990-2000: 
Poorter (100). 
2) Bron: 1981: CBS (18), 1982 e.v.: "mndelste variant" bevolkingsprognose 
1980, CBS. 
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Hoofdstuk II. Bruto-opbrengsten uit "overige" huisartsenhulp en nevenfuncties  

Par. 1. Inleiding  

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan bruto-opbrengsten uit hoofde van 

"overige" huisartsenhulp en nevenfuncties. 

Onder "overige" huisartsenhulp, die in par. 2 aan de orde komt, verstaan wij 

-in aansluiting op het gestelde in par. 1 van hoofdstuk I- die ("normale") 

huisartsenhulp welke niet wordt geacht te zijn begrepen in het abonnementsho-

norarium voor ziekenfondsverzekerden, noch vergelijkbare hulp aan particulie-

ren is. Achtereenvolgens komen in par. 2 aan de orde de hulp aan mobiele 

groepen en lijders aan beroepsziekten voor ziekenfondsrekening, toeslagen voor 

moeilijk bereikbare gebieden voor ziekenfondsrekening, opbrengsten uit hoofde 

van verloskundige hulp en subsidies voor samenwerkingsverbanden. 

Wat betreft de nevenfuncties, die in par. 3 aan de orde komen, hebben wij ons 

beperkt tot die functies welke voor huisartsen niet ongebruikelijk zijn en 

waarbij het arts-zijn een belangrijke voorwaarde vormt. Voor de overzichte-

lijkheid is onderscheid gemaakt tussen nevenfuncties tegen een honorarium 

(par. 3.1) en nevenfuncties waarbij slechts sprake is van een onkostenvergoe-

ding en/of vacatiegeld (par. 3.2). De apotheekfunctie wordt afzonderlijk 

behandeld (par. 3.3). In par. 3.4 worden de in de voorgaande subparagrafen 

geschatte omvang en opbrengsten van nevenwerkzaamheden getotaliseerd, daarmee 

een basis vormend voor verdere verwerking in hoofdstuk VI. 
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Par. 2. Bruto-opbrengsten uit hoofde van "overige" huisarrsenhulp  

De term "overige" huisartsenhulp is nader toegelicht in paragraaf 1. Onder dit 

hoofd zal achtereenvolgens aandacht worden besteed aan: 

- hulp aan mobiele groepen en lijders aan beroepsziekten voor ziekenfondsreke-

ning (2.1) 

- toeslagen voor moeilijk bereikbare gebieden voor ziekenfondsrekening (2.2) 

- opbrengsten uit hoofde van verloskundige hulp (2.3) 

- subsidies voor samenwerkingsverbanden (2.4) 

Par. 2.1. Hulp aan mobiele groepen en lijders aan beroepsziekten voor zieken-

fondsrekening  

Onder hulp aan mobiele groepen wordt verstaan hulp aan niet op naam van een 

huisarts ingeschreven ziekenfondsverzekerden (bijv. binnenscheepvaart-perso-

neel) alsmede hulp buiten de woonplaats. Voor 1977 waren de tarieven f 19 per 

consult en f 23 per visite (resp. f 27 per visite aan boord), I)  

De tarieven voor hulp aan lijders aan beroepsziekten waren in 1977 J' 9,75 per 

consult en f 14 per visite. 

De totaalcijfers voor 1977 waren als volgt: 

Omschrijving 
bedrag 

x 	f 	1 

aantal 
verzekerden 

bedrag per 
verzekerde 
x f 1 

hulp buiten de woonplaats en vergoe-
ding bijzondere verrichtingen 

verrichtingen voor niet op naam 
ingeschreven verzekerden 

9590000 

912000 

9543000 

22400 

1,005 

40,63 

Bron: Ziekenfondsraad, jaarverslag 1978. 

Gemiddeld genomen betalen de ziekenfondsen de huisartsen, omgerekend per 1000 

op naam ingeschreven ziekenfondsverzekerden: 

f 1005 voor hulp buiten de woonplaats en bijzondere verrichtingen. 

f 

	

	96 voor hulp aan niet op naam ingeschreven verzekerden (2,35 verzekerden á 

f 40,63). 

1) Hierbij valt op, dat het tarief per consult gelijk is aan dat voor particu-
lieren, doch dat het tarief per visite slechts 80% is van het particuliere 
tarief. Dit lijkt strijdig met de uitgangspunten van de Commissies Van der Ven 
en Donner. 
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Par. 2.2. Toeslagen voor moeilijk bereikbare gebieden  

Voor enkele gebieden in Nederland (de Biesbosch, Marken, het eiland Tiengeme-

ten en Broek in Waterland) wordt, gezien de moeilijke bereikbaarheid, een 

aanvulling gegeven op het abonnementshonorarium. Voor 1977 ging het hierbij 

slechts om een totaalbedrag van f 53000 en ca. 4000 ziekenfondsverzekerden. 

Gezien het bijzonder kleine aantal en de relatief geringe omvang van het 

totaal ermee gemoeide bedrag, laten we deze toeslagen in het vervolg van dit 

rapport buiten beschouwing. 

Par. 2.3. Opbrengsten uit hoofde van verloskundige hulp  

a. Verloskundige hulp aan ziekenfondsverzekerden  

— Voor verplichte ziekenfondsverzekerden gold in 1977 dat voor een "normale" 

bevalling het honorarium voor de huisarts alleen wordt vergoed als er in de 

woonplaats geen praktijk wordt uitgeoefend door een verloskundige, als 

verloskundige hulp door de huisarts medisch noodzakelijk is en het zieken-

fonds hier vooraf machtiging toe geeft, of als er sprake is van "buitengewo-

ne" verloskundige hulp door de huisarts op verzoek van de verloskundige 

tijdens of direct na de bevalling. 

— De vrijwillige ziekenfondsverzekerde heeft voor de normale bevalling de 

keuze tussen verloskundige en huisarts, waarbij het ziekenfonds maximaal het 

honorarium voor een verloskundige vergoedt. 

— In geval van een bevalling met medische indicatie wordt het volledige hono-

rarium vergoed. 

Het honorarium voor volledige verloskundige hulp was in 1977 f 513. De honora-

ria voor gedeeltelijke verloskundige hulp en "buitengewone" verloskundige hulp 

op verzoek van de verloskundige bedroegen een gedeelte hiervan. 

De totaalcijfers voor 1977 waren als volgt: 
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omschrijving totaal-bedrag 

x 	f  1 

bedrag per 1000 op 
naam ingeschreven 
verzekekerden 

x f 	1 

Bevallingen geleid door huis-
artsen 

"Buitengewone" verloskundige hulp 
door huisartsen 

10368000 

467000 

1086 

49 

Totaal 10835000 1135 

Bron: Ziekenfondsraad, jaarverslag 1978. 

Omgerekend per 1000 op naam ingeschreven ziekenfondsverzekerden komen de 

totaalcijfers overeen met 2,2 x het ziekenfondstarief voor volledige verlos-

kundige hulp verleend door een huisarts. 

Omdat het aantal huisartsen dat geen verloskundige hulp verleent erg groot is, 

is de spreiding rond dit gemiddelde erg groot. 

b. Verloskundige hulp aan particulieren  

Het tarief voor volledige verloskundige hulp aan particulieren was in 1977 

30 x het consulttarief = f 567,60 (waarvan 30% voor prénatale hulp, 20% voor 

postnatale hulp en 50% voor de bevalling). 

Volgens de Geneeskundige Hoofdinspectie (41) is het aantal bevallingen door 

huisartsen in de periode 1970-1977 enorm teruggelopen van 34,9% in 1970 tot 

21,3% in 1977. Dit betekent een daling met gemiddeld 7% per jaar. 

Van het totaal aantal geborenen in 1977, ontvingen er volgens de GHI 37229 

verloskundige hulp van de huisarts. 

Het aantal bevallingen door de huisarts 1) 
voor ziekenfondsrekening kan worden 

benaderd op ten minste f 10368000/f 513  =  20211. 

Het aantal bevallingen in 1977 door de huisarts niet voor ziekenfondsreke-

ning
1) 

kan worden benaderd op ten hoogste 37229  -  20211  =  17018. 

Een deel van deze bevallingen zal onvolledige verloskundige hulp betreffen. 

Anderzijds zal een deel van de verloskundige werkzaamheden van de huisarts 

betrekking hebben op bevallingen die door een ander worden geleid. 

De totale opbrengst uit verloskundige hulp niet voor ziekenfondsrekening 2) 
kan 

1) Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen het aantal bevallingen en het 
aantal geborenen, omdat twee- en meerlingen doorgaans in het ziekenhuis ter 
wereld komen. 
2) Dit kan overigens wel ziekenfondsverzekerden betreffen. 
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worden benaderd op 17018 x f 567,60 = f 9659000. 

c. Totaal aan verloskundige hulp  

De totale opbrengsten uit verloskundige hulp schatten we op ca. f 20494000 

hetgeen neerkomt op gemiddeld f 4050 á f 4122 per huisarts. Ook hier geldt 

uiteraard dat de spreiding rond dit gemiddelde erg groot is. 

Par. 2.4. Subsidies voor samenwerkingsverbanden  

Voor groepspraktijken l)  en gezondheidscentra l)  waren er in 1977 verschillende 

subsidiemogelijkheden. 

In de loop van de zeventiger jaren is het aantal samenwerkingsverbanden tussen 

huisartsen onderling en met andere disciplines sterk toegenomen. 

De situatie met betrekking tot samenwerkingsverbanden in de jaren 1977 tot 

1981 staat weergegeven in tabel 11 op pag. 68. 

Voor gezondheidscentra bestaat sinds 1974 een "Stimuleringssubsidieregeling 

Wijkgezondheidscentra" welke voor een periode van 5 jaar voorziet in een 

jaarlijkse subsidie van (in 1977) maximaal 1 6000 per deelnemende huisarts, 

wijkverpleegkundige, maatschappelijk werkende en eventueel andere discipline 

ter dekking van met name de volgende kosten: 

- kosten agogische begeleiding en bevordering samenwerkingsdeskundigheid 

- advieskosten 

- kosten literatuur betrekking hebbend op samenwerking 

- vergaderkosten 

- administratie- en registratiekosten 

- kosten in verband met contact met de bevolking 

- huisvestingskosten, inclusief kosten in verband met beheer van de accommoda-

tie 

- kosten van bijzondere experimenten en projectbegeleiding 

- eventueel een tegemoetkoming in de salariskosten (bijv. in de aanloopfase) 

In 1979 is de stimuleringssubsidieregeling aangepast in de richting van een 

"Voorlopige Stimuleringsregeling voor samenwerking in de eerstelijnsgezond-

heidszorg". Deze regeling heeft betrekking op een vast samenwerkingsverband  

van tenminste twee huisartsen, twee wijkverpleegkundigen en één maatschappe-

lijk werkende 2)  en zo mogelijk andere disciplines, met regelmatige en gestruc-

tureerde werkcontacten, met als doel een gerntegreerde vorm van hulpverlening 

1) Voor een omschrijving zij verwezen naar hoofdstuk I, par.7.4. 
2) Hiervan is ontheffing mogelijk. 
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in de eerstelijnsgezondheidszorg mogelijk te maken in een voor de deelnemers 

gelijk werkgebied ten behoeve van een gelijke bevolkingsgroep. 

De subsidie bedraagt per jaar (gedurende ten hoogste 5 jaren): 

- indien wat betreft de werkcontacten sprake is van een (schriftelijke) inten-

tieverklaring (alleen toegestaan voor het eerste jaar) maximaal f 1000 per 

deelnemer 

- indien wat betreft de werkcontacten sprake is van een (schriftelijke) samen-

werkingsovereenkomst maximaal f 3000 per deelnemer 

- in geval van een wijkgezondheidscentrum (het hiervoor omschreven vaste 

samenwerkingsverband beschikt over een gemeenschappelijke huisvesting) 

maximaal f 7000 per deelnemer 

- als de bevolking actief bij de samenwerking wordt betrokken, wordt de subsi-

die met maximaal f 500 per deelnemer verhoogd 

In een aantal gevallen gaf de stimuleringssubsidieregeling onvoldoende dekking 

en werd door gezondheidscentra bij de perifere ziekenfondsen om een aanvullen-

de financiering gevraagd. In aansluiting hierop alsmede in verband met het 

feit dat de stimuleringssubsidieregeling slechts voor 5 jaar gold, kwam de 

Ziekenfondsraad in 1978 met "Voorlopige Richtlijnen inzake Financiële Tege-

moetkoming Multidisciplinaire Samenwerkingsverbanden". Deze "Voorlopige Richt-

lijnen" -die overigens, gezien de terugwerkende kracht waarmede ze werden 

gehanteerd ook voor 1977 relevant zijn- voorzien in een extra financiële 

tegemoetkoming in een tekort als gevolg van: 

- extra tijdsinvestering ten behoeve van interdisciplinair overleg (mits de 

betreffende beroepsbeoefenaar in dienstverband is en de extra tijdsinveste-

ring aannemelijk wordt gemaakt) 

Voor de financiële tegemoetkoming wordt uitgegaan van een tijdsverdeling 

tussen interdisciplinair overleg en overige werkzaamheden van 15:85. De 
15 

toeslag bedraagt per ziekenfondsverzekerde (of equivalent daarvan
1) 
 ) -Ex 

(netto abonnementshonorarium + pensioendeel) en wordt vergoed tot maximaal 

0,85 x 2600 = 2270 ziekenfondsverzekerden (of equivalenten daarvan). 

- extra praktijkkosten 

Hiermee wordt bedoeld het bedrag waarmee de totale werkelijke praktijkkosten 

1) Dit wordt bepaald door de opbrengsten uit hoofde van hulp aan particulie-
ren, "overige" huisartsenhulp en nevenfuncties te delen door de geschatte op-
brengst per particulier. Voor 1977 wordt die door de Ziekenfondsraad op grond 
van de adviezen van de Commissie Donner (zie hoofdstuk I) gesteld op 4,186 
consulten á f 19,25. 
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de normale vergoeding, die terzake geldt voor de vrijgevestigde als solist 

werkzame beroepsbeoefenaar, overtreffen. De bedoeling is dat de werkelijke 

praktijkkosten, voorzover zij aan door de Ziekenfondsraad daartoe te stellen 

normen voldoen, integraal worden vergoed. De belangrijkste normen zijn: 

- voor huisvestingskosten wordt aangesloten op normen opgesteld door het NHI 

en uit het rapport "Accommodatiebeleid Wijkgezondheidscentra" van de 

"Begeleidingscommissie Stimuleringssubsidieregeling" 

- voor het hulppersoneel wordt aangesloten op de geldende salarisrichtlijnen 

Voor doktersassistentes geldt in principe: 1 doktersassistente per huis-

arts. Ook redelijk te achten kosten voor administratief personeel e.d. 

komen voor vergoeding in aanmerking. 

- voor de overige kostenposten wordt aangesloten op de landelijke honore-

ringsovereenkomst 1) 

- als de gemiddelde praktijkomvang kleiner dan 2000 patiënten is, wordt de 

kostenvergoeding naar evenredigheid verminderd 

Gevolg van deze regeling is, dat voorzover de kosten van het gezondheids- 

centrum aan de door de Ziekenfondsraad te stellen normen voldoen, het inko- 

men van in het gezondheidscentrum werkende huisartsen-vrij beroepsbeoefena- 

ren niet veel zal afwijken van het inkomen dat volgens de landelijke honore- 

ringsovereenkomst bij eenzelfde praktijkomvang
2) te verwachten valt. 

In de in 1981 verschenen "Evaluatienota Voorlopige Richtlijnen Gezondheidscen-

tra" (135) wordt naar voren gebracht dat ca. 25% van de gezondheidscentra een 

beroep deed op de "Voorlopige Richtlijnen". Het betrof bijna steeds gezond-

heidscentra waarbij de beroepsbeoefenaren in loondienst waren. Voorzover 

andere gezondheidscentra op de regeling een beroep deden, ging het om relatief 

geringe bedragen. In nogal wat gevallen bleek, dat na financiële tegemoetko-

ming in het kader van de "Voorlopige Richtlijnen" nog een tekort resteerde 3) . 

Doorgaans betrof het hier gevallen 

- .waarin sprake was van een te ruime en/of te luxeuze huisvesting 

- waarin kosten werden gemaakt die niet specifiek zijn voor de eerstelijns- 

gezondheidszorg of waarvoor de "Voorlopige Richtlijnen" geen ruimte bieden 

- waarin sprake was van een te hoog aantal gesalarieerde beroepsbeoefenaren in 

1) Volgens de "Nota Kostenvergoeding Samenwerkingsverbanden" van de VNZ (117) 
zullen in ieder geval de vergoedingen voor autokosten, waarneming en interest 
goodwill aan het solobudget moeten worden ontleend. 
2) Gemeten in ziekenfondsverzekerden of equivalenten daarvan. 
3) Bij 14 gezondheidscentra was per centrum gedurende 2 jaar een resterend 
tekort van gemiddeld ca. f 71000. 
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relatie tot de praktijkomvang, bijv, in verband met voorbereidingswerkzaam-

heden of -wat vaak voorkomt- een achterblijven van de groei van de (vaak in 

een nieuwbouwwijk gesitueerde) praktijk bij de verwachtingen 

Conclusie van de evaluatienota is, dat er voorlopig geen redenen aanwezig zijn 

om de "Voorlopige Richtlijnen" te verruimen. 

In 1982 werden de "Voorlopige Richtlijnen" aangevuld met de bepaling dat bij 

de berekening van de financiële tegemoetkoming gedurende de aanloopperiode (3 

A 4 jaar) de haalbaarheid van een financieel-evenwichtige situatie aan het 

eind van die periode mede in overweging dient te worden genomen. 

Voor groepspraktijken en associaties bestaan aanzienlijk minder regelingen. 

Over de kosten van meermanspraktijken ten opzichte van de kosten van soloprak-

tijken valt weinig te zeggen. Tegenover eventueel hogere huisvestingskosten 

staat de mogelijkheid van voordelige schaaleffecten en van wederzijdse onder-

steuning (bijv. onderlinge waarneming). 

Voorzover bij groepspraktijken en overige associaties de kosten de vergoeding 

die normaliter geldt voor de vrijgevestigde als solist werkzame beroepsbeoefe-

naar overtreffen, zijn de regelingen waarop men een beroep kan doen: 

- toepassing van de "knik-berekening" op het gemiddeld aantal ziekenfondsver-

zekerden per bij de associatie aangesloten huisarts in plaats van op het 

werkelijk aantal ingeschreven verzekerden per arts 

In het verleden bleken perifere ziekenfondsen in toenemende mate bereid om 

voor associaties die aan nader omschreven voorwaarden voldoen, voor vergoe-

ding van de vaste kosten uit te gaan van het gemiddeld aantal verzekerden 

per associé. Voor wat betreft de knikberekening voor de pensioenbijdrage is 

deze handelwijze medio 1978 algemeen van kracht geworden, mits de associatie 

aan nader omschreven voorwaarden voldoet. 

- het perifere ziekenfonds verzoeken om een integrale vergoeding van de werke-

lijke praktijkkosten 

Hoewel de "Voorlopige Richtlijnen" voor gezondheidscentra in dat geval 

formeel niet van toepassing zijn zullen zij bij de beoordeling van de kosten 

van het betreffende samenwerkingsverband vrijwel zeker een belangrijke rol 

spelen. Het ligt voor de hand dat het ziekenfonds zal bedingen dat de rege-

ling voor langere tijd (bijv. 10 jaar) geldt. 

- indien er sprake is van een gestructureerde multidisciplinaire samenwerking 

met wijkverpleging en maatschappelijk werk kan met ingang van 1979 (in een 

aantal gevallen zelfs 1978) beroep worden gedaan op de "Voorlopige Stimule-

ringsregeling voor samenwerking in de eerstelijnsgezondheidszorg", die 
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eerder is toegelicht op pagina 76-77 

We zullen de subsidie-mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden in ons verder 

onderzoek alleen in beschouwing nemen als daartoe in een concrete situatie 

aanleiding is. 

Par. 2.5. Samenvatting  

Met betrekking tot de in deze paragraaf behandelde bruto-opbrengsten uit 

"overige" huisartsenhulp zijn nauwelijks algemene uitspraken mogelijk. Met 

uitzondering van de in par. 2.1 behandelde hulp buiten de woonplaats is de 

spreiding van deze opbrengsten uitermate groot. Indien in volgende hoofdstuk-

ken deze opbrengsten aan de orde komen, dient men zich dit goed te realise-

ren. 1)  

1) Waar nodig zal nogmaals op deze grote spreiding worden gewezen. 
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Par. 3. Bruto-opbrengsten uit nevenfuncties  

Brouwer (12) maakt melding van een in 1974 door het NHI in opdracht van de 

Stichting Medisch Regionaal Centrum Zuid-Limburg gehouden enquête onder de 

huisartsen van Zuid- en Midden-Limburg ' , waarbij op de vraag of men neven-

functies vervulde 59% bevestigend antwoordde. Als meest voorkomende categorie-

en onderscheidt hij: 

A. nevenfuncties tegen honorarium (parttime dienstverband of free lance)  

- parttime functie bij wetenschappellijke instelling 

- parttime functie bij verpleeginrichting 

- parttime functie bij bedrijfsgeneeskundige dienst 

- parttime functie bij GGCD/DGD 

- parttime functie bij consultatie-bureau voor zuigelingen en kleuters 

- parttime functie bij ziekenfonds/ziektekostenverzekeringsmaatschappij 

- parttime functie bij bedrijfsvereniging 

- parttime functie bij verzekeringsmaatschappij (levens-, ongevallen-) 

- parttime functie bij een niet wetenschappelijke onderwijsinstelling 

- parttime functie bij dagblad, tijdschrift e.d. 

- parttime functie bij huis voor bewaring e.d. 

- keuringen en controles voor verzekeringsmaatschappijen, bedrijfsverenigin-

gen, sport-medische centra e.d. 

- inentingen 

B. nevenfuncties waarbij slechts sprake is van een onkostenvergoeding en/of  

vacatiegeld  

- (bestuurs-) adviseur van stichtingen, clubs e.d. 

- huisarts-opleider 

De hier genoemde functies willen wij in de hierna volgende subparagrafen 

afzonderlijk behandelen. Wij willen daarbij de hierváór gegeven opsomming nog 

uitbreiden met: 

onder categorie A: 

- parttime functie als medisch adviseur van een verzorgingstehuis voor bejaar-

den 

- parttime functie als gemeente-arts (naast de reeds genoemde parttime functie 

bij GGGD/DGD) 

als afzonderlijke categorie C: 

- de apotheekfunctie 

1) Aangeschreven werden 349 huisartsen; de respons bedroeg 56%. 
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Par. 3.1. A. Nevenfuncties tegen honorarium (parttime dienstverband of op free  

lance basis)  

A I  parttime functie bij een wetenschappelijke instelling  

Hierbij valt met name te denken aan een functie bij het wetenschappelijk 

onderwijs op het gebied van de huisartsgeneeskunde. Het is gebruikelijk dat 

degenen die zulk een functie uitoefenen tegelijk zelf als huisarts werkzaam 

zijn. 

A2 parttime functie bij een verpleeginrichting  

In het eindrapport van de werkgroep "Positie Verpleeghuisarts" (124) wordt 

aangevoerd dat de verpleeghuisarts zich op een aantal punten onderscheidt van 

de huisarts: 

- de verpleeghuisarts is verantwoordelijk voor een geselecteerde groep patiën-

ten die langdurig in een intramurale voorziening voor gezondheidszorg ver-

blijven (een omgeving die zich duidelijk onderscheidt van het gezinsverband) 

Deze verantwoordelijkheid wordt gekenmerkt door een aantal aspecten van 

epidemiologische aard en een aantal aspecten de geestelijke gezondheidszorg 

betreffende. 

- de verpleeghuisarts dient meer kennis te hebben van in het verpleeghuis veel 

voorkomende multiple ziektebeelden en de daaruit voortvloeiende functie-

stoornissen 

- de verpleeghuisarts is als lid van een multi-disciplinair behandelingsteam 

mede-verantwoordelijk voor het woonklimaat rond de patiënt 

Gezien de daarvoor vereiste specifieke deskundigheid wordt in het rapport 

gepleit voor een aparte opleiding, registratie en erkenning van verpleeghuis-

artsen. 

Gezien het bovenstaande is op den duur een verzelfstandiging van het beroep 

van verpleeghuisarts te verwachten. Een zich aandienend groter aanbod van 

artsen zal deze verzelfstandiging nog eens bevorderen. 

Het is daarom onwaarschijnlijk dat de functie van verpleeghuisarts voor de 

huisarts in de toekomst als nevenfunctie nog veel betekenis heeft. 
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A
3 parttime functie als medisch adviseur van een verzorgingstehuis voor be-

aarden 

Informatie terzake was moeilijk te verkrijgen. Voor de provincie Friesland, 

waar de registratie in verband met de regionalisatie van de gezondheidszorg 

over het algemeen erg duidelijk is, gold voor 1977 de volgende situatie: 

aantal bejaar- 
denoorden 

aantal bejaarden- 
oorden per arts 

soort arts aantal artsen 

31 (35%) 1 praktizerend huisarts 31 (51%) 

10 (12%) 2 praktizerend huisarts 5 ( 	8%) 

6 ( 	7%) 1 gepensioneerd huisarts 6 (10%) 

2 ( 	2%) 2 gepensioneerd huisarts 1 ( 	2%) 

6 ( 	7%) 3 gepensioneerd huisarts 2 ( 	3%) 

10 (12%) 1 andersoortige arts 10 (17%) 

10 (12%) 2 andersoortige arts 5 ( 	8%) 

3 ( 	3%) 3 andersoortige arts 1 ( 	2%) 

78 (88%) subtotaal 61 (100%) 

11 (12%) geen medisch adviseur 0 

89 (100%) totaal 61 (100%) 

Van de 89 vermelde bejaardenoorden hadden er derhalve 41 (46%) een prakti-

zerend huisarts als medisch adviseur. Volgens het CBS (18) bedroeg het aantal 

bejaardenoorden in Nederland in 1977 ca. 1650. 1) 
Vertalen we de Friese cijfers 

naar de Nederlandse situatie, dan komen we op ca. 760 bejaardenoorden met in 

totaal ca. 665 praktizerende huisartsen als medisch adviseur (waarvan ca. 90 

met 2 tehuizen). Dit komt neer op 13,3% van het gemiddeld aantal huisartsen in 

1977. 2) 

(Relateren we het aantal praktizerende huisartsen dat in Friesland parttime 

als medisch adviseur aan een bejaardenoord verbonden is aan het totaal aantal 

praktizerende huisartsen in Friesland in 1977 (235) dan komen we uit op 

15,3%). 

Volgens mededeling van de provinciale griffie van Noord-Brabant was de door- 

snee-vergoeding voor medisch adviseurs van bejaardenoorden in 1977 ca. f 8000 

1) Aantal per ultimo 1976: 1662; per ultimo 1977: 1633. 
2) Aantal volgens de NHI-registratie per 1-1-1977: 4936; per 1-1-1978: 5060; 
gemiddeld 4998. 
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per instelling. 

Op grond van de cijfers zou als een eerste grove indicatie kunnen worden 

gesteld dat in 1977 aan 665 á 765 praktizerende huisartsen in totaal f 6071000 

á f 6968000 werd betaald voor een parttime functie als medisch adviseur van 

een bejaardenoord. Meer uitspraken zijn met het voorhanden cijfermateriaal 

niet mogelijk. Meer cijfers wilden de toezichthoudende organen voorlopig niet 

verstrekken. 

Wat de toekomstige ontwikkeling betreft moet enerzijds gewezen worden op het 

feit dat een aantal bejaardentehuizen nog niet over een medisch adviseur 

beschikt. Daartegenover staat dat het aantal bejaardenoorden in de periode 

1974-1977 met ca. 2,3% per jaar afnam. Voorts is niet bekend in hoeverre men 

in de toekomst voor dit adviseurschap wellicht meer gebruik gaat maken van 

verpleeghuisartsen. 

A
4 

parttime functie bij een bedrijfsgeneeskundige dienst  

De ontwikkelingen in de bedrijfsgeneeskunde zijn zodanig dat vergaande specia-

lisatie terzake nodig is. Tot voor kort was er een tekort aan bedrijfsgenees-

kundigen. Het parttime inschakelen van huisartsen kon daarom noodzakelijk 

zijn. Door het toenemend aantal artsen zijn de bedrijfsgeneeskundige diensten 

echter steeds vaker in staat om full-time artsen in opleiding tot bedrijfsge-

neeskundige aan te stellen. Op wat langere termijn zal als gevolg van het 

grotere artsenaanbod, indien althans de opleidingscapaciteit terzake geen 

bottle-neck vormt, ook het tekort aan bedrijfsgeneeskundigen verdwenen zijn. 

Voor de toekomst moeten de mogelijkheden tot nevenfuncties bij bedrijfsgenees-

kundige diensten voor huisartsen dan ook minimaal worden geacht. 

A5  parttime functie bij een GGGD/DGD resp. als gemeente-arts 

Wat betreft een parttime functie bij een Gemeentelijke Geneeskundige en Ge-

zondheids Dienst (GGGD) resp. Districts Gezondheids Dienst (DGD) geldt in 

feite hetzelfde als is gesteld bij de bedrijfsgeneeskundige dienst: toenemende 

specialisatie enerzijds en een toenemend aantal artsen anderzijds maken de 

mogelijkheid dat dit in de toekomst voor de huisarts een nevenfunctie vormt 

minimaal. 

Voor een aantal wettelijk voorgeschreven taken dienen de gemeenten te beschik-

ken over een gemeente-arts. Voorzover een gemeente beschikt over een eigen 

GGGD resp. is aangesloten bij een DGD wordt deze functie vrijwel steeds ver-

vuld door een bij deze diensten werkzame arts. 

Uit navraag bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken resp. Volksgezondheid en 
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Milieuhygiëne en bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bleek, dat er 

geen gegevens voorhanden waren die ons in staat stelden uitspraken te doen 

over het aantal huisartsen dat als gemeente-arts was ingeschakeld resp. het 

daarmee gemoeide bedrag. 

Uit een inventarisatie van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (116) 

bleek, dat eind 1981 ca. 31% van de gemeenten (17,5% der Nederlandse bevolking 

omvattend) niet beschikte over een GGGD, noch aangesloten was bij een DGD. Het 

met de uitoefening van de functie van gemeente-arts gemoeide bedrag loopt per 

gemeente sterk uiteen (van ca. f 200 tot ca. f 10000). 

Gezien het streven naar een landelijk net van basisgezondheidsdiensten zal de 

functie van gemeente-arts als nevenfunctie voor de huisarts in de toekomst 

gaan verdwijnen. 

A
6 
parttime functie in het kader van consultatiebureaus voor zuigelingen en 

kleuters 

Uit het verslag van de afdeling Moederschapszorg van de Geneeskundige Hoofdin-

spectie voor de Volksgezondheid (40) zijn voor 1977 terzake de volgende cij-

fers af te leiden. 

Consultatiebureaus (excl. Amsterdam) zuigelingen kleuters 

aantal bureaus 3085 2592 

gemiddeld aantal zittingen per bureau 31,8 24,9 

gemiddeld aantal consulten per zitting 16,8 11,8 

aandeel huisarts 39,9% 23,7% 

aandeel "mevrouw-arts" (jeugd-arts) 37,6% 54,7% 

aandeel kinderarts 12,3% 13,4% 

aandeel overige artsen, verpleegkundigen 11,2% 8,2% 

De organistie van de consultatiebureaus is een aangelegenheid voor de kruis-

verenigingen. Uitzonderingen zijn Amsterdam, waar de bureaus worden georgani-

seerd door de GGGD, en sommige streken in Noord-Holland en Noord-Brabant waar 

op beperkte schaal door huisartsen in de eigen praktijk consultatiebureau 

wordt gehouden (nadere gegevens daaromtrent ontbreken). 

Volgens de GHI blijft het aandeel van de huisarts in de consultatiebureaus 

voor zuigelingen constant en bestaat de indruk dat de inbreng van de jeugdarts 

("mevrouw-arts") toeneemt ten koste van de kinderarts. 

De leiding bij de consultatiebureaus voor kleuters is grotendeels in handen 

van jeugdartsen. Dit aandeel neemt ook hier toe, overwegend ten koste van de 

kinderarts. Ook hier blijft het aandeel van de huisarts redelijk constant. 
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De Hoofdinspectie merkt op dat de consultatiebureau-artsen, met uitzondering 

van enkele sociaal geneeskundigen voor de jeugdgezondheidszorg en de kinder-

artsen, veelal niet specifiek voor deze taak zijn opgeleid. De huisartsen 

zijn, aldus de Hoofdinspectie, slecht bereikbaar voor bijscholing en in de 

groep "mevrouw-artsen" bedraagt het verloop 20-50%. De meeste artsen worden 

per consult betaald. Het aantal consultatiebureau-artsen in dienstverband is 

in geringe mate gestegen tot 770 (27,3%). Een kern van ambtelijke consultatie-

bureau-artsen acht de Hoofdinspectie zeer gewenst. 

Het aantal consulten voor zuigelingen resp. kleuters door huisartsen kan voor 

1977 worden becijferd op 655720 resp. 180363. 

De Nationale Kruisvereniging adviseerde in 1977 voor huisartsen een uur-hono-

rarium van f 63. Daarbij wordt er van uitgegaan dat er per uur gemiddeld 10 

consulten voor zuigelingen resp. 5 consulten voor kleuters plaatsvinden. 

Uitgaande van 4998 1)  huisartsen komen de onder A6  genoemde cijfers over 1977 

gemiddeld per huisarts uit op: 

aantal bedrag 

consulten voor zuigelingen 

consulten voor kleuters 

totaal 

131,6 

36,1 

f  830 

f  455 

f 	1285 

Een toename van het aantal artsen in de toekomst zal de mogelijkheden voor de 

huisarts om uit consultatiebureauwerkzaamheden neveninkomsten te verwerven 

doen afnemen. De toename van het aantal artsen betekent op zich al een toename 

van het aantal kandidaten voor consultatiebureau-arts, doch daarbij komt, dat 

een relatief groter aantal van hen bereid zal zijn om zich voor deze functie 

nader te specialiseren, met name als dat leidt tot een dienstverband. Zowel de 

specialisatie als het dienstverband worden door de Hoofdinspectie als wense-

lijke ontwikkelingen naar voren gebracht. 

Deze wensen van de Hoofdinspectie staan haaks op het idee dat de laatste tijd 

nu en dan wordt geuit om de jeugdgezondheidszorg geheel of gedeeltelijk over 

te hevelen naar het takenpakket van de huisarts. Dit idee steunt in belangrij-

ke mate op de gedachte dat de ontstane taakafbakening tussen schoolgeneeskun-

de, kleuter- en zuigelingenzorg enerzijds en huisartsgeneeskunde anderzijds 

slechts ten dele op inhoudelijke gronden gemotiveerd kan worden en dat bij een 

andere historische ontwikkeling (bijv. een uniforme wijze van financiering) 

1) Berekening als op pagina 83, voetnoot 2). 
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die taakverdeling wel eens heel anders zou kunnen zijn geweest. Als deze 

overheveling van de jeugdgezondheidszorg naar het takenpakket van de huisarts 

zou doorgaan, dan raakt dit direct de "normale" huisartsenhulp, die is behan-

deld in hoofdstuk I. 

A7  parttime functie bij een ziekenfonds resp. ziektekostenverzekeraar  

Wat betreft de functie van adviserend geneeskundige bij ziekenfondsen komt 

combinatie met een huisartsenpraktijk nauwelijks nog voor. De specifieke 

positie van de adviserend geneeskundige en de specifieke deskundigheden die in 

toenemende mate worden vereist maken deze combinatie steeds moeilijker. Zo zal 

in het kader van de medische dienst van het ziekenfonds steeds vaker nauw 

moeten worden samengewerkt met andere geneeskundigen, adviserend apotheker(s), 

adviserend fysiotherapeut(en), adviserend verpleegkundige(n), adviserend 

materiaal-deskundige(n) en statisticus(ci). 

Wat betreft de functie van adviserend geneeskundige bij ziektekostenverzeke-

raars komt combinatie met een huisartsenpraktijk nog wél voor. Een deel van de 

ziektekostenverzekeraars maakt overigens gebruik van de diensten van de advi-

serend geneeskundigen van de ziekenfondsen. 

A8  parttime functie bij een verzekeringsmaatschappij (met name voor levensver-

zekeringen (incl. lijfrentes e.d.) en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen)  

Wat betreft de functie van adviserend geneeskundige bij dit soort verzeke-

ringsmaatschappijen is het vooral de omvang der werkzaamheden die zich 

verzet tegen een full-time dienstverband. Landelijk gezien zullen slechts 

weinig huisartsen hierin een nevenfunctie kunnen vinden, temeer daar ook 

andere soorten artsen hiervoor in aanmerking komen (keuringsartsen, specialis-

ten). Onder invloed van een toename van het artsenaanbod zullen deze mogelijk-

heden tot gehonoreerde nevenfuncties voor de huisarts wellicht verder afnemen. 

A, parttime functie bij een bedrijfsvereniging  

Volgens informatie van het Gemeenschappelijk Administratie Kantoor kwamen in 

1977 (en volgende jaren) onder de parttime aan het GAK verbonden artsen geen 

en onder de zgn. "dagcontractanten" (artsen die op free lance basis, op af-

roep, werkzaamheden voor het GAK verrichten) nauwelijks praktizerende huisart-

sen voor. 

1) Hier wordt niet gedoeld op het los verrichten van keuringen en controles. 
Deze komen afzonderlijk aan bod onder A13. 
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Informatie bij de niet met het GAK geliëerde bedrijfsverenigingen leerde dat 

men daar overwegend werkt met praktizerende huisartsen op verrichtingenbasis 

(zie A13.1 ). 

A10 parttime functie bij een niet wetenschappelijke onderwijsinstelling  

Voorzover de functie (mede) steunt op de ervaring als huisarts zal deze neven-

functie ook in de toekomst blijven bestaan. Voorzover het echter een functie 

betreft die steunt op medische kennis in het algemeen, is het niet onwaar-

schijnlijk, dat ook hier de mogelijkheden van de huisarts tot gehonoreerde 

nevenwerkzaamheden afnemen. Immers, het ligt voor de hand dat bij een toene-

mend aantal artsen
1) in de toekomst een gedeelte hiervan mede op grond van 

interesse en aanleg kiest voor een full-time functie in het onderwijs, anders 

dan bedoeld onder A 1. 

A ll  parttime functie bij dagblad, tijdschrift e.d.  

In grote lijnen geldt hier hetzelfde als onder A 10 : voorzover de functie ver-

band houdt met de ervaring als huisarts zal de nevenfunctie ook in de toekomst 

blijven bestaan; indien de functie echter steunt op medische kennis in het 

algemeen, ligt gezien het toenemend aantal artsen in de toekomst een overname 

van de functie door een full-time als journalist functionerende arts voor de 

hand. 

A 12 
parttime functie bij huis van bewaring e.d.  

Het betreft hier een duidelijke huisartsenfunctie waarvan het waarschijnlijk 

is dat deze in de toekomst op min of meer dezelfde schaal zal blijven bestaan. 

Het aantal huisartsen dat hierin een nevenfunctie kan vinden is echter gering. 

A
13 

keuringen en controles voor verzekeringsmaatschappijen, bedrijfsverenigin-

gen, sport-medische centra e.d.  

kupp (102) vond bij een onderzoek onder 192 solistisch werkende huisartsen in 

Limburg in 1968 de volgende gegevens. 

Gemiddeld aantal kleine keuringen (rijbewijs e.d.) per maand 

keuringen 0 1-2 3-5 6-10 11-25 > 25 

artsen 0 61 72 45 10 4 

Dit komt gemiddeld neer op 60 á 65 kleine keuringen per arts per jaar. 

1) Formeel gezien is in deze geen arts-examen vereist. 
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Gemiddeld aantal grote.  keuringen (levensverzekering e.d.) per maand 

keuringen 
	

0 	1-2 	3-5 	6-10 	11-25 	26-50 	> 50 

artsen 
	

2 	54 	59 	46 	27 	3 	1 

Dit komt gemiddeld neer op 89 á 85 grote keuringen per arts per jaar. 

Aantal uren dat per week wordt besteed aan controles 

uren/week 	0 	< t 	t-2 	2-10 	10 

artsen 
	

91 	18 	26 	46 	11 

Voor 1977 waren de tarieven voor keuringen door huisartsen: 

grote keuring : f82 	(v66r 1 april) resp. f85,75 (na 1 april) 

kleine keuring: f 54,50 (v66r 1 april) resp. f 57,25 (na 1 april) 

Indien de door Raupp gevonden aantallen voor 1977 landelijk geldigheid zouden 

bezitten, dan zou de huisarts gemiddeld alleen al uit hoofde van keuringen een 

opbrengst van ca. f 10000 per jaar kunnen realiseren. 

Gezien de hoogte van dit bedrag hebben we getracht om onder andere via een 

aantal enquêtes cijfermateriaal over 1977 te verzamelen. Achtereenvolgens 

zullen we aandacht besteden aan: 

A13.1 	controles voor bedrijfsverenigingen 

A132 	
rijbewijs-keuringen 

A13.3 	aannamekeuringen en keuringen voor toelating tot een pensioenfonds 

A
13.4 	sportkeuringen 

A13.5 	keuringen ten behoeve van een levensverzekering: keuringen voor 

toelating en voor premievrijstelling 

A13.6 
	keuringen en controles ten behoeve van arbeidsongeschiktheidsverze- 

keringen 

A13.1  controles voor bedrijfsverenigingen  

Voor de met het GAK geliéerde bedrijfsverenigingen werden in 1977 door prakti-

zerende huisartsen geen controles verricht. Navraag bij de niet met het GAK 

geliéerde bedrijfsverenigingen (11 van de 26, respons 100%) gaf het volgende 

resultaat. 
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omschrijving aantal contacten bedrag 

spreekuurcontroles 1423400 (91%) f 27045000 

huisbezoeken 143300 (9%) f 4103000 

Totaal 1566700 (100%) f 31148000 

Deze controles geschiedden bij iedere bedrijfsvereniging door een vrij grote 

groep (in de meeste gevallen 200 á 300) huisartsen, die volgens opgave van de 

bedrijfsverenigingen bijna allen nog praktizerend zijn. 

Het aantal controlerende huisartsen bedroeg maximaal 2454 (49% van het totaal 

aantal praktizerende huisartsen in 1977). Dit maximum zou gelden als geen 

enkele huisarts voor meer dan één bedrijfsvereniging controles verrichtte. Het 

werkelijk aantal bij controles betrokken huisartsen ligt waarschijnlijk een 

stuk lager maar is zonder individuele gegevens niet te berekenen. 

In geval van 2454 deelnemende huisartsen bedragen de gemiddelden per arts: 

Omschrijving aantal bedrag 

spreekuurcontroles 580 f 	11000 

huisbezoeken 58 f  1700 

aantal verrichtingen 638 f 12700 

(voorzover het aantal deelnemende artsen lager ligt, ligt het gemiddelde per 

arts uiteraard hoger) 

De gemiddelde opbrengst per huisarts per bedrijfsvereniging ligt als volgt 

rond het hierboven weergegeven totaal—gemiddelde (f 12700) gespreid. 
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Gemiddelde opbrengst per huisarts 
per bedrijfsvereniging 

aantal huisartsen 

f 2000 — 	3000 40 (2%) 

f 3000 — 	4000 275 (11%) 

f 6000 — 	7000 657 (27%) 

f 7000 — 	8000 312 (13%) 

f 8000 — 	9000 300 (12%) 

f 11000 — 12000 300 (12%) 

f 28000 — 29000 350 (14%) 

1 33000 — 34000 220 ( 	9%) 

Totaal 2454 (100%) 

Van het gemiddelde per bedrijfsvereniging zijn geen spreidingsgegevens bekend. 

Enkele niet met het GAK gelieerde bedrijfsverenigingen zijn —in navolging van 

het GAK— doende het aandeel van specifieke controle—artsen in het totaal 

aantal controles geleidelijk te verhogen. De specifieke controle—arts die in 

loondienst is van de bedrijfsvereniging, bezoekt over het algemeen die patiën-

ten wier ziekteverzuim zich over meer dan x weken uitstrekt. Door meer contro-

le—artsen in dienst te nemen kan deze factor x geleidelijk worden verlaagd. 

Het is niet onaannemelijk dat indien deze aanpak succes oplevert, de andere 

bedrijfsverenigingen zullen volgen. Gezien het artsenaanbod zal de recrutering 

van controle—artsen niet zoveel problemen opleveren. Het betekent echter wel, 

dat voor de toekomst deze kwantitatief gezien belangrijke nevenfunctie voor de 

huisarts kan gaan afnemen. 

A13.2  rijbewijs—keuringen  

Uit het (intern) jaarverslag van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheids-

bewijzen zijn voor 1977 de volgende gegevens af te leiden: 

(1) aantal verlengingen en eerste aanvragen met medische indicatie 

(de omvang van de overlapping met (2) en (3) is onbekend) 	67500 (5,2%) 

(2) aantal verlengingen voor personen van 60 jaar en ouder 	87000 

(3) aantal eerste aanvragen voor personen van 60 jaar en ouder 	onbekend 

Schatten we op basis van deze gegevens het aantal rijbewijs—keuringen voor 

1977 op ca. 150000, dan ligt het gemiddelde aantal per huisarts, ervan uit-

gaande dat nagenoeg alleen praktizerende huisartsen deze keuringen uitvoeren, 
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op 30. Het met deze keuringen gemoeide bedrag beloopt ca. f 8484000 1) . 

Niet duidelijk is hoe de aangekondigde veranderingen inzake de verlenging van 

rijbewijzen het aantal keuringen zullen beinvloeden. 

A13.3  aanname-keuringen en keuringen voor toelating tot een pensioenfonds 2)  

Aannamekeuringen geschieden in toenemende mate door bedrijfsgeneeskundige 

diensten en GGGD's. Pensioenfondsen stellen deelname veelal afhankelijk van de 

uitkomst van een geneeskundig onderzoek. In de praktijk valt dit geneeskundig 

onderzoek veelal samen met de aannamekeuring; een toename van het aandeel van 

bedrijfsgeneeskundige diensten en GGGD's in deze pensioenkeuringen ligt daarom 

voor de hand. Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds bepaalt dat keuringen 

dienen te worden uitgevoerd "door twee door de directie aangewezen genees-

kundigen dan wel door een door de directie aangewezen geneeskundige dienst". 

Deze aanwijzing geschiedt uit een lijst van geneeskundigen en geneeskundige 

diensten. Voor plaatsing op deze lijst moet men aan een aantal voorwaarden 

voldoen. Bedoelde lijst bestaat bijna geheel uit bedrijfsgeneeskundige dien-

sten en GGGD's. 

Het was voor ons niet mogelijk om het aantal aanname- en pensioenkeuringen dat 

per jaar door praktizerende huisartsen wordt gedaan te achterhalen. Gesprekken 

met huisartsen gaven ons de indruk, dat het aandeel van de huisarts op dit 

punt niet groot is. 

A13.4 
sportkeuringen  

Veruit de meeste sportkeuringen werden in 1977 verricht in het kader van: 

a) de bureaus voor medische sportkeuring 

b) het geneeskundig schooltoezicht 

ad a) de bureaus voor medische sportkeuring  

Volgens de Federatie van Bureaux voor Medische Sportkeuring in Nederland 

werden er in 1977 op de (223) aangesloten bureaus door (1451) aangesloten 

artsen per arts gemiddeld 213 keuringen verricht. Het aantal uren per arts 

bedroeg 31,3; het aantal keuringen per uur 6,8. 

Het aantal door deze bureaus geregistreerde sportkeuringen bevindt zich sinds 

1975 weer in een opgaande lijn. 

Het aantal huisartsen dat zich onder genoemde 1451 artsen bevindt is niet 

1) Gerekend tegen het tarief van een kleine keuring (zie pag. 89). 
2) Keuringen voor een pensioenverzekering bij een levensverzekeringsmaat-
schappij komen onder 

A13.5 
aan de orde. 
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bekend. Het honorarium verschilt per bureau, doch is doorgaans niet hoger (wel 

lager) dan het uurhonorarium dat de kruisvereniging hanteert voor consulta-

tiebureaus (in 1977 f 63 op free lance basis). Maximaal is met deze sport-

keuringen derhalve een bedrag gemoeid van 1451 x 31,3 x f 63 = f 2860000 

Het doorgaans niet zo hoge honorarium en het feit dat de activiteit vaak in de 

avonduren dient plaats te vinden hebben tot gevolg dat tot voor kort te weinig 

artsen bereid gevonden werden om sportkeuringen te verrichten. 

De Medische Commissie van de Federatie stelde in 1977 in de "Voorlopige Hand-

leiding bij Preventief Geneeskundig Onderzoek voor Sportbeoefening", dat dit 

onderzoek tenminste 10 á 15 minuten in beslag dient te nemen, "hetgeen bete-

kent", aldus de Commissie, "dat per uur niet meer dan 4 á 5 onderzoeken kunnen 

worden verricht". Een verlaging van het gemiddelde anno 1977 (6,8) in deze 

richting lijkt vooralsnog niet mogelijk. 

Interessant in dit verband is hetgeen in een enquête, ingesteld door de werk-

groep "Fysiologie en Pathofysiologie" van de Universiteit van Amsterdam werd 

geantwoord op de vraag of de eigen huisarts de sportkeuring zou moeten ver-

richten. Ca. 69% van de geënquêteerde keurende artsen, ca. 78% van de geënquê-

teerde bureaus en ca. 45% der geênquéteerde sportorganisaties vond van niet. 

ad b) het geneeskundig schooltoezicht  

Het aantal keuringsverklaringen in het kader van het geneeskundig schooltoe-

zicht is niet exact bekend. Het aantal geregistreerde keuringen bedroeg in 

1977 ca. 17000. Het werkelijke aantal is volgens de onder a) genoemde Federa-

tie vele malen groter. In de onder a) genoemde enquête kwam naar voren, dat 

75% der bureaus, 56% der keurende artsen en 54% der sportorganisaties vond, 

dat de sportadvisering voor de jeugd door de schoolartsendienst diende te 

worden verzorgd; 55% der geënquêteerde bureaus kende op dit punt al een samen-

werking met de schoolartsendiensten. 

Een verdere ontwikkeling in deze richting is belangrijk voor het aantal keu-

ringen genoemd onder a). Immers ca. 1/3 van de onder a) genoemde keuringen had 

betrekking op kinderen jonger dan 15 jaar. 

Samenvatting  

Het aantal huisartsen dat keuringswerkzaamheden verricht voor de bureaus voor 

medische sportkeuring is niet bekend. Financieel gezien is deze nevenfunctie 

niet erg aantrekkelijk te noemen. Wat betreft de toekomstige behoefte aan 

keurende artsen bij sportkeuringsbureaus zijn 2 ontwikkelingen van belang: 
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- de wenselijkheid om het aantal keuringen per uur te laten dalen van 6,8 naar 

4 á 5 (dit betekent een uitbreiding van het aantal arts-uren met 36 tot 70% 

per jaar) en 

- een mogelijk grotere betrokkenheid van de schoolartsendiensten bij de sport- 

advisering (een vermindering van het aantal arts-uren met ca. 1/3). 

Een professionalisering op het gebied van de sportkeuring heeft zich nog niet 

duidelijk afgetekend. In hoeverre het verrichten van sportkeuringen voor de 

huisarts in de toekomst een (redelijk) gehonoreerde nevenfunctie vormt is 

gezien het bovenstaande moeilijk in te schatten. 

A
13.5 

keuringen voor een levensverzekering (risicoverzekering, gemengde verze-

kering, lijfrente-/pensioenverzekering) bij een levensverzekerings-

maatschappij  

Hierbij kan een tweetal typen keuringen worden onderscheiden 

a) toelatingskeuringen 

b) keuringen ter vaststelling van invaliditeit (in verband met premievrijstel-

ling) 

ad a) toelatingskeuringen  

Afhankelijk van de toetredingsleeftijd en het verzekerd bedrag schrijven de 

diverse verzekeraars voor, of een medische keuring is vereist door een huis-

arts resp. een internist, of dat kan worden volstaan met een eigen gezond-

heidsverklaring. 

Teneinde meer te weten te komen over keuringsgrenzen, het aantal toelatings-

keuringen door huisartsen in 1977 en de ontwikkeling daarin in latere jaren 

hebben wij een enquête ingesteld bij alle (44) levensverzekeringsmaatschappij-

en die in 1977 waren aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Levensver-

zekeraars. 

40 Maatschappijen (91%), 91,4% van de markt vertegenwoordigend, werkten volle-

dig mee. Van 3 maatschappijen werd ook na een herhaald verzoek geen antwoord 

ontvangen, 1 maatschappij weigerde expliciet alle medewerking. 

Het resultaat van de enquête is als volgt. 

keuringsgrenzen  

Door de diverse maatschappijen worden uiteenlopende keuringsgrenzen gehan-

teerd. De verschillen zijn zo groot dat het voorkomt dat men bijv. met een 

gegeven combinatie van toetredingsleeftijd en verzekerd bedrag bij de ene 

maatschappij met een eigen gezondheidsverklaring kan volstaan terwijl de 

andere met een medisch onderzoek door een huisarts nog geen genoegen neemt. 
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Een gedetailleerde weergave van de enquête-resultaten op dit punt zou erg veel 

tijd en ruimte vergen hetgeen wij in dit kader te ver vonden gaan. 

aantal keuringen door huisartsen in 1977  

Het aantal opgegeven toelatingskeuringen door huisartsen voor 1977 bedroeg 

41700. Het daarmee gemoeide bedrag was ca. f 3534000. Extrapolatie geeft voor 
100 

de totale markt een aantal keuringen van-------x 41700 	ca. 45700 en een 

bedrag van ca. f 3873000. Verdeeld over alle 	huisartsen in 1977 

komen bovenstaande cijfers per huisarts neer op ca. 9 keuringen en een bedrag 

van f 775 per jaar. 

ontwikkelingen in het aantal keuringen door huisartsen in latere jaren  

5 Van de 40 maatschappijen die de enquête beantwoordden hadden in 1977 0 

keuringen. Voor de overige (35) maatschappijen, in 1977 ruim 91% van de markt 

voor levensverzekeringen vertegenwoordigend, is het volgende overzicht te 

geven. 

Ontwikkeling in het aan- 
tal keuringen na 1977 

aantal maatschappijen in % na weging met het 
aantal keuringen in 1977 absoluut in % 

Toename 4 11% 4% 

Constant 10 29% 17% 

Daling 21 60% 84% 

Totaal 35 100% 100% 

Verreweg de meeste en qua aantal keuringen belangrijkste maatschappijen meld-

den een daling van het aantal keuringen na 1977. Bijna alle maatschappijen 

noemden als belangrijkste reden een structurele verhoging van de keuringsgrens 

waarbeneden met een (eigen) gezondheidsverklaring kan worden volstaan. Andere 

punten die ter verklaring worden aangevoerd zijn een toename van het aantal 

collectieve contracten (waarbij lichtere keuringseisen worden gehanteerd) en 

een gerichtere werkwijze van de medisch adviseur. 

ad b) keuringen ter vaststelling van invaliditeit (in verband met premievrij-

stelling)  

Steekproefsgewijs kan het aantal invaliditeitskeuringen in verband met premie-

vrijstelling voor 1977 worden benaderd op ca. 3650 en het daarmee gemoeide 

bedrag op ca. f 417000. Verdeeld over alle praktizerende huisartsen in 1977 

komen bovenstaande cijfers neer op 0,7 keuring en ca. 1 83 per huisarts. 
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A13.6 keuringen en controles voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen  

Teneinde meer te weten te komen over de in 1977 in dit kader verrichte neven-

werkzaamheden werd door ons een enquête ingesteld bij 54 ongevallenverzeke-

raars, waarvan 49 aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Ongevallen— en 

Ziekteverzekeraars NVOZ. Het bestuur van voornoemde vereniging berichtte ons 

evenwel, dat zij van mening was de leden te moeten adviseren aan deze enquête 

geen medewerking te geven, omdat de betreffende vragen naar haar mening be-

trekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de huisartsen. 

Na een reactie onzerzijds wendde de NVOZ zich tot de LHV met de vraag, of er 

van die zijde bezwaren bestonden tegen verstrekking van de gevraagde gegevens. 

De LHV berichtte ons door het onderzoek te zijn verontrust en van mening te 

zijn "dat het onjuist is om —ook al betreft het geaggregeerde cijfers— zulke 

privacy gevoelige cijfers aan derden te vragen". 

Het gevolg was dat slechts 9 maatschappijen (ca. 2850 keuringen en 30000 

controles) de enquête beantwoordden. 

Het voorgaande noodzaakte ons om hier te volstaan met een grove schatting op 

basis van de aantallen keuringen en controles en het marktaandeel van enkele 

maatschappijen. 

De op deze wijze geschatte aantallen zijn voor 1977 als volgt. 

omschrijving totaal per huisarts 

aantal bedrag aantal bedrag 

keuringen 

controles 

12000 

153000 

f 1020000 

f 2910000 

2,4 

30,6 

f 204 

f 582 

totaal f 3930000 f 786 

Voor wat betreft de ontwikkeling na 1977 is van belang te vermelden dat in 

deze sector nog een lichte groei te verwachten is (lichte toename van het 

aantal toelatingskeuringen) en dat de duur van de arbeidsongeschiktheid aan 

het toenemen is (toename van het aantal controles). 

A
13  Samenvatting  

In het voorgaande is gepoogd wat meer inzicht te krijgen in de hoeveelheden 

keuringen en controles die in 1977 door praktizerende huisartsen als neven-

functie werden verricht. 

Wat we gevonden hebben wordt in het kort weergeven in tabel 14 (pag. 97). 



Tabel 14. Aantal keuringen en controles door praktizerende huisartsen in 1977 en de daarmee gemoeide bedragen. 

nr. 	omschrijving aantal 
ca. 

totaal bedrag 
f 

spreiding ontwikkelingen na 1977 

A
13.1 	

Bedrijfsverenigingen 
- spreekuurcontroles 1423400 27045000 max. 2454 huisartsen Enkele bedrijfsverenigingen beogen 
- huisbezoeken 143300 4103000 (49n 

ongelijke spreiding 
een andere aanpak waardoor werkzaam-
heden voor huisartsen afnemen 

A
13.2 	

Rijbewijskeuringen 150000 8484000 onbekend, vermoedelijk 
groot 

Invloed aangekondigde veranderingen 
inzake verlenging rijbewijs is on-
bekend 

A
13.3 	

Aanname- en pensioen- 
keuringen 

onbekend P.M. onbekend Aantallen vermoedelijk klein, zullen 
in de toekomst nog verder dalen 

A
13.4 	

Sportkeuringen 396000 x % van max. y % van 1451 keurende verschuivingen van jeugdkeuringen 
x % door 
huisartsen 

2860000 artsen naar schoolartsendiensten, verlaging 
van het aantal keuringen per uur. 

A
13.5 	

Levensverzekeringsmij. 
-toelatingskeuringen 45700 3873000 onbekend De meeste maatschappijen voorzien een 

daling 
-invalideitskeuringen 3650 417000 onbekend redelijk constant 

A
13.6 	

Ongevallenverzekeringen 
-toelatingskeuringen 
-controles 

12000 
153000 

1020000 
2910000 

onbekend 
onbekend 

Lichte toename aantal toelatingskeu-
ringen, toename aantal controles 

A
13 	

Totaal 47825000 
+ P.M. 
+ x % van max. 

286°000 
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Kwantitatief gezien blijken vooral de controles voor de bedrijfsverenigingen 

van belang. Voor deze en de andere onder A 13  vermelde nevenfuncties geldt dat 

de spreiding niet exact bekend is doch vermoedelijk vrij groot is. Ook het 

onderzoek van Raupp wijst voor dit type nevenfuncties op een grote spreiding; 

de door hem gegeven cijfers betreffende het gemiddeld aantal keuringen per 

huisarts per jaar zijn echter een veelvoud van wat door ons terzake werd 

aangetroffen. 

In totaal was met keuringen en controles in 1977 48 tot 50 miljoen gulden 

gemoeid, hetgeen gemiddeld per huisarts neerkomt op f 9600 A f 10000 (met 

inachtneming van een vrij ongelijkmatige spreiding). 

Voor bijna alle onder A 13  besproken nevenwerkzaamheden geldt, dat een afname 

van de aantallen na 1977 waarschijnlijk, in sommige gevallen zelfs zeker is. 

Dit versterkt het beeld van dalende opbrengsten dat bij de meeste nevenwerk-

zaamheden wordt opgeroepen en waar we aan het eind van dit hoofdstuk nog op 

terug zullen komen. 

A14  inentingen  

Uit het rapport "Vaccinatietoestand Nederland per 1-1-1978" (77) kan het 

aantal inentingen over 1977 voor DTKP I t/m IV en mazelen worden benaderd op 

ca. 820000. De honorering bedraagt f 1 per vaccinatie. Niet bekend was welk 

deel van deze vaccinaties door huisartsen geschiedde. 

Raadpleging van jaarverslagen van enkele grote plaatselijke kruisverenigingen 

gaf een aandeel van ca. 20%, zodat het totaalbedrag uitkomt op ca. f 164000. 

Par. 3.2.  B. Nevenfuncties waarbij slechts sprake is van een onkostenvergoe- 

ding en/of vacatiegeld  

B
1 
 (bestuurs-)adviseur van stichtingen, clubs etc. 

We volstaan met het vermelden van deze nevenfunctie. 

13 vergoeding voor de huisarts als opleider  

Indien een arts zich wil specialiseren in de huisartsgeneeskunde, dient hij 

gedurende één jaar de beroepsopleiding die door de huisartseninstituten wordt 

georganiseerd te volgen. Een belangrijk onderdeel van deze beroepsopleiding 

wordt gevormd door een ten minste 6 maanden durende stageperiode l)  in een 

1) De meeste huisartseninstituten schrijven een langere stage-periode voor 
b.v. Utrecht en Nijmegen (1 jaar), Maastricht (9 maanden + 3 maanden stage 
elders vanuit de huisartspraktijk), Groningen (vaak 2 x 6 maanden), Leiden (8 
maanden). 



99 

huisartspraktijk onder supervisie van de betreffende huisarts. In principe 

komt elke goed werkende huisarts voor deze nevenfunctie in aanmerking. In 1977 

bedroeg het aantal bezette opleidingsplaatsen 497 1) hetgeen betekent, dat ca. 

1 op de 10 huisartsen als opleider optrad. 

De opleidingscapaciteit bedroeg in 1977 535 plaatsen. Deze is voldoende om in 

2000 een huisartsendichtheid te bereiken van meer dan 1 per 1000 inwoners. 

Hierbij is echter geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat artsen de 

huisartsenopleiding volgen zonder de intentie te hebben ook daadwerkelijk het 

huisartsenberoep te willen uitoefenen. Volgens het NHI (44) hadden per 

1-1-1981 van de 2405 artsen die sinds de start van de huisartsenopleiding in 

1973 deze opleiding hadden gevolgd, er zich 1095 als huisarts gevestigd, waren 

er 179 werkzaam als assistent, waren er 404 actief zoekend naar een vesti-

gingsmogelijkheid en 234 niet zoekend. 460 (19%) Hadden geen vestigingsplannen 

(meer) en bevonden zich in (opleiding tot) een veelheid van andere functies, 

zowel medisch (specialist, verpleeghuisarts, consultatiebureau-arts, sociaal 

geneeskundige, functie in de zwakzinnigenzorg, bedrijfsarts, uitzending naar 

ontwikkelingslanden), als niet medisch. Terzake wordt door het NHI nader 

onderzoek verricht. 

Bovendien dient rekening te worden gehouden met het feit dat het niet-natuur-

lijk verloop onder huisartsen groot is (zie NHI: vertrek uit de huisartsprak-

tijk 1972-1975 (45)). Het ligt overigens voor de hand dat dit laatste sterk 

zal dalen als de toename van het artsenaanbod zich overal zal manifesteren. 

Confrontatie van de met de huidige opleidingscapaciteit te bereiken huisart-

sendichtheid voor het jaar 2000 met de wensen dienaangaande volgens de struc-

tuurnota (1:2200) of stukken van recentere datum (1:2000) houdt in, dat bij 

een gelijke opleidingsconstructie voor de komende jaren uitbreiding van de 

opleidingscapaciteit in ieder geval niet nodig lijkt. 2) 

Een wijziging van de huisartsenopleiding waarbij de stage-periode aanzienlijk 

verlengd wordt is gezien de gang van zaken in het buitenland (bijv. Denemar-

ken) en de centrale rol die de huisarts in de Nederlandse gezondheidszorg 

wordt toegedacht enigszins voor de hand liggend. Dit brengt uiteraard een 

grotere behoefte aan opleidingsplaatsen met zich mee. 

Wat betreft de vergoeding die de huisarts-opleider ontvangt gingen de gedach- 

ten in eerste instantie uit naar een 0,1 aanstelling van de opleider bij het 

betreffende huisartseninstituut tegen een salaris volgens het maximum van 

1) In 1978 lag dit aantal op 471, in 1979 op 455. 
2) Zie ook tabel 13 op pag. 71. 
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schaal 150 BBRA. Op pragmatische gronden heeft men echter gekozen voor beta-

ling van een integrale vergoeding voor de door de huisarts—opleider te inves-

teren tijd en te maken onkosten. Anno 1977 bedroeg deze vergoeding op jaarba-

sis f 6048 (1 504 per maand). 

De mate waarin de praktijkkosten door deze nevenfunctie toenemen lopen per 

praktijk sterk uiteen. Soms vergoedt de huisarts—opleider de assistent tele-

foonkosten, een kilometer—vergoeding in verband met patiëntenbezoek, eventuele 

verhuiskosten en soms zelfs de reiskosten voor de terugkomdagen op het huis—

artseninstituut. In het ene huisartseninstituut wordt afgesproken om het 

bedrag in een bepaalde verhouding tussen huisarts en assistent te verdelen, in 

het andere laat men iedere opleider daarin vrij. Het komt dan voor dat de 

huisarts—opleider het totale bedrag aan de assistent overhandigt omdat hij van 

mening is dat voor— en nadelen van de opleiding elkaar grotendeels compense-

ren. 

Resumerend kan worden gesteld dat de onderhavige nevenfunctie in de toekomst 

als zodanig van belang blijft, maar de frequentie, tenzij de stage—periode 

wordt verlengd, niet veel zal toenemen. Het belang van deze nevenfunctie als 

opbrengstfactor laat zich gezien het bovenstaande moeilijk beoordelen. In 

totaal werd in 1977 door de huisartseninstituten aan de opleiders ca. 3 mil-

joen gulden betaald. 1)  

Par. 3.3. C. De apotheekfunctie  

Een deel van de huisartsen is apotheekhoudend. Volgens gegevens van de Zieken-

fondsraad kan het aantal huisartspraktijken met een apotheek voor 1977 worden 

geschat op 1373 (27,2%). Omdat in de cijfers van de Ziekenfondsraad het aantal 

huisartsen en het aantal praktijken slechts 0,2% van elkaar afwijken, stellen 

we het aantal apotheekhoudende huisartsen (a.h.) ook op 1373. 

De gemiddelde ziekenfondspraktijk van de apotheekhoudende en de niet apotheek-

hbudende huisarts ontlopen elkaar niet veel: in 1977 1866 (waarvan 27 niet in 

de apotheek ingeschreven) tegenover 1892 zielen. 

De verdeling evenwel loopt wat uiteen (figuur 8). 

1) Mededeling Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 
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Figuur 8.Procentuele verdeling van het aantal ziekenfondspraktijken naar 

praktijkgrootte voor apotheekhoudende (cmig) resp. niet apotheekhou-

dende (r--1)  huisartsen per 21 mei 1977 

% aantal 
praktijken 

-1.-----omvang ziekenfonds - 
1000 	7000 	3000 	4000 	5000 praktijk in zielen 

De honorering van apotheekhoudende huisartsen voor farmaceutische hulp aan 

ziekenfondspatiënten is voor 1977 als volgt opgebouwd. 

A. Abonnementshonorarium per ingeschreven verzekerde (incl. nabetaling). 

netto honorarium 	f 7,27 

pensioenbijdrage 	f 0,78 

bijdrage in apotheekkosten 	f 18,03 

vergoeding spillage 	f 1,31 

totaal 	 f 27,39 

Voor die apotheekhoudende huisartsen welke BTW-afdrachtplichtig zijn wordt 

het honorarium verhoogd met 4% onder aftrek van de in apotheekkosten en 

spillage begrepen voorheffing. 

B. De kosten van de aan ziekenfondsverzekerden afgeleverde genees- en verband-

middelen berekend volgens de Ziekenfondstaxe MOP en de huisarts in reke-

ning gebrachte BTW. 

Voorzover de totale vergoedingen niet kostendekkend zijn heeft de huisarts 
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recht op een compensatieregeling. 

C. Voor mobiele groepen geldt een afzonderlijke regeling. Ook hier geldt een 

aanvullende regeling voor BTW-afdrachtplichtige apotheekhoudende huis-

artsen. 

In totaal werd over 1977 door de ziekenfondsen aan apotheekhoudende huisartsen 

uitbetaald (opgave secretariaat Ziekenfondsraad voor het 4e FOG (79)) 

Omschrijving Totaal 
(x 	f 	1 miljoen) 

per apotheekhoudend 
huisarts 

Netto abonnementshonorarium 

en pensioenbijdrage 19,6 f 	14275 

Afleveringskosten (kosten apotheek) 43,7 f 	31830 

Vergoeding spillage 3,9 J. 	2840 

Subtotaal 67,2 f  48945 

Kosten genees- en verbandmiddelen 152,8 f 	111290 

BTW 9,4 f 	6845 

Totaal 229,4 f 167080 

De apotheekhoudende huisarts had in 1977 voor het ziekenfondsgedeelte van zijn 

apotheek derhalve gemiddeld een bruto-winst van f 48945. 

Hieruit dienen de aan ziekenfondsverzekerden toe te rekenen apotheekkosten en 

spillage te worden bestreden, waarna normatief gezien gemiddeld per apotheek-

houdende huisarts uit hoofde van hulp aan ziekenfondsverzekerden een bedrag 

resteert van f 14275 voor netto honorarium en pensioenbijdrage. 

Voor wat betreft het aantal particulieren dat gebruik maakt van de diensten 

van apotheekhoudende huisartsen zijn geen gegevens voorhanden. 

Het KISG-jaarboek 1979 (58) bevat inzake de geneesmiddelen-consumptie door 

particulieren de hierna volgende cijfers. Vooraf zij echter opgemerkt dat: 

-. particulier verzekerden over het algemeen vrij zijn om zich al dan niet 

tegen de kosten van medicijnen te verzekeren (negatieve selectie) 

- de cijfers betrekking hebben op ruim 500000 verzekerden (= ca. 12% van het 

aantal niet-ziekenfondsverzekerden) 

- de cijfers exclusief de eigen bijdrage van de verzekerde zijn 



103 

Door particuliere ziektekostenverzekeraars betaalde vergoedingen voor medi-

cijnen per particulier verzekerde in 1978 (ongecorrigeerd) 

Voorschrijver: 1978 

huisarts f 65,74 

specialist f 23 t_ 19 _.— 

Totaal f 88,93 

De kosten van farmaceutische hulp per ziekenfondsverzekerde bedroegen in 1978 

f 132,50 hetgeen bijna 50% hoger is dan voornoemde f 88,93. 

Rekening houdend met enerzijds de eerder genoemde negatieve selectie en ander-

zijds het feit dat de particuliere cijfers exclusief eigen bijdragen zijn, 

ligt het in de verwachting dat (ook) ter zake van het geneesmiddelenverbruik 

de particulieren achterblijven bij de ziekenfondsverzekerden'. Het hangt af 

van de winstmarges bij de verkoop aan particulieren of deze achterblijvende 

consumptie kan worden gecompenseerd of wellicht overtroffen. Stellen we de 

netto winst per particulier gelijk aan die per ziekenfondsverzekerde, dan 

resteert gemiddeld per apotheekhoudende huisarts aan netto honorarium en 
100  

pensioenbijdrage 69 43 x f 14275 = f 20560.
2) 

,  

Ontwikkelingen in de toekomst  

Het aantal apotheekhoudende huisartsen is de laatste jaren aanzienlijk afgeno-

men. Bovendien is het aantal ziekenfondsverzekerden per huisartsapotheek flink 

gedaald. Een en ander wordt weergegeven in het volgend staatje. 

mei 	1970 mei 1980 

Aantal huisartsen apotheekhoudend 1446 32% 1234 23% 

overig 3068 68% 4047 77% 

totaal 4514 100% 5281 100% 

Ziekenfondsverzekerden per huisarts 

2002 1778 apotheekh. huisartsdeel 

apotheekdeel 1965 1749 

niet apotheekhoudend 1949 1811 

Bron: Ziekenfondsraad, jaarverslag 1970 en 1980. 

1) In het Financieel Overzicht (79) wordt uitgegaan van de veronderstelling 
dat de kosten van farmaceutische hulp aan ziekenfondsverzekerden en particu-
lieren aan elkaar gelijk zijn. 
2) Er vanuit gaande dat de verhouding ziekenfondsverzekerden : particulieren 
voor apotheekhoudende en niet apotheekhoudende huisartsen gemiddeld gelijk is. 
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Voor de toekomst ligt een geleidelijke afname van het aantal apotheekhoudende 

huisartsen in de lijn der verwachtingen. Een bepaald aantal apotheekhoudende 

huisartsen zal echter ook op langere termijn nodig blijven teneinde een ade-

quate geneesmiddelenvoorziening op het platteland te behouden. Welk aantal 

daarvoor nodig is hangt af van welke afstand voor de patiënt acceptabel is en 

welke normgrootte (in patiënten) men in de toekomst voor een apotheek wil 

stellen. Het feit dat het aantal apothekers in de loop van de tijd snel toe-

neemt, momenteel met ca. 100 per jaar, zal op de normatieve apotheekgrootte 

een neerwaartse druk uitoefenen. De onlangs door de Minister van V & M getrof-

fen regeling voor de vestiging van apotheken heeft de in de afgelopen jaren 

toegenomen onzekerheid inzake rechtspositie en inkomen van de apotheekhoudende 

huisarts tot aanvaardbare proporties teruggebracht. 

Par. 3.4. Samenvatting  

Gehonoreerde nevenwerkzaamheden bij huisartsen komen zeer regelmatig voor. Dit 

blijkt niet alleen uit onderzoeken op dit gebied als van Raupp (103) en het 

door Brouwer genoemde onderzoek van het NHI, ook het feit dat in de landelijke 

honoreringsovereenkomst tussen LHV en VNZ door eerstgenoemde wordt geaccep-

teerd dat de kostenvergoeding voor de huisarts ruim 4% wordt gekort in verband 

met toerekening van kosten aan betaalde nevenfuncties, vormt in dit verband 

een duidelijke indicatie. 

In het voorgaande hebben we gepoogd wat meer inzicht te krijgen in de op-

brengsten die de huisarts in 1977 uit gehonoreerde nevenfuncties ontving, 

alsmede de daarin te verwachten ontwikkeling. 

In tabel 15 (pag. 106) worden de gegevens, die voor de onderscheiden neven-

functies gevonden zijn, nog eens kort samengevat. 

Uit dit samenvattend overzicht blijkt, dat in 1977 de opbrengsten uit de onder 

A genoemde nevenfuncties voor praktizerende huisartsen meer dan 61 miljoen 

gulden bedroegen. Dit komt gemiddeld per praktizerend huisarts neer op meer 

dan f 12200, waarbij dient te worden opgemerkt dat de spreiding onbekend doch 

in elk geval groot is. Op deze opbrengsten uit nevenfuncties zijn nog geen 

kosten in mindering gebracht; deze komen aan de orde in hoofdstuk III. 

Naast de opbrengsten uit de onder A genoemde nevenfuncties was er in 1977 

sprake van 3 miljoen gulden aan opbrengsten als vergoeding voor het functio-

neren als huisarts-opleider. Bij deze opleiding is jaarlijks ca. 1 op de 10 

huisartsen betrokken. Ook op deze opbrengsten dienen nog kosten in mindering 

1) Voor meer informatie: zie hoofdstuk III. 
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te worden gebracht. Soms, zo blijkt uit het in par. 3:2 gestelde, bedraagt 

deze vermindering zelfs 100% van de opbrengst. 

Tenslotte blijkt, dat in 1977 ca. 27% van de praktizerende huisartsen apo-

theekhoudend is. Voor hen was uit dien hoofde in 1977 naar schatting ca. 

f 28230000 aan netto—honorarium en pensioenpremie beschikbaar. Dit komt gemid-

deld per apotheekhoudend huisarts neer op ca. f 20600. Voor de goede orde zij 

gesteld dat in dit geval de (apotheek—)kosten al wèl in mindering zijn ge-

bracht. 

Duidelijk is geworden, dat voor bijna alle gehonoreerde nevenfuncties voor de 

toekomst een afname valt te verwachten. Deze afname is vooral het gevolg van 

een snelle toename van het aantal artsen en een (deels daarmee samenhangende) 

toenemende specialisatie voor functies als bedrijfsarts, verpleeghuis—arts, 

keuringsarts, controle—arts, consultatiebureau—arts en dergelijke. 



Tabel 15. Geschatte omvang en opbrengsten van nevenwerkzaamheden van praktizerende huisartsen Th 1977. 

nr. nevenfunctie geschatte 
hoeveelheid 

geschat bedrag 
voor 1977 
(x f 1000000) 

spreiding 
(huisartsen) 

toekomstige 
ontwikkeling 

A 	p.t. functie wetenschapp. instell. 1 
A2 	p.t. functie verpleeginrichting 
A
3 	p.t. functie medisch adviseur 

bejaardenoord 
A
4 	p.t. functie bedrijfsgeneesk. dienst 

A
5 p.t. functie GGGD/DGD 

p.t. functie als gemeente-arts 
A6 	p.t. functie consultatiebureau 

- consulten zuigelingen 
- consulten kleuters 

A
7 	p.t. functie bij ziekenfonds 

ziektekostenverzekeraar 
A 	p.t. functie bij andere verzekeraar 
A
8 

p.t. functie bij bedrijfsvereniging 
A
9  

p.t. functie bij onderwijsinstelling 

A11 
10 

p.t. functie bij dagblad e.d. 
A
12 p.t. functie bij huis van bewaring e.d 

A
13 keuringen en controles 

1. bedrijfsvereniging spreekuurcontr. 
visite-controle 

2. rijbewijskeuringen 
3. aanname- en pensioenkeuringen 
4. sportkeuringen 

5. levensverz.mij. toelatingskeuring 
invalid.keuring 

6. arb.ongesch.verz. toelatingskeur. ' 
controles 

A
14 

Inentingen 

P .M. 
P.M. 
6,52 

P.M. 
P.M. 

4,14 	vrij groot aantal h.a. 
2,27 	vrij groot aantal h.a. 
P.M. 	zeer klein aantal h.a. 
P.M. 	klein aantal h.a. 
P.M. 	klein aantal h.a. 

vrijwel nihil zeer klein aantal h.a. 
P.M. 	redelijk aantal h.a. 
P.M. 	klein aantal h.a. 
P.M. 	klein aantal h.a. 

27,05 	{groot aantal h.a. 
4,10 	max. 2454 
8,48 	groot aantal h.a. 
P.M. 	onbekend 

x%v.2,86(max) y% van 1451 
keurende artsen 

3,87 	onbekend 
0,42 	onbekend 
1,02 	onbekend 
2,91 	onbekend 
0,16 	groot aantal h.a. 

P .M. 
P .M. 

ca. 800 h.a. 

P.M. 
P.M. 

657600 
180500 
P.M. 
P.M. 
P.M. 

vrijwel nihil 
P .M. 
P .M. 
P.M. 

1423400 
143300 
150000 
P.M. 

x% v. 396000 

45700 
3650 
12000 

153000 
164000 

licht toenemend 
verdere afname 
nog onduidelijk 

verdere afname 
verdere afname 
afname 

[ afname of onder "nor-
male" huisartsenhulp 
verdere afname 
redelijk constant 
lichte afname 
blijft vrijwel nihil 
afname 
afname 
redelijk constant 

vrij klein aantal h.a. 
zeer klein aantal h.a. 
ca. 700 h.a. waarvan 
ca. 100 met 2 tehuizen 
klein aantal h.a. 
klein aantal h.a. 

(afname i.v.m. 
tgerichtere aanpak 
afh.v.nwe. bepalingen 
verdere afname 
minder keur, per uur; 
meer naar schoolarts 
daling 
redelijk constant 
lichte toename 
toename 
redelijk constant 

A Totaal 

B 1  
2 vergoeding huisarts als opleider 

bestuurslid/-adviseur 

apotheekfunctie C 
(netto-honorarium + pensioenpremie) 

P.M. 
497 h.a. 

ca. 26,5% 
Ned. bevolkins 

60,94 + P.M. 
+ x%v. 2,86(max) 

P.M. 	onbekend 
3,00 	capaciteit 535 h.a. 

1373 huisartsen 

onbekend 
geringe toename 

duidelijke afname 28,23 
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Hoofdstuk III. De kosten in de huisartspraktijk  

Par. 1. Inleiding  

In de literatuur is nauwelijks informatie te vinden over de kosten in de 

huisartspraktijk. Voor een benadering van deze kosten wordt vrijwel steeds 

teruggegrepen op de praktijkkosten volgens de landelijke honoreringsovereen-

komst tussen LHV en VNZ, zoals eerder besproken in hoofdstuk I, par 2. Volgens 

de Commissie Van der Ven, die de grondslagen voor deze landelijke honorerings-

overeenkomst legde "dient deze kostenvergoeding per definitie te zijn gericht 

op vergoeding van de werkelijk gemaakte onkosten". Omdat een exacte berekening 

voor elke afzonderlijke praktijk echter praktisch niet haalbaar is, wordt 

volstaan met een benadering. De benadering die werd gekozen leek ons voldoende 

betrouwbaar om als uitgangspunt te dienen voor onze eigen benadering. Deze 

betrouwbaarheid ontlenen wij niet in de laatste plaats aan het feit dat alvo-

rens de landelijke honoreringsovereenkomst van kracht wordt, deze wordt ge-

toetst door LHV, VNZ, Ziekenfondsraad en -tot september 1982- Ministerie van 

Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 

In par. 2 wordt nader op de praktijkkosten volgens de landelijke honorerings-

overeenkomst ingegaan. Met name zal hierbij aandacht worden besteed aan de 

relatie tussen kosten en praktijkomvang. Voor de kostenposten interest good-

will en huur (c.q. rente en afschrijving) praktijkpand vindt in hoofdstuk VII 

een casu/stieke benadering plaats. In verband hiermee wordt hier tevens aange-

geven wat de kosten zijn exclusief genoemde kostenposten. 

Een en ander resulteert in enkele kostenformules die de relatie tussen prak-

tijkomvang en -kosten weergeven. 

In par. 3 worden de praktijkkosten volgens de in par. 2 ontwikkelde formules 

vergeleken met de praktijkkosten van een solopraktijk volgens een artikel in 

Medisch Contact, een van de schaarse publicaties op dit punt. 

In par. 4 wordt aandacht besteed aan de (meer-) kosten van gezondheidscentra, 

groepspraktijken en overige associaties, zulks mede in relatie tot de op dit 

punt bestaande, in hoofdstuk II, par. 2.4 besproken subsidieregelingen. 

In par. 5 tenslotte wordt de kostenontwikkeling over de periode 1977-1981 

weergegeven. 
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Par. 2. De praktijkkosten in 1977, afgeleid uit de landelijke honoreringsover-

eenkomst tussen LHV en VNZ  

Het bruto abonnementshonorarium voor ziekenfondsverzekerden bestaat uit een 

netto honorariumdeel, een pensioendeel en een kostendeel. Het kostendeel staat 

in dit hoofdstuk centraal. Het bestaat uit een vergoeding voor "vaste" kosten 

en een vergoeding voor "variabele" kosten. 

De vergoeding voor "vaste" kosten wordt door de ziekenfondsen tot maximaal 

1800 ziekenfondsverzekerden ("zielen") betaald. De vergoeding wordt bepaald 

door de geschatte "vaste" kosten voor een huisartspraktijk van 2600 zielen te 

delen door 2600. 1800 (70%) Van die 2600 zielen worden geacht ziekenfondsver-

zekerde te zijn. 

De vergoeding voor "variabele" kosten wordt in de landelijke honoreringsover-

eenkomst bepaald door de geschatte "variabele" kosten bij een praktijkomvang 

van 2850 zielen te delen door 2850. Uit de landelijke honoreringsovereenkomst 

voor 1977 is voor een huisartspraktijk van 2600 zielen, de in tabel 16 (pag. 

109) weergegeven "normatieve" kostenopstelling af te leiden (de "variabele" 

kosten zijn met een * gemerkt). 

Voor onze verdere berekeningen zijn we met name geInteresseerd in het kosten-

patroon bij verschillende (voor langere tijd geldende) praktijkgroottes (geme-

ten in aantal ziekenfondsverzekerden of equivalenten daarvan). We hebben 

daarom getracht, de in de landelijke honoreringsovereenkomst beschreven prak-

tijkkosten in te delen naar categorieën, afhankelijk van de variabiliteit met 

de (voor langere tijd geldende) praktijkomvang. Strevend naar een zo eenvoudig 

mogelijke indeling kwamen wij tot de volgende 3 categorieën. 1)2) 

A. Kosten die min of meer onafhankelijk zijn van de praktijkomvang op langere 

termijn. 

B. Kosten die nagenoeg proportioneel variabel zijn met de praktijkomvang op 

langere termijn. 2)  

C. "Gemengde kosten". Hieronder verstaan we kosten die deels wel en deels niet 

afhankelijk zijn van de praktijkomvang. 

1) Voor wat betreft de toerekening van kosten aan "overige" huisartsenhulp en 
nevenfuncties hanteren we dezelfde indeling; in plaats van praktijkomvang kan 
men dan lezen omvang nevenwerkzaamheden. 
2) Theoretisch gezien zouden veel meer categorieën kunnen worden onderscheiden 
(men denke bijv, aan degressief variabele kosten en progressief variabele 
kosten). Voor een indeling van de kosten volgens de landelijke honorerings-
overeenkomst bestond hieraan echter geen duidelijke behoefte. 
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Tabel 16. Normatieve praktijkkosten in 1977 bij een huisartspraktijk van 2600 

ziekenfondsverzekerden of equivalenten ervan, afgeleid uit de lande-

lijke honoreringsovereenkomst tussen LHV en VNZ (x f 1) 

omschrijving CAT 

1) 

to- 

taal 

huisartsenfunctie neven 

func-

ties 3) 
in het 

tarief 

niet in 

tarief 2) 

a vervoer a l  vaste autokosten A 
1 5144 4428 99 617 

a 2  variabele autokosten *B 1 3468 3016 36 416 

b huisvesting b l  huur A2 5978 5611 29 238 

b2 werkster A3 4694 4405 102 187 

b3  energie A3  1234 1158 27 49 

b4 afschrijving meubilair A3 1302 1222 28 52 

b s  overige praktijkruimte A3  258 242 6 10 

c voorziening c l  vervanger C
1  

7050 6898 152 - 

tijdens af- c 2  vervanging assistente C
2 1479 1447 32 - 

wezigheid c 3  afschrijv. 	telefoonbeantw. A4  75 73 2 - 

c
4 
semafoon, doktersdienst A

5 500 489 11 - 

d instrumen- d1 verbruiksartikelen *8
2 

1272 1222 - 50 

tarium d2  afschr. inricht. spreekkamer A6  243 232 3 8 

d3 afschr. 	instrumenten A7 961 916 12 33 

d
4 onderhoud A7 70 66 1 3 

e oriëntering A8 2581 2484 97 - 

f algemene f l  telefoon-abonnement A, 589 552 13 24 

kosten f 2  telefoon-gesprekken *8
3 

759 718 10 31 

f
3 
financiële administratie C3  1638 1537 35 66 

f4  overige "vaste" alg. ktn. A
10 

1285 1205 28 52 

f s  overige "variabele" alg. ktn *B4  906 857 12 37 

g assistente C2 23875 22731 189 955 

h interest h
1 
 - instrumentarium A

7 667 621 19 27 

h2 - meubilair A3  586 547 16 23 

h3 - telefoonbeantwoorder A4 28 26 1 1 

h4 - schrijfmachine, 	textiel A 11 68 63 2 3 

h s  - debiteuren, 	liquiditeiten 8 5  1624 1514 45 65 

h6  - goodwill 86 
4056 3943 113 - 

totaal 72390 68223 1220 2947 

1) De indeling in A, B en C komt aan de orde op pagina 110. 
2) In verband met de voor 1977 geldende prijsmaatregel mocht een deel van de 
kosten niet in het tarief worden doorberekend. 
3) Hiermede worden hier alle activiteiten bedoeld die niet via het abonne-
mentshonorarium worden betaald (dus ook bevallingen e.d.). 
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Tot categorie A kunnen ons inziens worden gerekend: 

A 	"vaste" autokosten (a 1 ) 
1 

A2  huur (b 1 ) 

A3 overige huisvestingskosten (b 2 , 1) 3 , 1)4 , b5 , h2 ) 

A4 afschrijving en interest telefoonbeantwoorder (c 3 , h 3 ) 

As semafoon, doktersdienst (c4) 

A6  afschrijving inrichting spreekkamer (d 2 ) 

A7 afschrijving, interest en onderhoud instrumentarium (d 3 , d4 , h 1 ) 

A8  oriëntering (e) 

A, telefoon-abonnement (f 1 ) 

A10  overige "vaste" algemene kosten (f 4 ) 

A11 interest schrijfmachine, textiel (h 4
) 

Tot categorie B kunnen ons inziens worden gerekend: 

B i  "variabele" autokosten (a 2 ) 

B2  verbruiksartikelen instrumentarium (d 1 ) 

B 3  telefoon-gesprekskosten (f 2 ) 

B4 
overige "variabele" algemene kosten (f 5

) 

B 5  interest debiteuren en liquiditeiten (h s ) 

B6  interest goodwill (h 6 ) 

Tot categorie C kunnen ons inziens worden gerekend: 

C 1  vervanger (c l ) 

Bij een kleinere praktijkomvang zijn minder uren nodig en/of is meer tijd 

beschikbaar voor een onderlinge regeling met collegae. 

C2 assistente en vervanging assistente tijdens vakantie (c 2 , g) 

De werkzaamheden van de assistente zijn voor een deel nagenoeg onafhanke- 

lijk van de praktijkomvang. Voor het overige is er ons inziens wel degelijk 

een relatie met de praktijkomvang.
1) We gaan er vanuit dat aanstelling in 

, deeltijdarbeid mogelijk is. 

C
3 
financiële administratie (f

3
) 

Getotaliseerd naar categorie A, B en C vertonen de normatieve praktijkkosten 

volgens de landelijke honoreringsovereenkomst voor 1977 het volgende beeld. 

1) Zie ook het commentaar van artsen op dit punt in par. 3, pag. 115 en 117. 
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omschrijving totaal 
huisartsenfunctie neven 

func-
ties 

in het 
tarief 

niet in 
het tarief 1) 

A. kosten, nagenoeg onafhankelijk van 

de praktijkomvang f26263 f24340 f 596 f1327 

B. kosten, nagenoeg proportioneel va-

riabel met de praktijkomvang f12085 f11270 f 	216 f 	599 

C. kosten, die deels wel en deels 

niet afhankelijk zijn van de 

praktijkomvang ("gemengde kosten") f34042 f32613 f 408 31021 

Totaal f72390 ƒ68223 f1220 32947 

Op basis hiervan kunnen de praktijkkosten van een huisartspraktijk van z eg  

ziekenfondsverzekerden of equivalenten daarvan en een onbekend pakket neven-

functies worden gesteld op: 

kosten huisartsenfunctie ("normale" huisartsenhulp): K B  

Km  = f24340 + f596 + z
eq

(
f1127f216 )+ y H (f32613+f408)+0- y

H 
 )z 

eq  (
f32613+f408

2600 	) 2600  
= f24936 + S17,118z

eq 
+ f12,7 y

H
(2600-z

eq
) 

waarbij 	= het gedeelte van de onder categorie C genoemde "gemengde kos- 

ten", dat niet varieert met de praktijkomvang; 0 < 	< 1 

kosten nevenfuncties en "overige" huisartsenhulp als bevallingen e.d.: K N  

K
N 

= f1327 + f1021 y + V 
N 	N 

waarbij y N  = het gedeelte van de aan nevenfuncties toegerekende, onder cate-

gorie C genoemde "gemengde kosten", dat niet varieert met omvang 

en samenstelling van het pakket nevenfuncties 

VN  = kosten die afhankelijk zijn van omvang en samenstelling van het 

pakket nevenfuncties 

totale kosten: KT  = KB  + K
N 

KT = f26263 + f17,118z
eq 

+ 112,7 y (2600-z ) + f1021y + V 
H 	eq 	N 	N 

De kosten van de huisartsenfunctie (KB) worden in fig. 9 grafisch weergegeven. 

1) zie voetnoot 2) onder tabel 16. 
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Figuur 9. De kosten van de huisartsenfunctie (K B) bij verschillende praktijk-

groottes (gemeten in aantal ziekenfondsverzekerden of equivalenten 

daarvan (z
eq)) en verschillende waarden voor de factor y H

1) 

1) Nader omschreven op pag. 111. 
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De factor 	kan worden gezien als het gewogen gemiddelde van de factoren 

Y H1 , Y  H2 en  Y H3 die gelden voor de onder C1' C2 resp C 3 beschreven kostencom-

ponenten. 

	

7050 " Rl y 	+ (f22920+f1479) y H2 I- f1572 Y  H3 
YH f33021 

=  0,2135 y in  + 0'7389 ' H2 	
0,0476 y ' 	 H3 

Voorbeeld  
stel, dat de normatieve kosten van vervanging voor 50% onafhankelijk zijn 

van de praktijkomvang: Y H1 	0,5  
c: stel dat de assistente 14 uur per week werkzaamheden verricht welke min of 

meer onafhankelijk zijn van de praktijkomvang en dat er voorts per 100 

patiënten 1 uur werk per week bijkomt; dan geldt in geval van de normatie-

ve praktijkomvang (2600 zielen) 

	

, 	14  y H2  - 

	

2600 	=  
14 	

0,35 

100 + 	1 

stel dat de normatieve kosten van financiële administratie voor 75% onaf-

hankelijk zijn van de praktijkomvang: 	=  0,75 

In dat geval is 	=  0,2135 (0,5) + 0,7389 (0,35) + 0,0476 (0,75)  =  0,401 

De factor y N  kan worden gezien als het gewogen gemiddelde van de fac-

gelden voor de onder C2 resp C3 beschreven kostencompo-

nenten. 
f955 N2  

y + f 66 yN3  y+ 0,065  y N3  N 	 1 1021 	=  0 ' 935  YN2 

Voorbeeld  
Stel: y N2  =  Y  H2  =  0 ' 35; Y  N3  =  Y  H3  =  0 ' 75  
In dat geval is y N  =  0,935 (0,35) + 0,065 (0,75)  =  0,376 

c 1 : 1 

C3: 

toren y N2 en y N3 die 
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De kostenformules bij een casulstieke benadering voor de posten huur (resp.  

interest en afschrijving) praktijkpand en/of interest goodwill  

Het realiteitsgehalte van de kostenformules kan worden verhoogd door voor 

enkele onderdelen, die afhankelijk van de concrete situatie sterk van de 

normatieve waarde kunnen afwijken, te kiezen voor een casulstieke benadering. 

In deze casuIstieke benadering, welke plaatsvindt in hoofdstuk VII, zal de 

aandacht met name gericht zijn op de goodwillproblematiek en -zij het wat 

minder- op interest en afschrijving praktijkpand. 

Ten behoeve van deze casuistieke benadering zullen we hieronder aangeven hoe 

de kostenformules zijn indien de posten (B6) interest goodwill en/of (A2) huur 

(cq. interest en afschrijving) praktijkruimte er niet in zijn opgenomen. 

(1) kosten exclusief interest goodwill (B 6 ) 

1'4056  
KH - (B 6 )  =  KH 	2600 zeg  =  f24936 + f15,558zeg  + f12,7 	(2600-zeg ) 

f4056 KT  -  (B6 )  =  KT  - - z 2600 eq 

	

=  f26263 + f15,558z
eq 

+ f12,7 y (2600-z
eq 	N 	N) + f1021 y + V H 

(2) kosten exclusief huur praktijkruimte (A 2 ) 

KH  - (A2 )  =  KR - 15740 = f19196 + f17,118z
eq 

+ f12,7 y (2600-z ) 

	

H 	eq 

KN  -  (A2 )  =  KN  - f 238  =  f 1089 + 11021 y N  + VN  

KT  -  (A2 )  =  KT  - f5978  = 
=  f20285 + 117,118z eq 

+ f12,7 y (2600-z ) + f1021y + V 

	

H 	eq 	N 	N 

(3) kosten exclusief interest goodwill (B 6) èn huur praktijkruimte (A2 ) 

_ (B  )  _  (A  )  =  K  _  f4056  f5740 6 	2 	H 	2600 z eq 

=  119196 + f15,558z
eq 

+ f12,7 y H (2600-z
eq

) 

-  (A2 )  =  KN  - f 238  =  f1089 + 11021y + V 
N 	N 

f4056 
KT  -  (B6 ) - ( A2 )  =  KT - 2600 z eq 	f5978  

= f20285 + f15,558z
eq 

+ f12,7 y
H 

(2600-z) + f1021 -y+  V 
eq 	N 

•KN 
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Par. 3. Vergelijking van de praktijkkosten in 1977 volgens de in par. 2 ont-

wikkelde kostenformules met de praktijkkosten volgens Lens  

Voor een inzicht in de werkelijke praktijkkosten is een uitvoerig onderzoek 

bij een groot aantal huisartspraktijken de aangewezen methode. Uit een voorlo-

pige onderzoeksopzet bleek echter de daarvoor vereiste tijdsinvestering in 

verhouding tot het belang te groot. Over het algemeen beschikt men slechts 

over fiscale jaarstukken die, om tot een bedrijfseconomisch oordeel over de 

kosten te komen, nogal wat interpretatie en omwerking vereisen; dit zou een 

lastig, relatief ineffectief onderzoek vergen. Bovendien achtten wij, gezien 

de ervaring op andere punten, de kans dat een groot aantal huisartsen bereid 

zou zijn om aan een dergelijk onderzoek mee te werken, erg klein. Wij hebben 

daarom besloten van een uitvoerig onderzoek naar de werkelijke praktijkkosten 

af te zien. Een uitzondering geldt hierbij voor de uitgaven die samenhangen 

met de investeringen in goodwill en praktijkpand. Hierop zal in hoofdstuk VII 

nader worden ingegaan. 

Zoals eerder aangeduid bestaan er over de kosten in de huisartspraktijk weinig 

publicaties. 

Een van de weinige mogelijkheden om de in par. 2 ontwikkelde kostenformules te 

toetsen vormt een artikel van de huisarts P. Lens alsmede een redactioneel 

commentaar en reacties van huisartsen daarop in Medisch Contact (68). 

Lens gaat uit van een praktijk van 1400 ziekenfondsverzekerden en 600 particu-

lieren. In het artikel bedraagt de bruto opbrengst per particulier slechts 

64,2% van die per ziekenfondsverzekerde. Uit Lens' gegevens over 1978 is de in 

tabel 17, kolom (1) weergegeven kostenopstelling af te leiden. In kolom (2) 

van deze tabel zijn deze kosten over 1978 herleid tot niveau 1977. Hierbij is 

gebruik gemaakt van de in tabel 19 op pag. 126 weergegeven indexcijfers (een 

uitzondering vormen de kosten van de assistente, waar Lens met een schatting 

werkte; daar hebben we het bedrag volgens de landelijke honoreringsovereen-

komst 1977 genomen). 

In een redactioneel commentaar in Medisch Contact stelt Bol (68) in het arti-

kel van Lens de koopsom van het woonhuis-praktijkpand aan de hoge en het 

bedrag voor goodwill aan de lage kant te vinden. Voorts vraagt hij zich af of 

bij een praktijkomvang van 2000 zielen een full-time assistente vereist is: 

"dit zou namelijk betekenen dat er in een praktijk van 3000 zielen altijd een 

assistente plus een half-time kracht te vinden zouden (moeten) zijn. Het is 
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Tabel 17. De praktijkkosten in 1978, afgeleid uit het artikel van Lens in 

"Medisch Contact" en een herleiding hiervan tot niveau 1977 

( 1) 
	

(2) 
	

(3) 

omschrijving kosten 1978 kosten 1977 

kol(1)x100 absoluut index 1978 

1977=100 kol(2) 

x 	f 	1 x 	f 	1 

(1) a interest en afschrijving woonhuis-

praktijkpand 

aandeel praktijk (p) in 30
1)

- 

jarige 84% annuIteit van 101% van 42291 p 108 39159 p 

1450000 (waarbij 0 < p < 	1) 

b (alternatief als overname (woonhuis-) 

praktijkpand niet verplicht is) 

huur: 	70 m2 
A 1175 

of 

12250 108 

of 

11343 

(2) Interest goodwill: 84% van 101% van 

1120000 10605 106,6 9948 

(3) inventaris spreekkamer: 25 2) -jarige 

74% annu/teit over 17500 688 100,5 3)  684 

(4) auto: 	4
4)
-jarige 74% annulteit over 

110000 3002 97,3 3085 

(5) instrumentarium: 	10
2)
-jarige 74% an- 

nu/teit over 15000 737 102,5 5) 719 

(6) 3 e-jaars assistente ("schatting") 27000 II . V . t . 23875 

(7) overige kosten (overige autokosten, 

telefoon, accountant e.d.) 20200 105,0
6) 

19245 

Totaal (praktijkpand gekocht) 	(a) 62232+42291p 57556+39159p 

(praktijkpand gehuurd) 	(b) 74482 68899 

1) In de stimuleringssubsidieregeling wijkgezondheidscentra wordt uitgegaan 
van een afschrijvingstermijn van 50 jaar; dit levert een annuIteit op die voor 
1977 /2772p lager ligt. 
2) Conform afschrijvingstermijn landelijke honoreringsovereenkomst. 
3) Tabel 19: post 64  + h2  + h4  in 1978 t.o.v. 1977. 
4) Indexcijfer autoprijzen relevante prijsklasse volgens landelijke honore-
ringsovereenkomst 106,6; indexcijfer interest volgens landelijke honorerings-
overeenkomst (7,3)1(8) = 91,25. 
5) Tabel 19: post d 2  + d 3  + h, in 1978 t.o.v. 1977. 
6) Hier is het gewogen gemiddelde indexcijfer genomen van alle in tabel 19 
genoemde kostencategorieën die niet voorkomen onder punt (1) t/m (6) in tabel 
17. 
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evenwel bekend dat een niet onaanzienlijk aantal huisartsen zonder of met 

geringe assistentie werkt". In een reactie (68) wordt tegen het laatste inge-

bracht dat om reden van bereikbaarheid ook in kleinere praktijken een full-

time assistente aanwezig dient te zijn. Interessant in dit verband is ook een 

nadere beschouwing van de situatie in gezondheidscentra en groepspraktijken 

(par. 4). Met name de voor groepspraktijken gevonden cijfers (tabel 18c: 1 

full-time doktersassistente per 3676 patiënten) doen vermoeden dat Bol gelijk 

heeft. Nader onderzoek naar de situatie in "overige" associaties en soloprak-

tijken lijkt ons gewenst. Een belangrijk aspect hierbij wordt gevormd door de 

eventuele rol die de echtgenote/echtgenoot van de huisarts in de praktijk 

vervult en de vergoeding die daar tegenover staat. 

Vergelijken we vervolgens de praktijkkosten over 1977 afgeleid uit het artikel 

van Lens (tabel 17) met die volgens de in par. 2 ontwikkelde kostenformules. 

1. Totale kosten  

a) Kosten volgens de kostenformule bij een praktijk van 2000 zielen 

(z
eg = 2000), geen nevenfuncties: 1)  

KT  = f26263 + 117,118 (2000) + 112,7 y H (600) + 11021 -y N  

1'60499 + f7620y + 11021y 2)  
omdat 0 < y < 1 en OH< y < 1 gbdt f60499 < K < f69140. 

— H — 	— N — 	— T 
De praktijkkosten afgeleid uit het artikel van Lens vallen binnen dit 

interval: - als de huurvariant (b) van kracht is 

- als de koopvariant (a) van kracht is, indien 0,07 < p < 0,30 

(de rente en afschrijving van het woonhuis-praktijkpand drukken minimaal 

voor 7 en maximaal voor 30% op de praktijk). 3)  

b) In Lens' artikel bedraagt de opbrengst per particulier slechts 64,2% van 

die per ziekenfondsverzekerde. Leiden we -in overeenstemming met het feit 

dat voor huisartsenhulp aan particulieren een verrichtingentarief 4) 
geldt- 

1) Bij de door Lens geschetste praktijk was geen sprake van nevenfuncties. 
2) Omdat er geen nevenfuncties zijn is VN  = 0; 1021 N  is echter onafhankelijk 
van de omvang van het pakket nevenfuncties. 
3) Bij de kosten samenhangend met het praktijkpand is geen rekening gehouden 
met eventuele fiscale voordelen t.g.v. investeringsaftrek en vervroegde af-
schrijving. Voor een behandeling hiervan zij verwezen naar de casuístieke 
benadering in hoofdstuk VII, par. 5 en 6. 
4) Voor een uitvoerige beschouwing op dit punt zij verwezen naar hoofdstuk I. 
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hieruit af dat de gemiddelde workload per particulier 60 á 70% bedraagt van 

die per ziekenfondsverzekerde, dan wordt de vergelijking anders. 1) De 

kosten volgens de kostenformule bij een praktijk van 1400 + 0,6 á 0,7 (600) 

=  1760 á 1820 ziekenfondsverzekerden of equivalenten ervan en geen neven-

functies bedragen: 

KT  =  f26263 + f17,118 (1760 á 1820) + f12,7 y H  (840 á 780) + f1021y N  

=  (f56391 + 110668 y H  + f1021y N ) á (157418 + f9906 y ll  + f1021 -y N ) 

Omdat 0 < -y H  < 1 en 0 < -y N  < 1 geldt 156931 < KT  < 168080 

resp. 157418 < KT  < f68345 

De praktijkkosten afgeleid uit het artikel van Lens vallen binnen deze 

intervallen als de koopvariant van kracht is en p < 0,28; als de huurva-

riant van kracht is vallen ze buiten deze intervallen. 

Conclusie  

Vergeleken met de praktijkkosten afgeleid uit het artikel van Lens, zijn de 

totale praktijkkosten, berekend volgens de in par. 2 ontwikkelde kostenformule 

aan de lage kant, tenzij ervan uitgegaan wordt, dat de "gemengde kosten" 

overwegend onafhankelijk van de praktijkomvang resp. het pakket nevenfuncties 

zijn ef H  resp. y N  zijn bijna 1). 

2a Totale kosten excl. huur cq. interest en afschrijving praktijkpand  

Laten we de kosten van het praktijkpand buiten de vergelijking, dan bedragen 

de praktijkkosten voor 1977 afgeleid uit het artikel van Lens: .157556. 

De kosten volgens de in par. 2 ontwikkelde kostenformules bedragen: 

a) indien zeg  =  2000, geen nevenfuncties: 

KT 
(excl. kosten praktijkpand)  =  f54521 + f7620 y + f1021 y 

H 	N 
Stel y H  =  y N. In dat geval liggen de kosten volgens de in par. 2 ontwikkel-

de kostenformules hoger dan die afgeleid uit het artikel van Lens als 

ï N) -1 0,35.  
b) indien z eg  =  1760 á 1820, geen nevenfuncties: 

KT  (excl. kosten praktijkpand)  =  (f50413 + 110668 y + f1021y ) a 
H 	N 

(f51440 + f9906 y H  + f1021 -Y N ) 

Stel y 8  =  y N. In dat geval liggen de kosten volgens de in par. 2 ontwikkel-

de kostenformules hoger dan die afgeleid uit het artikel van Lens als 

Y H (= 
y ) > 0, 56 á 0,61. 
N  --   

1) In hoofdstuk VI, par. 4, wordt dieper ingegaan op de vraag, in hoeverre wat 
betreft de praktijkkosten een particulier kan worden gezien als een equivalent 
van een ziekenfondsverzekerde. 
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2b Totale kosten excl. interest goodwill  

Laten we de interest goodwill buiten de vergelijking, dan bedragen de prak-

tijkkosten voor 1977 afgeleid uit het artikel van Lens: f47608 + f39159p als 

de koopvariant (a) van kracht is resp. f58951 als de huurvariant (b) van 

kracht is. 

De kosten volgens de in par. 2 ontwikkelde kostenformules bedragen: 

a) indien zeq  =  2000, geen nevenfuncties: 

KT (excl. interest goodwill)  =  f57379 + f7620 y H  + f1021y N  

omdat 0 < y H  < 1 en 0 < y N  < 1 geldt: 

157379 < KT  (excl. interest goodwill) < f66020 

De kosten afgeleid uit het artikel van Lens vallen binnen dit interval: 

- als de huurvariant van kracht is 

- als de koopvariant van kracht is; in dit geval echter alleen voorzover 

0,25 < p < 0,47 

b) indien zeq  -  1760 á 1820, geen nevenfuncties: 

KT  (excl.'. interest goodwill)  = 

(153645 + f10668 y + f1021y
N
) á (f54579 + f9906 y 

H 
 + f1021y ) 

H 	 N 
omdat 0 < y H  < 1 en 0 < y m  < 1 geldt: 

f53645 < KT  (excl. interest goodwill) < 365334 resp. 

134579 < KT  (excl. interest goodwill) < f65506 

De kosten afgeleid uit het artikel van Lens vallen binnen deze intervallen: 

- als de huurvariant van kracht is 

- als de koopvariant van kracht is; in dit geval echter alleen voorzover 

0,15 < p < 0,45 resp. 0,18 < p < 0,46 

2c Totale kosten excl. huur cq. interest en afschrijving praktijkpand èn  

interest goodwill  

Laten we de kosten van het praktijkpand èn de interest goodwill buiten de 

vergelijking, dan bedragen de praktijkkosten voor 1977, afgeleid uit het 

artikel van Lens f 47608. 

De kosten volgens de in par. 2 ontwikkelde kostenformules bedragen: 

a) indien zeq 	2000, geen nevenfuncties: 

KT (excl. kosten praktijkpand en interest goodwill) 
 = 

131401 + f7620 y H  + 11021y N  

De kosten volgens de in par. 2 ontwikkelde kostenformules liggen tenminste 

(als y H  =  y N  =  0) f 3793 boven de kosten afgeleid uit het artikel van Lens. 
b) indien zeg  =  1760 è 1820, geen nevenfuncties: 

KT  (excl. kosten praktijkpand en interest goodwill)  = 
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(f47667 + f10668 y H  + f1021 y N) á (f48601 + f9906 -y H  + f1021y N ) 

De kosten volgens de in par. 2 ontwikkelde kostenformules liggen in dit 

geval tenminste (als y H  = y N  = 0) f 59 boven de kosten afgeleid uit het 

artikel van Lens. 

Conclusie  

Indien de kosten samenhangend met de investering in praktijkpand en/of de 

interest over de goodwill buiten de vergelijking worden gelaten, liggen de 

kosten volgens de in par. 2 ontwikkelde kostenformules in het algemeen boven 

die afgeleid uit het artikel van Lens. Een uitgebreide bespreking van de 

uitgaven samenhangend met de investering in praktijkpand en goodwill vindt 

plaats in hoofdstuk VII. 
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Par. 4.  De praktijkkosten in tweemanspraktijken, groepspraktijken en gezond-

heidscentra  

In hoofdstuk II, par. 2.4 is aandacht besteed aan de verschillende subsidie-

mogelijkheden voor groepspraktijken, gezondheidscentra en andere samenwer-

kingsverbanden in de eerste lijn. 

Hierbij bleek dat bij gezondheidscentra in een aantal gevallen de kosten nogal 

afwijken van de normale vergoeding die geldt voor de vrijgevestigde, als 

solist werkzame beroepsbeoefenaar. Indien de kosten van een gezondheidscentrum 

in overeenstemming zijn met de "Voorlopige Richtlijnen inzake Financiële Tege-

moetkoming van Multidisciplinaire Samenwerkingsverbanden" van de Ziekenfonds-

raad, ontvangt het gezondheidscentrum -uit verschillende bronnen
1)
- een inte-

grale vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten. In dat geval hoeft het 

inkomen van de in het gezondheidscentrum werkzame vrijgevestigde huisartsen 

niet veel af te wijken van het inkomen dat volgens de landelijke honorerings-

overeenkomst bij een dergelijke praktijkomvang
2) 

te verwachten valt. 

Uit de "Voorlopige Richtlijnen" en de "Evaluatienota Voorlopige Richtlijnen 

Gezondheidscentra" blijkt dat gezondheidscentra vaak met name duurder zijn op 

het punt van de huisvestingskosten. 

Daarnaast geldt voor gezondheidscentra een iets ruimere norm voor doktersas-

sistentes: bij 2000 patiënten of meer per huisarts: 1 doktersassistente per 

huisarts (bij minder dan 2000 patiënten geldt een evenredige vermindering). 

Zoals uit par. 2 blijkt, wordt in de landelijke honoreringsovereenkomst uitge-

gaan van 1 full-time doktersassistente per 2600 ziekenfondsverzekerden of 

equivalenten daarvan. 

Uit de NHI-registratie betreffende gezondheidscentra is voor doktersassisten-

tes in 1977 het in tabel 18a gegeven overzicht samen te stellen. 

In par. 3 citeerden wij reeds Bol over het feit "dat een niet onaanzienlijk 

aantal huisartsen zonder of met geringe assistentie werkt". Opmerkelijk is dat 

ook voor gezondheidscentra, die toch over het algemeen bekend staan om een 

relatief hoge dichtheid wat doktersassistentes betreft, in 1977 geldt dat de 

norm volgens de landelijke honoreringsovereenkomst (1 full-time doktersassi-

stente per 2600 ziekenfondsverzekerden of equivalenten daarvan) niet of nauwe- 

1) Kostendeel abonnementshonorarium ziekenfondsen, kostendeel honorarium 
particulieren, kostendeel opbrengsten "overige" huisartsenfuncties en neven-
functies. Subsidies stimuleringssubsidieregeling gezondheidscentra, eventuele 
andere subsidies en (als sluitstuk) subsidies ten laste van de AWBZ in het 
kader van de "Voorlopige Richtlijnen". 
2) Te meten in (equivalenten van) ziekenfondsverzekerden (z

eq
)• 
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Tabel 18a. Aantal doktersassistentes in gezondheidscentra per 1-9-1977 

absoluut en gerelateerd aan aantal huisartsen en patiënten 

Omschrijving aantal 

functionarissen 

idem op full-

time basis 

aantal doktersassistentes 187 163 

aantal huisartsen 218 203 

aantal doktersassistentes per huisarts 0,86 0,80 

aantal ziekenfondsverzek. per doktersass. 1779 2041 

aantal particulieren per doktersass. 803 921 

totaal aantal patiënten per doktersass. 2582 2962 

Bron: NHI-registratie betreffende gezondheidscentra. De cijfers hebben betrek-

king op 67 gezondheidscentra. 

lijks wordt gehaald. Alleen als we een particulier stellen op minder dan 0,61 

equivalent van een ziekenfondsverzekerde, wordt deze norm gehaald. 

Het verschil tussen de norm volgens de "Voorlopige Richtlijnen" (1:2000 zie-

kenfondsverzekerden of equivalenten daarvan) en het aantal patiënten per full-

time doktersassistente volgens tabel 18a, is vrij groot. 

Getuige de cijfers in tabel 18b is de situatie per 1-1-1981 niet wezenlijk 

anders. 

Tabel 18b. Aantal doktersassistentes in gezondheidscentra per 1-1-1981 

absoluut en gerelateerd aan aantal huisartsen en patiënten 

omschrijving aantal 

functionarissen 

idem op 

full-time basis 

aantal doktersassistentes 282 231 

aantal huisartsen 319 291 

aantal doktersassistentes per huisarts 0,84 0,79 

aantal ziekenfondsverz. per doktersass. 1647 2011 

aantal particulieren per doktersass. 780 952 

totaal aantal patiënten per doktersass. 2427 2963 

Bron: "Cijfers over Samenwerking 3", NHI 1981. Het betreft hier 96 gezond- 

heidscentra. 
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Het verschil tussen het aantal full-time doktersassistentes in gezondheidscen-

tra in de praktijk en de norm volgens de "Voorlopige Richtlijnen" is ook in 

1981 nog groot. Daar staat echter tegenover dat per 1-1-1981 er op full-time 

basis nog 59 medewerkers° waren wier werkzaamheden tot op zekere hoogte een 

verlichting van de taak van de doktersassistente kan inhouden. 

Opmerkelijk was, dat slechts 25% van de gezondheidscentra een beroep deed op 

de "Voorlopige Richtlijnen". Onder deze gezondheidscentra waren er slechts 

twee, waarbij de huisartsen niet in loondienst waren; bovendien betrof het in 

deze twee gevallen relatief kleine bedragen. 

Over de kosten van groepspraktijken en overige associaties is betrekkelijk 

weinig bekend. Tegenover eventueel hogere huisvestingskosten staat de moge-

lijkheid van voordelige schaaleffecten en van wederzijdse ondersteuning (denk 

bijv, aan onderlinge waarneming). 

Wat betreft de kosten van doktersassistentes bestaat over groepspraktijken wat 

meer informatie (tabel 18c). 

Tabel 18c. Aantal doktersassistentes in groepspraktijken per 1-1-1981
2) 

absoluut en gerelateerd aan aantal huisartsen en patiënten 

omschrijving aantal 

functionarissen 

idem op full-

time basis 

aantal doktersassistentes 209 169 

aantal huisartsen 247 230 

aantal doktersassistentes per huisarts 0,85 0,73 

aantal ziekenfondsverz. per doktersass. 2131 2635 

aantal particulieren per doktersass. 841 1041 

totaal aantal patiënten per doktersass. 2972 3676 

Het gemiddeld aantal patiënten per doktersassistente ligt bij groepspraktijken 

derhalve beduidend boven de norm volgens de landelijke honoreringsovereen-

komst.'" Hoewel de mogelijkheid dat het hier voordelige schaaleffecten betreft 

niet kan worden uitgesloten, doet dit gegeven vermoeden dat Bol gelijk heeft 

met zijn op pag. 115 en 117 geciteerde uitspraak. 

1) 27 Administratieve medewerkers, 6 coördinatoren, 26 "overige" medewerkers. 
Het aantal van genoemde medewerkers per 1-9-1977 is niet bekend. 
2) Dezelfde gegevens per 1-9-1977 zijn niet bekend. 
3) Het aantal "overige" medewerkers in groepspraktijken dat eventueel voor een 
taakverlichting van de doktersassistente zou kunnen zorgen, bedroeg per 
1-1-1981 op full-time basis slechts 9. 
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De regelingen waarop een beroep kan worden gedaan ingeval de praktijkkosten 

bij een meermanspraktijk de normale vergoeding, die geldt voor de vrijgeves-

tigde als solist werkende beroepsbeoefenaar, overtreffen, zijn reeds beschre-

ven in hoofdstuk II, par. 2.4. 

Par. 5. De ontwikkeling van de normatieve praktijkkosten over de periode 1977- 

1981 

In tabel 19 staan de praktijkkosten weergegeven die volgens de landelijke 

honoreringsovereenkomsten tussen LHV en VNZ voor de jaren 1977 t/m 1981 golden 

bij een "normatieve" praktijkomvang van 2600 zielen. Behalve in absolute 

cijfers staan de kosten voor 1978 t/m 1981 ook weergegeven in indexcijfers 

(1977 = 100). In de laatste kolom is per kostensoort de gemiddelde jaarlijkse  

groei in de periode 1977-1981 weergegeven. 
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el 19. Ontwikkeling van de praktijkkosten over de periode 1977-1981 bij een 

praktijkomvang van 2600 zielen
1)

, afgeleid uit de landelijke honore-

ringsovereenkomsten tussen LHV en VNZ 

chrijving Cat 

kosten volgens landelijke honorei 

ringsovereenkomst tussen LHV en 

VNZ (x f 1) 

Indexcijfers 1977*100 gemiddelde 

jaarlijkse 

groei '77-'81 1977 1978 1979 1980 1981 1978 1979 1980 1981 

'ervoer 	al  vast A 5144 5271 5376 5460 5796 102,5 104,5 106,1 112,7 3,5% 

a2 variabel S 3468 3544 3659 3793 4416 102,2 105,5 109,4 127,3 6,2% 

Totaal 8612 8815 9035 9235 10212 102,4 104,9 107,4 118,6 4,42 

luisves- 	61  huur A 5978 6456 6996 7451 7996 108,0 117,0 124,6 133,8 7,6% 

:ing 	62 werkster A 4694 5078 5298 5490 5847 108,2 112,9 117,0 124,6 5,6% 

b5  energie A 1234 1290 1389 1496 1801 104,6 112,6 121,2 145,9 9,9% 

b4 afschr. meubilair A 1302 1356 1401 1444 1553 104,1 107,6 110,9 119,3 4,52 

65  overige prakt.ruimte A 258 277 295 311 337 107,4 114,3 120,5 130,6 6,9% 

Totaal 13466 14457 15379 16192 17534 107,8 114,7 120,8 130,8 6,92 

roorzie- 	cl vervanger C 7050 7381 8112 8623 8977 104,7 115,1 122,3 127,3 6,2% 

ling tij- 	c2 vervanging assistente C 1479 1613 1731 1780 1881 109,1 117,0 120,4 127,2 6,2% 

lens af- 	e5  afschr. tel.beantw. A 75 75 75 75 75 100,0 100,0 100,0 100,0 0 	% 

gezigheld 	c4  semafoon A 500 500 615 615 615 150,0 123,0 123,0 123,0 5,3% 

Totaal 9104 9569 10533 11093 11548 105,1 115,7 121,8 126,8 6,1% 

Instrumen-d 1 	verbruiksartikelen B 1272 1303 1304 1330 1468 102,4 102,5 104,6 115,4 3,6% 

:arium 	d2 afschr. mr. spreekk. A 243 	247 255 260 280 101,6 104,9 107,0 115,2 3,62 

d3 afschr. instrum. A 961 	1023 1044 1065 1170 106,5 108,6 110,8 121,7 5,0% 

di. onderhoud A 70 	74 77 79 85 105,7 110,0 112,9 121,4 5,02 

Totaal 2546: 2647 2680 2734 3003 104,0 105,3 107,4 117,9 4,2% 

)riBntering 	Totaal A 2581 2719 2895 3110 3306 105,3 112,2 120,5 128,1 6,4% 

ilgemene 	f l  telefoonabonnement A 589 589 554 554 554 100,0 94,1 94,1 94,1 -2,02 

tosten 	f2  telefoon/gesprekkosten B 759 759 759 759 759 100,0 100,0 100,0 100,0 OZ 

f 5  financiBle administr. C 1638 1751 1833 1926 1988 106,9 111,9 117,6 121,4 5,0% 

f4  overige "vaste' alg.k. A 1285 1358 1411 1479 1586 105,7 109,8 115,1 123,4 5,4% 

f 5  overige "var." 	alg.k. B 906 952 989 1037 1098 105,1 109,2 114,5 121,2 4,92 

Totaal 5177 5409 5546 5755 	5985 104,5 107,1 111,2 115,6 3,72 

assistente Totaal C 23875 26031 26834 27586 129147 109,0 112,4 115,5 122,1 5,12 

interest 	h 1 - instrumentarium 
A 667 648 670 674 808 97,2 100,4 101,0 121,1 4,9% 

h2  - meubilair A 586 544 570 580 666 92,8 97,3 99,0 113,7 3,3% 

h3 - tel.beantwoorder A 28 25 26 25 27 89,9 92,9 89,9 96,4 -0,92 

h4 - typemach., textiel A 68 65 69 71 81 96,2 101,5 104,4 119,1 4,52 

65  - debit, liquiditeiten B 1624 1579 1646
* 
 1661 1809 97,2 101,4 102,3 111,4 2,72 

66 - goodwill B 4056 4324*  4442*  4545 4631 106,6 109,5 112,1 114,2 3,41 

Totaal 7028 7185*  7425*  7557 8022 102,2 105,6 107,5 114,1 3,42 

[aal 72389 76832*  80327*  83280 88757 106,1 111,0 115,0 121,9 5,11 

rosten + onafh. v.d. praktijkomvang A 26263 27595 29016 30239 32583 105,1 110,5 115,1 124,1 5,52 

I- proportioneel variabele kosten B 12085 12461 12801
* 
 13125 14181 103,1 105,9 108,6 117,3 4,12 

'gemengde kosten" C 34042 36776 38510 39915 41993 108,0 113,1 117,3 123,4 5,4% 

)rmale" huis- doorberekend 68223 72435 
* 

75761 78558 85175 106,2 111,0 115,1 

rtsenhulp aftrek prijzenwet 1220 1294 1351 1408 0 106,1 110,7 115,4 

Totaal 69443 73729 
ft 

77112 79966 85175 106,2 111,0 115,2 122,7 5,22 

renfuncties, 	"overige" huisartsen • 2947 3103 3215 3314 3582 105,3 109,1 112,5 121,5 5,0% 

Ziekenfondsverzekerden of equivalenten daarvan. * * incl. nacalculatie. 
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Hoofdstuk IV. Vergelijking van de honorering van de huisarts-vrij beroepsbe-

oefenaar met die van de ambtenaar  

Par. 1. Inleiding  

In de voorgaande hoofdstukken is aandacht besteed aan opbrengsten en kosten in 

de huisartspraktijk. In beginsel hebben we aldus voldoende gegevens om iets te 

zeggen over het honorarium van de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar. Dit zou 

tegelijkertijd echter nogal wat misverstand kunnen geven, omdat het honorarium 

van de vrije beroepsbeoefenaar -te definiëren als opbrengsten minus praktijk-

kosten- niet zonder meer vergelijkbaar is met het honorarium van de ambtenaar 

of de werknemer in de gezondheidszorg. 

In dit hoofdstuk wordt gekeken met welk honorarium van de burgerlijke rijks-

ambtenaar een bepaald honorarium van de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar verge-

lijkbaar is, uitgaande van: 

- een gelijk inkomen na belasting 

- een bij benadering gelijk sociaal voorzieningenpakket (een uitzondering 

vormt het werkloosheidsrisico) 

Uitgangspunt voor de vergelijking vormt een gehuwde ambtenaar resp. vrij 

beroepsbeoefenaar zonder kinderen.
1) 

Evenals in de voorgaande hoofdstukken 

wordt ook in dit hoofdstuk het jaar 1977 als basisjaar aangehouden. 

In par. 2 wordt nader ingegaan op de honorering van de ambtenaar ingevolge het 

Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks Ambtenaren (BBRA). 

In par. 3 wordt aandacht besteed aan de honorering van de huisarts-vrij be-

roepsbeoefenaar. Extra aandacht wordt daarbij besteed aan de opbouw van een 

sociaal voorzieningenpakket voor de vrije beroepsbeoefenaar dat bij benadering 

gelijk is aan het pakket dat geldt voor de vergelijkbare burgerlijke rijksamb-

tenaar. 

Wat het ouderdomspensioen betreft wordt uitgegaan van het pensioen dat de 

vergelijkbare ambtenaar opbouwt. De verplichte deelname van de huisarts in de 

Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH) wordt door ons daartoe aangevuld 

met een vrijwillige deelname bij de SPH. Opmerkelijk is, dat deze vrijwillige 

deelname in een niet onaanzienlijk aantal gevallen negatief is omdat de ver- 

1) Teneinde de gevolgde methode ook toepasbaar te doen zijn in situaties 
waarin sprake is van gehuwden met kinderen, worden posten als kindertoelage en 
kinderbijslag in de tekst wel vermeld, doch gegeven dit uitgangspunt op 0 
gesteld. 
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plichte pensioenopbouw bij de SPH hoger is dan die voor de vergelijkbare 

ambtenaar. 

Wat het arbeidsongeschiktheidsrisico betreft is door ons berekend welke premie 

geldt voor een voorziening die, met inachtneming van een aantal veronderstel-

lingen (bijv, volledige invaliditeit, toetredingsleeftijd jonger dan 45 jaar) 

bij benadering dezelfde uitkering oplevert als geldt voor de vergelijkbare 

ambtenaar. 

Met (een premie voor) een wachtgeldvoorziening voor de huisarts-vrij beroeps-

beoefenaar werd door ons geen rekening gehouden. 

In par. 4 worden de honorering van de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar en de 

ambtenaar met elkaar vergeleken. Uitgaande van een gelijk inkomen na belasting 

en een bij benadering gelijk sociaal voorzieningenpakket (een uitzondering 

vormt het werkloosheidsrisico) wordt gekeken met welk ambtenarenhonorarium een 

bepaald honorarium van de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar, vergelijkbaar is. 

Aan het slot van deze paragraaf wordt aandacht besteed aan het zgn. "aankle-

dingspercentage" (voor de vrij omvangrijke omschrijving van dit begrip zij 

verwezen naar pag. 150). 

In par. 5 tenslotte wordt nog eens een aantal belangrijke veronderstellingen 

opgesomd die aan de berekeningen in dit hoofdstuk ten grondslag liggen. 

De toepassing van de uitkomsten van dit hoofdstuk komt -met uitzondering van 

enkele opmerkingen naar aanleiding van het aankledingspercentage in par. 4- 

pas in de volgende hoofdstukken aan de orde. Regelmatig zal daarbij op de in 

par. 5 samengevatte veronderstellingen worden gewezen. 

Naast een vergelijking van de honorering van de huisarts-vrij beroepsbeoefe-

naar met die van de ambtenaar, is een vergelijking met de honorering van de 

werknemer in de gezondheidszorg van belang. Bij deze vergelijking, die aan de 

orde komt in hoofdstuk V, wordt van de berekeningen in hoofdstuk IV uitvoerig 

gebruik gemaakt. 
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Par. 2. De honorering van de ambtenaar (A) ingevolge het Bezoldigingsbesluit  

Burgerlijke Rijks Ambtenaren (BBRA) in 1977  

Par. 2.1. Inleiding  

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de honorering van de burgerlijke 

rijksambtenaar in 1977. Aangegeven zal worden welke sociale voorzieningen voor 

deze ambtenaar van toepassing zijn alsmede met welke negatieve en positieve 

posten men rekening dient te houden als men het honorarium wil vertalen naar 

inkomen na belasting. Hierbij wordt in principe geen rekening gehouden met 

zaken als het wel of niet hebben van hypotheeklasten woonhuis, buitengewone 

lasten en dergelijke, omdat deze geacht worden voor ambtenaar en vrij beroeps-

beoefenaar niet wezenlijk anders uit te werken. 

Uitgangspunt bij de hierna volgende berekeningen vormt een gehuwde ambtenaar 

zonder kinderen die geen periodieke verhogingen meer ontvangt.
1) Teneinde de 

gevolgde methode ook toepasbaar te doen zijn in situaties waar sprake is van 

gehuwden met kinderen, worden posten als kindertoelage en het gedeelte van de 

vakantietoeslag dat afhankelijk is van het kindertal wel afzonderlijk vermeld, 

doch gegeven het uitgangspunt, gelijkgesteld aan 0. 

Par. 2.2. Berekening van het inkomen na belasting van de ambtenaar 

Bij de berekening van het inkomen na belasting van de ambtenaar zijn de vol-

gende posten
2) 

van belang: 

(1) honorarium 
	 hA 

(2) werknemersdeel pensioenpremie 	PA 
(3) tegemoetkoming ziektekosten 	ZA 

(4) kindertoelage 	 k
A 

(5) gedeelte vakantietoeslag afhankelijk 

van het kindertal 

(f)) inkomen v66r belasting 

(7) inkomstenbelasting 

(8) inkomen na belasting 

k
V  

YA = h

• 

A P

• 

A z

• 

A 4- k

• 

A 4- k

• 

V 
b
A 

xA h

• 

A — P

• 

A z

• 

A 4- k

• 

A k

• 

V hek 

ad (1) Honorarium: h A  

De omvang hiervan is afhankelijk van de inschaling (schaal + aantal perio- 

1) Deze veronderstelling is van belang bij de berekening van de vakantietoe-
slag (bijlage 1) en van het ouderdomspensioen (bijlage 3). 
2) Alle posten zijn op jaarbasis. 



j = 0,32 als f 26586 < 

0,40 als " 39945 < 

0,50 als " 51700 < 

0,59 als " 69849 < 

0,64 als " 93449 < 

0,67 als " 120068 < 

0,70 als " 152924 < 

0,72 als " 219043 < 

hA  < f 40236 2)  

hA  < " 52250 

hA  < " 70499 

hA  < " 93951 

hA  < " 120443 

hA  < " 153374 

hA  < " 219395 

hA  
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dieken) in het rangenstelsel van het BBRA. Het hier te vermelden bedrag is 

inclusief vakantietoeslag. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van een 

aantal BBRA-schalen. De vermelde bedragen voor 1977 zijn op jaarbasis en 

inclusief vakantietoeslag. 1)  

ad (2) Werknemersdeel pensioenpremie: p A  

Voor de ambtenaar geldt het ABP-pensioen. Het werknemersaandeel in de 

premie bedraagt p A  = 0,117 (hA  - f A), waarbij f A  de franchise is; dit 

franchise-bedrag wordt regelmatig aan de loonontwikkeling aangepast. f A  

Bedraagt voor 1977: f 15533, zodat pA  = 0,117hA  - f 1817. 

ad (3) Tegemoetkoming ziektekosten: ZA 

Voor de ambtenaar geldt de zgn. "Interimregeling Ziektekosten voor Ambtena-

ren". Deze voorziet in een netto uitkering, waarvan de hoogte afhankelijk 

is van huwelijkse staat en gezinssamenstelling. Het bijbehorende bruto 

bedrag (ZA) wordt gevonden door de netto uitkering op jaarbasis te verme-

nigvuldigen met de factor -17 , waarbij j = het relevante marginale belas-

tingtarief volgens de "Blauwe Tabel voor Bijzondere Beloningen". 

De zgn. 5%-regeling voor ambtenaren laten we hier buiten beschouwing omdat 

de relevantie daarvan volledig afhangt van de feitelijke situatie. 

Voor een particulier verzekerde gehuwde ambtenaar zonder kinderen waarvan 

de echtgenote niet op grond van een andere regeling een tegemoetkoming in 

de ziektekosten kreeg, gold voor 1977 een netto uitkering van f 1294, 
f 1294  

zodat ZA  - 	1 _ j  ; j is afhankelijk van het belastbaar inkomen over 1976 

vermeerderd met de AOW/AWW-premie 1976 voor rekening van de werkgever. De 

relatie tussen j en hA  kan als volgt worden weergegeven. (Voor de afleiding 

van deze relatie zij verwezen naar bijlage 2, onder 2.1) 

[ 4] 
ri2 ]  
H 3 1 

[ J4 1  

rj6 1  
[J 7 1 
[J 8 1 

1) Bij de berekening van de vakantietoeslag is verondersteld, dat er gedurende 
het "vakantie-jaar", dat afwijkt van het kalenderjaar, geen sprake is geweest 
van periodieke verhogingen. 
2) De intervallen overlappen elkaar in geringe mate; zie hiervoor de opmerking 
op pag. 132. 



bA  3028 + 0,32 (yA  - 

bA  = " 6089 + 0,40 (y A  - 

bA  = " 9639 + 0,50 (yA  - 

bA  = " 16655 + 0,59 

bA  = " 27282 + 0,64 (y A  - 

bA  = " 40169 + 0,67 (y A  - 

bA  = " 56774 + 0,70 (yA  - 

bA  = " 91470 + 0,72 (Y A  - 

nA  - f 12996) 

nA  " 22563) 

nA - " 31439) 

n
A 
- " 45472) 

nA - " 63485) 

n
A 
- " 83622) 

n
A - "108406) 

n
A 

- "157972) 
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ad (4) Kindertoelage: k A  

Het bedrag is afhankelijk van het aantal kinderen en is belastingvrij. In 

1977 was de toelage bij 0 kinderen uiteraard 0. 

ad (5) Vakantietoeslag afhankelijk van het aantal kinderen: k v  

Het bedrag is niet belastingvrij. Het behoort niet tot de pensioengrond-

slag. In 1977 was kv  bij 0 kinderen uiteraard 0. 

ad (6) Inkomen vóór belasting: yA  

yA  = hA  - pA  + ZA  + kA  + kv  = hA 
- 0

'
117 (h

A 
- f

A
) + Z

A 
1294 

= 0,883hA  + 0,117fA  + ZA = 0,883hA  + f 1817 + 
f 

 

waarbij j volgt uit de tabel onder (3) (afhankelijk van de omvang van h A ). 

ad (7) Inkomstenbelasting: b A  
f 1294  

Het belastbaar inkomen is y A  - kA  = yA  = 0,883hA  + f 1817 + 

Met behulp van de inkomstenbelasting-tabel kan de verschuldigde inkom-

stenbelasting worden berekend, nadat rekening is gehouden met een aftrek 

ingevolge het reiskostenforfait i) , de zgn. 4%-regeling i)  en van een belas-

tingvrije som (tesamen nA). 

In 1977 was nA  voor een gehuwde zonder kinderen: 

reiskostenforfait: 
	

f 	200 

4%-regeling: 
	

J. 	800 

belastingvrije som: 
	

f 9083  

nA 
 f 10083 

Uit de inkomstenbelasting-tabel is af te leiden: 

als f 12996 

" 	"  22563 

< yA  - nA <Lf 

< yA  - nA <:. " 

22563 4- 

31439 4- 

31439 < yA  - nA <L .  45472 + 

45472 < yA  - nA 	" 63485 + 

63485 < yA  - nA <L - 83622 + 

83622 < yA  - nA 	" 108406 + 

" "108406 < yA  - nA L " 157972 + 

" "157972 < yA  - nA  

1) De ambtenaar kan als werknemer voor reiskosten woon-werkverkeer en beroeps-
kosten tenminste de hier vermelde forfaitaire bedragen aftrekken. Liggen de 
werkelijke kosten hoger dan kan hij de werkelijke kosten aftrekken. In dat 
geval is er géén verschil met de aftrekmogelijkheden voor de zelfstandige, die 
altijd de werkelijke kosten mag aftrekken. Onze keuze om het hele forfait 
(1 1000) als voordeel van de ambtenaar/werknemer ten opzichte van de vrije be-
roepsbeoefenaar aan te merken is discutabel. Dat is iedere andere keuze ook. 



11294 
1-j 

II 

) -  f 3775 als 

)  -  " 6243 

=  0,32 (0,883hA  + 

0,40 ( 

f1465 5 24079 < h
A 
 + --t— < f 34914 

1-j  -- 
" 34914 < " 	" 	< " 44966 

( te er ) -  "10214 
( ) -  "15050 
( ) - "18639 

( ) -  "21396 
( ) -  "24896 
( - "28221 

" 44966 

" 60858 

" 81258 

"104063 

"132131 

"188265 

0,50 

0,59 

0,64 

0,67 

0,70 

0,72 

< " 60858 

< " 81258 

< "104063 

< "132131 

< "188265 

1 3 1 

Substitutie van nA 
f 	1294   =  f 10083 en yA  =  0,883hA  + f la17 +  geeft de 

1-j 
volgende relatie tussen b enerzijds en h en j anderzijds. 

rbAll 

[ bA2] 
[I,A3 ] 

EbA41 
rbA5 1 

fbA6] 
EbA7 1 

[bA81 

ad (8) Inkomen na belasting: xA  

x

l  = 

 yA  -  bA  =  0,883 hA  + f 1817 + f1294  bA 

Substitutie van de voor j en bA  gevonden waarden in deze vergelijking geeft 

de volgende relatie tussen xA  en hA. (Een toelichting op de berekening 

wordt gegeven in bijlage 2, onder 2.2) 

=  0,60044 hA  + 1 
VI 0,52980 hA  + 
VI 0,52980 hA + 

0,44150 hA  + 

0,44150 hA + 

0,36203 hA  + 

0,36203 hA + 

0,31788 hA  + 

0,31788 hA  + 

0,29139 hA  + 

0,29139 hA  + 
/I 0,26490 hA  + 
VI 0,26490 hA  + 

0,24724 hA  + 

0,24724 hA  + 

6886 als 

9202 	" 

9354 

13109 

13325 

17928 

18161 

21592 

21750 

24399 

24507 

27889 

28007 
It 31246 

31332 

	

26586 < h 	< A-- 

	

" 32759 < h 	< A- 
" 39944 < hA  < 

" 42523 < hA  < 

" 51699 < hA  < 

	

" 57927 < h 	< A-- 

	

" 69848  <  h 	< A-- 

	

" 77684  <  h 	< A- 

	

" 93448 < h 	< A-- 
" 99992  <  hA  < 

	

"120067  <  h 	< A-- 
"127246  <  h

A  < — 
"152925  <  hA  < 

	

"183380  <  h 	< A  — 
"219042 < hA 

f 32759 

" 40235 

" 42523 

" 52249 

" 57927 

" 70498 

" 77684 

" 93950 

" 99992 

"120442 

"127690 

"153373 

"183380 

"219394 

NA21 
r. A3 1 

NA41 

[x A.5 1  

[Xm] 

[ xA7 1  
NA8 1 

fxA9 1  

[xmo] 

ExAIII 

[xA121 

rxA13 1  

[xA141 

ExA15 1  
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Opmerking: gedeeltelijke overlappingen van de intervallen. 

De relatie tussen x A  en hA  is afhankelijk van het interval waarin h A  valt. De 

intervallen overlappen elkaar in zeer geringe mate.
1) 

Dit heeft tot gevolg, 

dat men met 2 verschillende waarden voor h A  tot dezelfde waarde voor x A  kan 

komen. Dit vormt op zich nauwelijks een probleem. In par. 4 gaan we echter de 

omgekeerde weg volgen (berekening van h A  uit xA) en in dat geval is er sprake 

van een zekere tegenstrijdigheid. Immers waar de intervallen elkaar overlap-

pen, zijn bij een gegeven xA, 2 waarden voor hA  mogelijk: een hoge en een 

lage. Kiest men voor de hoge waarde van h A , dan klopt de vergelijking alleen 

als men de lage waarde voor j neemt en omgekeerd. Dit negatieve verband is in 

tegenspraak met het positieve verband tussen h A  en j zoals uit de "Blauwe 

Tabel" is afgeleid in bijlage 2, onder 2.1. Omdat het hier 7 erg kleine inter-

vallen betreft, volstaan we met deze tegenstrijdigheid te constateren. 

1) Dit verschijnsel is gevolg van het feit dat j geen schijventarief is, doch 
geheel op het bedrag in kwestie (f 1294) dient te worden toegepast. 
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Par. 3. De relatie tussen honorarium en inkomen na belasting voor de huisarts-

vrij beroepsbeoefenaar in 1977 (met het oog op een vergelijking met de 

honorering van de burgerlijke rijksambtenaar) 

Par. 3.1. Inleiding  

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de honorering van de huisarts als 

vrij beroepsbeoefenaar, als zelfstandig ondernemer. We houden ons in deze 

paragraaf niet bezig met de totstandkoming van het honorarium van de huisarts-

vrij beroepsbeoefenaar. De totstandkoming van dit honorarium, waaronder we 

verstaan opbrengsten (besproken in hoofdstuk I en II) verminderd met de prak-

tijkkosten (besproken in hoofdstuk III) komt aan de orde in hoofdstuk VI. 

In deze paragraaf nemen we het honorarium van de huisarts-vrij beroepsbeoefe-

naar als vertrekpunt. Met name zal worden bekeken welke sociale voorzieningen 

de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar dient te treffen om het voorzieningenniveau 

dat geldt voor de vergelijkbare burgerlijke rijksambtenaar, te benaderen. 

Aangegeven ,zal worden met welke negatieve en positieve posten men -gegeven het 

gewenste sociale voorzieningenniveau- rekening dient te houden, als men het 

honorarium van de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar wil vertalen naar inkomen na 

belasting. 

Evenals in par. 2 wordt hierbij geen rekening gehouden met zaken als het wel 

of niet hebben van hypotheeklasten woonhuis, buitengewone lasten en dergelijke 

fiscale aftrekmogelijkheden, omdat deze geacht worden voor de ambtenaar en de 

vrije beroepsbeoefenaar niet wezenlijk anders uit te werken. 

Uitgangspunt bij de hierna volgende berekeningen vormt een gehuwde huisarts-

vrij beroepsbeoefenaar zonder kinderen. Teneinde de gevolgde methode ook 

toepasbaar te doen zijn op situaties waarin sprake is van gehuwden met kinde-

ren, wordt de post kinderbijslag wel afzonderlijk vermeld, doch gegeven het 

uitgangspunt gelijkgesteld aan 0. 

Par. 3.2.  Berekening van het inkomen na belasting van de huisarts-vrij be-

roepsbeoefenaar  

Bij de berekening van het inkomen na belasting van de vrije beroepsbeoefenaar, 

zijn de volgende posten van belang: 

(1) honorarium 

(2) pensioenpremie 

(3) sociale lasten 

(4) kinderbijslag 

(5) inkomen vóór belasting 

hC  

PC 

s C 
k
C  

YC = he - PC 	sC kC 
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(6) inkomstenbelasting 
	

bC  
(7) inkomen na belasting 	xC = hC 	PC 	sC 4- kC 	bC 

ad (1) Honorarium: he  

Onder honorarium wordt verstaan opbrengsten ("bruto praktijkinkomen" of 

omzet) verminderd met de praktijkkosten. Het bedrag bevat dus nog allerlei 

persoonlijke verplichtingen zoals pensioenpremie, sociale lasten en inkoms-

tenbelasting. 

De honorering van de huisarts als vrij beroepsbeoefenaar (de wijze waarop 

he  tot stand komt) komt in hoofdstuk VI aan de orde. 

ad (2) Pensioenpremie: p e  

De huisarts is verplicht om tot een bepaald bedrag deel te nemen in de 

Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH). De hoogte van de verplichte 

deelname is afhankelijk van de omvang van het bruto praktijkinkomen (de 

omzet). Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om bij de SPH op vrijwillige 

basis een aanvullende pensioenverzekering af te sluiten. Wat betreft de 

hoogte van het pensioen wordt door ons uitgegaan van het pensioen dat geldt 

voor de vergelijkbare ambtenaar, d.w.z. een ambtenaar met bij benadering 

dezelfde sociale voorzieningen en hetzelfde inkomen na belasting. 

De verplichte deelname  

De huisarts is verplicht om deel te nemen in de Stichting Pensioenfonds 

voor Huisartsen (SPH) voor tenminste een premie die volgens het in tabel 20 

gegeven schema hoort bij zijn bruto praktijkinkomen. Het bij dit bruto 

praktijkinkomen (BPI) behorend honorarium (h e) is berekend door gebruik te 

maken van de in hoofdstuk III, par. 2, op basis van de landelijke honore-

ringsovereenkomst ontwikkelde formule voor de totale praktijkkosten van een 

huisartspraktijk van z eg  ziekenfondsverzekerden of equivalenten daarvan en 

een onbekend pakket nevenfunkties: 

KT  = f 26263 + f 17,118z eg  + f 12,7 y H  (2600-z eg ) + f 1021 -y N  + VN . 

Additionele veronderstellingen hierbij zijn: 

- er zijn geen nevenfuncties, zodat VN  = 0 

- het aantal ziekenfondsverzekerden of equivalenten daarvan stellen we 

gelijk aan het bruto praktijkinkomen gedeeld door het bruto abonnements- 

honorarium per ziekenfondsverzekerde tot 1800 zielen (f 79,93) zodat 
BPI  

z eg 	f 79,93 
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- het gedeelte van de aan de huisartsenfunctie toegerekende "gemengde" 

(normatieve) praktijkkosten, dat niet varieert met de praktijkomvang is 

50%, zodat 	= 0,5 

- het gedeelte van de aan nevenfuncties toegerekende "gemengde" (norma-

tieve) praktijkkosten dat niet varieert met omvang en samenstelling van 

het pakket nevenfuncties is 50%, zodat y = 0,5 
BPI 	N  

Substitutie van V N  = 0, zeg  = f 79,93 , y H  y N  . 0,5 in de formule voor KT  

geeft KT  = 0,13472 BPI + f 43284 

Omdat hc = BPI - KT  geldt: hc  = 0,86528 BPI - 1 43284 

Tabel 20. Relatie tussen de verplichte deelname in SPH, de daarmee gemoeide 

pensioenpremie, het bruto praktijkinkomen en het honorarium van de 

huisarts-vrij beroepsbeoefenaar. 

jaar- pensioen- bruto praktijkinkomen h
C  

premie opbouw (BPI) 

x 	f1 X f1 x 	f 	1 x 	f 1 

1 x6095 1 x223,92 BPI < 1 x38875 h
C 
 < -9646 
— 

2 x6095 2 x223,92 1 x38875 < BPI < 2 x38875 -9646 < hc  < 23992 

3 x6095 3 x223,92 2 x38875 < BPI < 3 x38875 23992 < hc  < 57630 

4 x6095 4 x223,92 3 x38875 < BPI < 4 x38875 57630< h c  < 91268 

5 x6095 5 x223,92 4 x38875 < BPI 91268 < h
e 

Met de verplichte deelname wordt per f 6095 premie een zo mogelijk "wel-

vaartsvast" ouderdomspensioen opgebouwd van f 223,92 per deelnemingsjaar en 

een weduwen- en wezenpensioen van 70 resp. 14% 1) 
van het ouderdomspensioen. 

Het invaliditeitspensioen is beperkt tot overname van de premiebetaling tot 

65 jarige leeftijd bij volledige invaliditeit als huisarts. 2) Huisartsen 

die een lager verplicht pensioenbedrag opbouwen dan 5 x f 223,92 en boven-

dien nog géén 5 jaar in de SPH deelnemen, moeten een aanvullende risicopre-

mie betalen ter dekking van het weduwen-. en wezenpensioen. Deze risicopre-

mie bedraagt 1 x, 2 x, 3 x resp. 4 x f 362,25 bij een pensioenopbouw 
van 4x, 3x, 2x resp. 1 xf223,92. 

1) Volle wezen 28%. 
2) Het invaliditeitspensioen komt aan de orde onder het hoofd sociale lasten. 
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De vrijwillige deelname  

De huisarts kan zijn verplichte pensioen tot het door hem gewenste niveau 

aanvullen met een vrijwillig pensioen. Wij gaan uit van een aanvulling van 

het verplichte pensioen met een vrijwillige deelname in de SPH tot het 

niveau van het pensioen van de vergelijkbare ambtenaar. 1)  Voor de premie 

gaan we uit van het tarief dat de SPH hanteert voor vrijwillige deelname: 

een jaarpremie van f 4789 per tranche van f 223,92 (dit is f 21,387 premie 

per gulden pensioenopbouw). Met de randvoorwaarden die door SPH voor vrij-

willige deelname worden gesteld wordt door ons geen rekening gehouden (de 

reden staat vermeld in bijlage 3). 

In een opvallend groot aantal gevallen, nl. als h c  < f 123424 is de ver-

plichte deelname bij SPH zo hoog, dat de huisarts verplicht een hoger 

pensioen opbouwt dan de vergelijkbare ambtenaar. Met deze hogere opbouw 

wordt door ons rekening gehouden doordat we een correctie aanbrengen in de 

vorm van een negatieve vrijwillige deelname bij SPH (in bijlage 3 wordt 

terzake een voorbeeld uitgewerkt). 

De premie  

In bijlage 3 is berekend welke premie de huisarts moet betalen om bij de 

SPH een zelfde pensioen te verzekeren als dat van de vergelijkbare ambte-

naar. Expliciete veronderstelling bij deze berekening is, dat de basis voor 

het ouderdomspensioen van de vergelijkbare ambtenaar -de zgn. "middelsom"- 

na correctie voor welvaartsgroei, gelijk is aan het honorarium (h A) op dit 

moment. Dit komt overeen met de al eerder
2) 

gemaakte veronderstelling, dat 

de vergelijkbare ambtenaar wordt geacht geen periodieke verhogingen te 

ontvangen. 

De pensioenpremie voor de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar komt aldus uit op 

(1) pc - 0,37427 hA - f 6550 + f 1306 K (K = 1,2,3,4 of 5) 

(indien de huisarts reeds 5 jaar deelneemt in de SPH) 

óf 

(2) pc  = 0,37427 hA  - f 4739 + f 944 K (K = 1,2,3,4 of 5) 

(indien de huisarts nog geen 5 jaar deelneemt in de SPH) 

Voor de rest van dit hoofdstuk wordt uitgegaan van de 2e formule, hetgeen 

betekent, dat we veronderstellen dat bij onvolledige deelname ( K < 5) bij 

1) De pensioenregeling die geldt voor de burgerlijke rijksambtenaar staat 
weergegeven in bijlage 4, onder 4.1. 
2) In par. 2 van dit hoofdstuk. 
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de SPH het steeds een huisarts betreft die nog geen 5.jaar in de SPH deel-

neemt (bij volledige deelname (K = 5) zijn beide formules ((1) en (2)) aan 

elkaar gelijk). Deze keuze hangt samen met het feit dat veel kleine huis-

artspraktijken worden gevoerd door beginnende huisartsen. 

Substitutie voor K geeft de volgende relatie tussen p c  en hA . 

pc  = 0,37427 hA  - f 3795 als hc.<. -ƒ 9646 
[ Pc il 

= 0,37427 hA  - " 2851 " -f 9646 < hc  < f 23992 [ PC2 ]  
= 0,37427 hA  - " 	 1907 " f 23992 < hc  < f 57630 [PC3 1  
= 0,37427 hA 	" 	964 " f 57630 < hc < f 91268 [PC41 
= 0,37427 hA  - " 	20 " f 91268 < hc  [ PC5 1  

ad (3) Sociale verzekeringspremies: s =s 1  + s 
C 	IC 	2C 

Premies volksverzekeringen: s ic  

De huisarts moet terzake zowel het werknemers- als het werkgeversdeel 

betalen. Deze premies worden geheven over het zgn. premie-inkomen (yp) doch 

maximaal over f 38800 (de zgn. premiegrens). Het premie-inkomen is het 

belastbaar inkomen (y c) + de AOW en AWW premie. 

De premiepercentages waren in 1977: 

AOW + AWW: 10,4% + 1,5% = 11,9% over y p  

AWBZ + AAW + AKW: 22,3% + 16% + 6,8% = 45,1% van de AOW + AWW premie 
1  

YP - 1-0,119 YC 	1,13507 yc  

Als 1,13507 yc  < f 38800 ofwel yc  < f 34183 

geldt: s lc  = 1,451 x 0,119 x 1,13507 y c  = 0,19599 

Als 1,13507 yc  > f 38800 ofwel y c.> f 34183 

geldt: s ic  = 1,451 x 0,119 x f 38800 = f 6700 

samengevat: 

als yc  < f 34183 geldt s ic  = 0,19599 y
c 	

[V 1 
1 

als yc  > f 34183 geldt s lc  = f 6700 	[V
2

] 

Premies werknemersverzekeringen: s 2c  

WW en wachtgeld  

Het werkloosheidsrisico is voor de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar in 1977 

weliswaar nog niet groot, doch niet nihil. Bij samenwerkingsverbanden zal 

het risico wellicht wat hoger zijn. In verband met de beïnvloedbaarheid van 

het risico, is dit nauwelijks op een redelijke wijze bij een particuliere 

verzekeringsmaatschappij onder te brengen. Het risico is daarom voor ons 

niet in een jaarpremie te vertalen. Met (een premie voor) een wachtgeldver-

zekering wordt daarom door ons geen rekening gehouden, hetgeen men zich bij 

Yc 
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vergelijking van de honoreringsvormen goed dient te realiseren. 

Ziektewet, WAO  

Na 1 jaar arbeidsongeschiktheid heeft de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar 

recht op een AAW-uitkering. Voor aanvullende voorzieningen (een volledige 

voorziening voor het eerste jaar en aanvullende voorzieningen voor de 

overige jaren) is de huisarts aangewezen op een particuliere verzekering. 

Wat betreft de omvang van de door de huisarts te treffen arbeidsongeschikt-

heidsvoorzieningen wordt door ons uitgegaan van de voorzieningen die terza-

ke gelden voor de ambtenaar (omschreven in bijlage 4). 

Rekening houdend met het feit dat de huisarts na 1 jaar arbeidsongeschikt-

heid in aanmerking komt voor een AAW-uitkering en in geval van volledige  

invaliditeit als huisarts voor overname van de totale pensioenpremie door 

de SPH, is in bijlage 6 een berekening gemaakt van de premie die door de 

huisarts moet worden betaald om over een invaliditeitsvoorziening te be-

schikken, welke die van de vergelijkbare burgerlijke rijksambtenaar bena-

dert. Voor de hiertoe benodigde aanvullende voorzieningen is gekeken naar 

de verzekeringsvoorwaarden van "Artsen-Onderlinge" en "MOVIR7-DTO", beide op 

het punt van invaliditeitsverzekeringen voor artsen belangrijke verzeke-

ringsmaatschappijen. In bijlage 5 is een beschrijving gegeven van de moge-

lijkheden die genoemde maatschappijen de vrije beroepsbeoefenaar bieden om 

een regeling te treffen welke die van de vergelijkbare ambtenaar benadert. 

Om dit laatste te bereiken is uit de mogelijkheden die de maatschappijen 

bieden, gekozen voor een pakket dat bestaat uit een invaliditeitsverze-

kering en een zgn. "eerstejaars verzekering" bij "MOVIR-DTO"
1). 

De te verze-

keren bedragen worden daarbij zo vastgesteld, dat uitgaande van 

(1) een verwachte toename van het loonindexcijfer van 6i% (deze groeivoet 

wordt geacht te gelden voor h A, fA , zA , de AAW-uitkering, premiegrenzen 

sociale verzekering, alsmede belastingvrije som, reiskostenforfait, 

"4%-regeling" en schijven der inkomstenbelasting), 

(2) een groeivoet van de uitkeringen van "MOVIR-DTO" bij volledige invali-

diteit
2) 

van 5%, 

(3) volledige invaliditeit als huisarts, 

(4) meting over een uitkeringsperiode van 5 jaar, 

(5) discontering tegen een rentevoet van 12%, 

(6) en een toetredingsleeftijd jonger dan 45 jaar, 

1) Deze keuze wordt nader toegelicht in bijlage 8, onder 8.1. 
2) In dat geval is tevens sprake van premievrijstelling. 



< hA  < 

< hA  < 

< hA  < f 

< hA  < f 

< hA  < f 

< hA  < f 

< hA  < f 

< hA  < f 

< hA  < f 

< hA  < f 

< hA  < 

< hA  < f 

< hA  < f 

38243-0,22307pc  

38586-0,22307pc  

39147-0,22307pc  

40405-0,22307pc  

38394 

40236 

48931 

52250 

40932+0,99797p c  

65609 

70499 

87057 

93951 

< hA  < ƒ111172 

< hA  < f120443 

< hA  < f140975 

< hA  < f153374 

< hA  < f200718 

< hA  < f219395 

< hA  
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hetzelfde inkomen na belasting wordt genoten als door de vergelijkbare 

burgerlijke rijksambtenaar. 

Voor de berekeningen terzake zij verwezen naar bijlage 6 e.v.. De bere-

keningen resulteren in de volgende relatie tussen 5 2c  (premie arbeids-

ongeschiktheidsverzekering) enerzijds en h A  en pc  anderzijds. 

—0,10443hA+0,02329p c- f1020 als f 26825 

-0,10051hA+0,02242pc— f 870 " f 38242-0,22307pc  

=0,09710hA+0,02166pc— f 739 " f 38586-0,22307pc  

=0,09366hA+0,02089pc— f 604 f 39147-0,22307pc  

=0,09044hA+0,02017p c— f 474 " f 40405-0,22307pc  

f 465 " .f 38298 

f 449 " f 39945 

f 445 

f 430 

= 0,08731hA+ 0 ,02329pc— f 312 
/ 

f 292 

" 

" 

" 

" 

f 48810 

f 51700 

f 40932+0,99797p c  

f 65500 

J.  273 " f 69849 

f 268 " f 86996 

253 " f 93449 
t. 249 " f111135 

f 238 f120068 

f 235 f140939 

f 

f 

222 

219 el 

f152924 

5200694 

f 209 " f219043 

[s i ] 

[s
2 

[s 3 1 

[s
4

] 

[s s ] 

[s 6 
[s 7 1 

[s 8 ] 

[5 9 1 

[5 10 1  

[5 11 1  

[5 12 7  

[5 13 ]  

[5 14 7  

[5 15 1  
[s

16
]  

[s171 

[s18]  

[s19]  

[s20]  

In bijlage 8 wordt aandacht besteed aan de bij de berekening in acht geno-

men veronderstellingen, hierv66r weergegeven onder (1) t/m (6). Hierbij 

blijkt dat de veronderstellingen (3) (volledige invaliditeit als huisarts) 

en (6) (toetredingsleeftijd jonger dan 45 jaar) nogal van invloed zijn op 

de omvang van het te verzekeren bedrag (W) en daarmee op de premie (s 2C). 

— Indien in plaats van volledige invaliditeit wordt uitgegaan van 75% 

invaliditeit met volledige benutting van de 25% restcapaciteit', dan 

resulteert dit, uitgaande van h A  = f 80000, in een te verzekeren bedrag 
* 

(W) dat 1,43 maal resp. een premie (S

2C 

 ) die 1,39 maal zo hoog is. Welke 

invaliditeitssituatie in hoeverre als uitgangspunt voor de berekeningen 

1) Bewust is gekozen voor een extreme, wellicht nogal theoretische situatie. 
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dient te worden genomen, is afhankelijk van de mate waarin deze in de 

werkelijkheid voorkomt en dat is ons niet bekend. Een op grond van volle-

dige invaliditeit berekend te verzekeren bedrag biedt onvoldoende dekking 

bij gedeeltelijke invaliditeit. Omgekeerd biedt een op grond van gedeel-

telijke invaliditeit berekend te verzekeren bedrag een te grote dekking 

bij volledige invaliditeit. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat de 

premievrijstelling voor zowel het ouderdomspensioen (SPH) als de arbeids-

ongeschiktheidsverzekering ("MOVIR-DTO") alleen aan de orde zijn bij 

volledige invaliditeit. 

- Indien in plaats van een toetredingsleeftijd van onder de 45 jaar wordt 

uitgegaan van een tussen 45 en 54 jaar, dan resulteert dit, indien h A  = 

f 80000, in een 26,7% hogere premie. Omdat bijna alle huisartsen hun 

beroepsuitoefening starten op een leeftijd onder de 45 jaar, is veronder-

stelling (6) echter vrij aannemelijk. 

- Veranderingen in de overige veronderstellingen geven, wederom uitgaande 

van hA  =f 80000, slechts kleine veranderingen in het te verzekeren 

bedrag resp. de premie. 

i
c  = 

 0,1175 i.p.v. i e  =  0,065 geeft een 1,6% hogere premie 

	

r  =  0,08 	i.p.v. i r  =  0,12 geeft een 1,8% lagere premie 

n  =  10 	i.p.v. n  =  5 	geeft een 6,2% lagere premie 

ad (4) Inkomen 1/66r belasting: y c  

YC  =  hC 	PC 	s lC 	52C 

ad (5) Inkomstenbelasting: b c  

Het belastbaar inkomen is yc . Met behulp van de inkomstenbelasting-tabel 

kan de verschuldigde inkomstenbelasting worden berekend, nadat rekening is 

gehouden met aftrek van een belastingvrije som van f 9083 (= n c ). De uit de 

inkomstenbelasting-tabel af te leiden relaties zijn hetzelfde als voor de 

• ambtenaar (pag. 131) waarbij voor yA  - nA  dient te worden gelezen y c  - nc . 

Substitueren we voor y c  -  nc  =  hc  - pc  - s i -u  - s2C f 9083 dan geldt voor 

bc: 
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1 4 1 

als 

11 

bc  =  0,32 (h--P u - C-s 1C-8 2C )  
- 0,40 (" " 	" 	" ) 
=  0,50 (" 

=  0,59 (" 

- 0,64 (" 

=  0,67 (" 

- 0,70 (" 

=  0,72 (" 

- 1 4037 

- f 6569 

- /10621 

- /15532 

- /19162 

/21943 

/25468 

/28810 

f 22079 < 
lu s2CL 	31646 

f 31646 < " " 	" 	" < f 40522 

f 54555 

72568 

f 92705 
H 	1117489 

1167055 

40522 < " 

f 54555 < " 

• 72568 < " 

f 92705 < " 

1117489 < " 

/167055 < " 

ad (6) Inkomen na belasting: x c  

xc  =  hc  -  pc  - 8 1 _
u  - s 2C bC 

waarbij: 

- sIC 	0,19599 yc  als yc  < f 34183 	 [V 1  
=  1 6700 	als yc>f 34183 	 [V2 1 

- voor pc  gelden de relaties weergegeven op pag. 137 ([PC1 1 tim [P5 1)  
- voor bc  gelden de relaties weergegeven op pag. 141 ([bil  t/m [bc8 1) 

- voor 82c  gelden de relaties weergegeven op pag. 139 ([8 1 1 t/m [s161) 
Substitutie voor 52C kan nog niet plaatsvinden omdat de relatie tussen hA 
en hC  nog niet bekend is, zodat de intervalgrenzen nog niet kunnen worden 
aangegeven. Substitutie voor 5 2c  vindt daarom pas plaats in par. 4. 
Substitutie van de voor b c , pc  en s IC 

geldende relaties in de vergelijking 

voor x geeft de volgende relaties tussen x en h
C  (voor een toelichting op C 	 C  

de berekeningen zij verwezen naar bijlage 2, onder 2.3). 

rbcil 
rbc21 
[bc3 ] 

P/C4 1  
[bc5 ] 

i bC6 1  
[bc7] 

115C8 1  

xc  =  0,56857hc  - 0,21280hA  - 0,5685782c  + f 5121 

als 0,37427hA  + 82c  + 1 24499 < hc  < 0,37427hA  + s2c  + 1» 35941 

xc  =  0,50168hc  -  0,187761'A  - 0,5016882c  + f 7526 

als 0,37427hA  + 82c  + f 35941 < h c  < 0,37427hA  + 52c  + f 38975 

xc  =  0,6hc  -  0,22456hA  - 0,682c  + 1 3693 

als 0,37427hA  + 52c  + f 38975 < hc  _< f 57630 

xc  =  0,6hc  -  0,224561 A  - 0,682c  + f 3127 

als f 57630 < hc  < 0,37427h A  + s2c  + f 46258  

xc  =  0,5hc  -  0,18714hA  -  0,5s2c  + f 7753 

als 0,37427hA + 82 c  + f 46258 < hc < 0,37427h A  + 	+ .1 60291 

xc  =  0,41hc 	0,15345hA  -  0,418 2c  + f 13180 
als 0,37427hA  + 8 2c  + f 60291 < hc  < f 91268 

kc2 1  

[x
C3

]  

[xc51 
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xc  =  0,41hc  -  0,15345hA  - 0,418 2c  + 1 12793 

als f 91268< hc  < 0,37427hA  + 82c  + f 79248 

xc  =  0,36hc 	0,13474hA  - 0,36s 2c  + 1 16757 

als 0,37427hA + 5 2c  + f 79248 < h c  < 0,37427hA  + 52c  + f 99385 

xc  =  0,33hc  -  0,12351hA  - 0,3382c  + f 19739 

als 0,37427hA  + s2c  + 1 99385 < h c  < 0,37427hA  + s2c  + f 124169 

xc  =  0,3hc  -  0,11228hA  - 0,3s 2c  + f 23464 

als 0,37427hA "1" 52C 	124169 < h c  < 0,37427hA  + 5 2C + f 17373 

xc  =  0,28hc  -  0,10480hA  - 0,28s 2c  + 1 26940 

als 0,37427hA + 5 2C
+ 1 173735 < hc  

Verder kunnen we op dit moment niet gaan, omdat voor een exacte plaatsing van 

de intervalgrenzen duidelijkheid moet bestaan over de relatie tussen h c  en hA . 

Deze duidelijkheid wordt verkregen als x c  en xA  aan elkaar worden gelijkge-

steld, hetgeen geschiedt in par. 4. 
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Par. 4. Vergelijking van de honorering van de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar  

met die van de burgerlijke rijksambtenaar  

Par. 4.1. Inleiding  

In deze paragraaf worden de honorering van de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar 

en die van de burgerlijke rijksambtenaar met elkaar vergeleken. De beide 

honoreringsvormen kunnen aan elkaar worden gekoppeld via een doelstellings-

functie. 

Als doelstellingsfunctie wordt hier gekozen voor een gelijke netto situatie: 

uitgaande van een gelijk inkomen na belasting, hoe verhouden zich dan de 

honoraria indien we als nevenvoorwaarde stellen dat de "sociale zekerheid" bij 

benadering op hetzelfde niveau is gebracht. 

In par. 	4.2 vergelijken we de "sociale zekerheid" van de huisarts-vrij be- 

roepsbeoefenaar met die van de ambtenaar. Deze vergelijking steunt in hoge 

mate op hetgeen in de voorgaande paragrafen terzake naar voren is gebracht. 

In par. 4.3 wordt via een gelijkstelling van het inkomen na belasting van de 

huisarts-vrij beroepsbeoefenaar aan dat van de ambtenaar, de relatie tussen 

het honorarium van beiden bepaald. Aansluitend wordt voor de huisarts-vrij 

beroepsbeoefenaar de relatie tussen honorarium en inkomen na belasting bere-

kend. 

Wij besluiten deze paragraaf met de bepaling van het zgn. "aankledingspercen-

tage". Voor de vrij uitvoerige omschrijving van dit begrip zij verwezen naar 

pag. 150. Het benodigde aankledingspercentage blijkt bij een honorarium van de 

huisarts-vrij beroepsbeoefenaar van ca. .f 43000 bijna 1-1 zo hoog als bij een 

honorarium van ca. 1 312000. Dit gegeven vormt aanleiding om landelijke pogin-

gen om te komen tot een uniform aankledingspercentage per beroepsgroep, ter 

discussie te stellen. 

Par. 4.2. Vergelijking van de "sociale zekerheid" van de huisarts-vrij  

roepsbeoefenaar met die van de burgerlijke rijksambtenaar  

(a) Pensioen  

In bijlage 4 wordt weergegeven hoe het ouderdoms-, het weduwen- en wezen- en 

het invaliditeitspensioen voor de ambtenaar wordt opgebouwd. 

De pensioengrondslag wordt door ons gelijkgesteld aan het honorarium, hetgeen 

betekent dat we veronderstellen dat er geen sprake is van periodieke verho-

gingen: de ambtenaar wordt geacht zich in een eindrang te bevinden. 

Wat betreft het ouderdoms-, weduwen- en wezenpensioen voor de huisarts-vrij 

beroepsbeoefenaar wordt door ons uitgegaan van de verplichte deelname bij de 

be- 
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Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen', uitgebreid met een —in een groot 

aantal gevallen overigens negatieve— vrijwillige deelname tot het niveau van 

het pensioen van de vergelijkbare ambtenaar; de pensioenpremie van de huis-

arts—vrij beroepsbeoefenaar is dan ook gedefinieerd als een functie van het 

honorarium van de vergelijkbare ambtenaar. 

Door ons is géén rekening gehouden met het feit dat de fiscale aftrekbaarheid 

van de pensioenpremie voor de huisarts—vrij beroepsbeoefenaar aan een maximum 

gebonden is. 

In 1977 kon de huisarts—vrij beroepsbeoefenaar voor de inkomstenbelasting aan 

pensioenpremie maximaal aftrekken: 

— verplichte pensioendeelname: 5 x f 6095 = 	f 30475 (als hc  > f 91268) 

— de maximaal toegestane aftrek van lijfrentepremies f 11000  

totaal 	 f 41475 

Voorzover de pensioenpremie hoger is dan f 41475 is het meerdere niet aftrek-

baar voor de inkomstenbelasting. Dit is het geval als h c  > f 163911. 2)  Hiermee 

is door ons geen rekening gehouden, waarbij als belangrijkste reden gold, dat 

de huisartsen als collectiviteit in principe in staat zijn om de verplichte 

pensioendeelname bij hogere inkomens hoger te stellen, waardoor de voor de 

inkomstenbelasting maximaal aftrekbare pensioenpremie wordt verhoogd. Voor de 

individuele huisarts vormt de hoogte van de verplichte deelname in de SPH 

evenwel een gegeven. Het is echter onwaarschijnlijk, dat de huisarts onver-

plicht een fiscaal niet aftrekbare premie zal betalen voor een belastbare 

uitkering, m.a.w. een verplichting aangaat waarbij sprake is van dubbele 

belasting. Zo hij wil kan hij het geld aanwenden om een additionele belasting-

vrije voorziening te treffen. 

Wat betreft het arbeidsongeschiktheidsrisico is in par. 3 en bijlage 6 uitvoe-

rig aandacht besteed aan de mogelijkheid om voor de huisarts voorzieningen te 

treffen welke de voorzieningen die gelden voor de vergelijkbare ambtenaar 

benaderen. De premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de huis-

arts is dan ook gedefinieerd als een functie van het honorarium van de verge- 

1) Voor wat p c  betreft, wordt vooralsnog uitgegaan van de in par. 3. (pag. 
136-137) naar voren gebrachte veronderstelling, welke inhoudt dat het bij een 
onvolledige verplichte deelname bij de SPH steeds wordt geacht een huisarts te 
zijn, die nog geen 5 jaar in de SPH deelneemt. In par. 4.4 (pag. 150) wordt 
hierop nader ingegaan. 
2) Stel pc  = 0,37427h 5  — f 20 = f 41475; dan is hA  = f 110869; hc  = 1,35331 A  + 
f 13872 (pag. 146) = t 163911. 
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lijkbare ambtenaar. 

(b) Wachtgeldregeling  

In bijlage 4, onder 4.1 is de wachtgeldregeling voor de ambtenaar weergegeven. 

Wat betreft het werkloosheidsrisico voor de huisarts—vrij beroepsbeoefenaar, 

zijn wij er niet in geslaagd tot een aanvaardbare kwantificering te komen. De 

reden daarvan is dat dit risico gezien de beInvloedbaarheid ervan door be-

trokkene, niet op een redelijke wijze bij een particuliere verzekeringsmaat-

schappij is onder te brengen. De vergelijking met de ambtenaar vindt derhalve 

plaats zonder dat voor de vrije beroepsbeoefenaar met een werkloosheidsvoor-

ziening is rekening gehouden. 

Par. 4.3. De relatie tussen het honorarium van de huisarts—vrij beroepsbe-

oefenaar (hc ) en dat van de ambtenaar (h A) bij gelijkheid van het  

inkomen na belasting  

Doelstellingsfunctie: x A  = xc  

Substitutie voor x A  resp. xc  van de in par. 2 en 3 berekende relatie tot hA  en 

h c  geeft de volgende relatie tussen h A  en hc. (Voor een toelichting op de 

berekening zij verwezen naar bijlage 2, onder 2.4). 



1,68427 hA  -  1 2340 " f 31094 < 

1,54346 hA  + 1 2277 " f 32759 < 

1,37042 hA  + 1 8118 " f 33742 < 
1,36617 hA  + f 8269 " 1 34903 < 

1,36248 hA  + 1 8402 " 1 36004 < 
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1,54348 hA  + f 2040 als f 26824 < hA  ..<._ f 31094 
hA  .< f 32759 

hA  _<._ f 33742 

hA  _<_ f 34903 
hA  _<_. f 36004 

hA  < f 36131 
1,36248 hA  + f 9365 " f 35424 < hA  < f 36328 

1,35875 hA  + 1 9501 " f 36328 < hA  < f 37489 

1,35526 hA + 1 9632 " f 37489 < hA < f 38393 
1,35526 hA  + 1 9641 " f 38297 < hA < f 40235 
1,35526 hA  + 1 9910 " 1 40235 < hA  < f 40634 

1,53187 hA + f 2734 " f40634 < hA  < f 42523 

1,35527 hA  + 110244 " 1 42523 < hA  < f 48931 

1,35527 hA  + /10248 " 1 48809 < h A  < f 52249 

1,35527 hA  + 110695 " 1 51699 < h A  < J' 55659 

1,54909 hA  - 1 95 " 1 55659 < hA .5_ f 57927 

1,35526 hA  + 111131 " f 57927 < hA  < f 59130 

1,35526 hA  + 112094 " f 58420 < hA  < f 65304 

1,35330 hA  + /12212 " f 65304 < hA  < f 65608 

1,35330 hA  + 112232 " 1 65500 < hA _<_ f 70498 
1,35330 hA  + 112820 " f 69848 < hA  _<_ f 74923 

1,47595 hA  + f 3627 " 1 74923 < hA  < f 77684 
1 77684 < hA  < f 87056 

f86995 < hA  < f 93950 

f 93448 < hA  < f 96846 

f96846 < hA  < f 99992 

f 99992 < hA  < /111171  - 
1111134 < hA  <1120442 

/120067 < hA  < 1124259 

1124259< hA L /127690 
1127246 < hA  < /140974 

1140938 < hA  < /153373  - 
" /152925 < hA -< 3179606 

" 1179606 < hA  < /183380  - 
1183380 < hA -< 1200717 

/200693 < hA  < 1219394  - 

1,35331 hA  + 113158 

..  1,35331 hA  + 113163 

1,35331 hA  + 113616 

1,43358 hA  + f 5841 

" 

" 

" 

" 
3.  1,35330 hA + /13868 " 
I. 1,35330 hA  + 113872 " 

1,35330 hA  + /14210 " 
i 1,44160 hA  + f 3239 " 
M  1,35330 hA  + /14512 " 

=  1,35330 hA  + 114515 " 
- 1,35330 hA  + 114921 

=  1,41639 hA  + f 3589 

-. 	1,35332 hA  + 115157 " 

=  1,35332 hA  + 115160 " 
- 1,35332 hA  + 115477 " /219042 < hA 

t hC1 I 
[hC2 ]  
[hc3 1 

f h C4 ] 

[hc5 ] 

[h C6 ]  
[hc7 1 

[h C8 ]  

[hcg] 

[hC10]  

[hC11]  

[hC12]  

[h 131 
[hC14 ]  

E hC15 1  
[h 	] 

C16 
E hC17 1  
[hC18 ] 

(11C19 1  
[hC20 1 

[hC21 1  
[hC22 1  
[hC23 1  
[hC24 ]  
[hC25 1  
[hC26 1  
[hC27 1  
[hC28 ] 

rhC29 1  
[h 	] C30 
[hC31] 
[h C32 1 

[hc33 1 

[h C34 1  

[hos ] 

[hC36 1  

[hc371 
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Omgekeerd kan de relatie als volgt worden weergegeven. 

	

hA  = 0,64787 hc  - f 1322 als f 43462 < hc < f 50034 	[hci ] 
- 0,59373 hc  + f 1389 " f 50034 < hc  <1 52837 	[hc2 ] 

	

= 0,64789 hc  - f 1475 et  f 52837 < he < f 54357 	[hc3 ] 

	

= 0,72970 hc  - f 5924 11 1 54357 < hc _<_ƒ 55951 	[hc41 
= 0,73197 hc  - f 6053 " 1 55951 < hc 	f 57457 	[hc5 ] 

	

0,73396 hc - f 6167 " f 57457 < hc < f 57630 	[hc6] 
= 0,73396 hc - 1 6873 II 	57630< hc  < f 58861 	Eh& 
- 0,73597 hc  - f 6992 " 1 58861 < hc < f 60441 	[hc8] 

	

= 0,73787 hc - 1 7107 " 1 60441 < h c _< f 61664 	[hC9 ] 

	

= 0,73787 he  - f 7114 " 1 61543 < hc  <1 64170 	[11C101 

	

0,73787 hc  - f 7312 " 1 64439 < hc<

- 

f 64980 	[h C11 ] 

	

= 0,65258 hc  - f 1785 " 1 64980 < hc.<1 67874 	[hC12 1 

	

= 0,73786 hc  - 1 7559 " 1 67874 < hc<

- 

f 76559 	[h
C13

] 
▪ 0,73786 hc  - f 7562 " f 76397 < hc < f 81060 	[11C141 

	

= 0,7386 hc  - 1 7891 " 1 80761 < hc < f 86127 	[h C15 ] 
= 0,64554 hc  + 1 	61 11 

	

1 86127 < hc  <1 89638 	[hci. 61 
- 0,73787 hc  - 1 8213 " 1 89638 < hc < f 91268 	[hC17 ] 

	

= 0,73787 hc  - f 8924 " 1 91268 < hc < 1100598 	[hci8 1 

	

= 0,73893 hc  - 1 9024 " 1100588 < h C  < f100999 	[hC19 j --  

	

= 0,73893 hc  - 1 9039 " /100873 < hc < /107637 	[hc.20 1 

	

= 0,73893 hc  - f 9473 " 1107345 < hc.< /114212 	[h 	] C21 

	

= 0,67753 hc  - 1 2457 " /114212 < hc < /118285 	[hc22 1 

	

= 0,73893 hc  - f 9723 " /1 18273 < h C  < 1130972 	[hC2 3 ] --  

	

= 0,73893 hc  - f 9727 " 1130894 < hc < 1140306 	[hc24 1 

	

= 0,73893 hc  - 110061 " 1140080 < h c  < /144679 	[hc25 ] 

	

= 0,69755 hc - 1 4074 " 1144679 < hc .< /149187 	[hc26] 
= 0,73893 hc - 110248 11  1149187 < hc 	/164316 	[hc2 7 1 
▪ 0,73893 hc  - 110250 " /164270 < hc  < /176866 	[hc28] 

	

= 0,73893 hc  - /10500 " 1176697 < hc <f182369 	[hc29 ] 

	

= 0,69367 hc  - 1 2247 " /182369 < hc < /187317 	[ho& 

	

= 0,73893 hc  - 110723 11  /186714 < hc  < /205292 	[h 	] C3 1 
- 0,73893 hc  - /10726 " /205246 < hc  < /222075 	[hc32 1 
= 0,73893 hc - 111026 	/221874 < hc 	/257981 	[hC33 ] 

	

= 0,70602 hc  - 1 2534 11  /257981 < hc  < /263328 	[hc34 ] 
▪ 0,73892 hc  - /11200 " 1263328 < hc _<_1286791 	fhc35 ] 

	

= 0,73892 hc  - 111202 " /286762 < hc < /312070 	[hc36] 
= 0,73892 hc  - 111436 " /311911 < hc 	 [hC37 1 
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Door middel van substitutie is de relatie tussen x
c 

en hC  (pag. 	141-142) 

vereenvoudigen. De relatie kan nu als volgt worden weergegeven. 

	

xc  =  0,38903 he  + 1 6092 als f 43442 < he  <  1 50034 	Excl.1 1  
=  0,35650 he  + 1 7720 	" 	f 50034 < h e  <  1 52837 	r xC2.1 1  
=  0,34325 he  + f 8421 	" 	f 52837 < he  < 1 54357 	Exc2.2 1  
=  0,38660 he  + / 6063 " f 54357 < he  < 1 55951 r xC3.1 1  
=  0,38780 he  + 1 5996 " 1 55951 < he  < f 57457 r xC3.2 ]  
=  0,38722 he  4f 6029 n  1 57457< he  < f 57630 fx0.3 1 

=  0,38885 he  + f 5560 " f 57630 < he  < f 58861 DcC4.11 
=  0,38992 he + 1 5497 n  1 58861 < he  < f 60441 r xC4.2 1  
=  0,39092 he  + 1 5437 " 1 60441 < he  < f 61664 rxC4.3 1  
=  0,39092 he  4 1 5433 " f 61543< he  < f 64170 rIcC4.4 1  
=  0,39092 he  + f 5480 " f 64439 < he  < 1 64980 [xC4.5] 
=  0,34590 he + 1 8409 " 1 64980 < h e  < J' 67874 r xC5.1 1  
=  0,32576 he  + 1 9772 " 1 67874 < he  < 1 81060 [x5 .2] 
=  0,32576 he  + 1 9841 " f 80761 < he  < f 86127 13105.3 1  
=  0,28500 he  + 113352 " f 86127 < he  < 1 89638 [xC6.1] 
=  0,26713 he  + 114954 n  1 89638 < he  < f 91268 1xC6.2 1  
-  0,26713 he  + 114705 " f 91268 < he  < 1100598 r xC7.11 
=  0,26752 he  + 114661 " 1100588 < he  < 1100999 rxC7.2 1  
=  0,26752 he  + 114656 n  1100873 < he  < 1107637 r xC7.3 1  
=  0,26752 he  + 114732 " 1107345 < he  < /114212 rxC7.4 1  
=  0,24529 he  + /17271 " 1114212 < he  < 1118225 r xC8.1 1  
=  0,23489 he  + /18500 n 1118273 < he  < 1140306 r xC8.2 1  
=  0,23489 he  + 118551 " /140080 < he  < /144679 r xC8.3 1  
=  0,22174 he  + 120454 n 1144679 < h e  < /149187 ExC9.1 1  
=  0,21532 he  + 121412 " /149187 < he  < 1176866 rxC9.2 1  
=  0,21532 he  + 121448 " 1176697 < he  < /182369 rxC9.3 1  

.  =  0,20213 he  + 123852 " 1182369 < he  < 1187317 r xC10.1 1  
=  0,19574 he  + /25048 " 1186714 < he  < /222075 rxC10.2 1  
=  0,19574 hc  + /25087 " /221874 < he  < /257981 r xC10.3 1  
=  0,18702 he  + 127336 " 1257981 < he  < 1263328 [1(C11.1 1  
=  0,18269 he + /28476 " 1263328 < he < /312070 bcC11.21 
-  0,18269 he  + 128505 " 1311911 < h e  rxC11.31 

te 
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In figuur 10 wordt weergegeven hoe bij diverse hoogten van het honorarium voor 

de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar (h c), dit honorarium relatief wordt ver-

deeld over premie ouderdomspensioen (pc), premie arbeidsongeschiktheidsverze-

kering 2C' premies volksverzekeringen (s1C),  inkomstenbelasting (bc)  en 

inkomen na belasting (xc ). 

Figuur 10. Relatieve verdeling van het honorarium (hc/hc 	1) van de huisarts- 

vrij beroepsbeoefenaar over premie ouderdomspensioen (p c/hc ), 

premie arbeidsongeschiktheidsverzekering (s /h ) 2C' -C-' premies volks- 

verzekeringen (s ic/hc), inkomstenbelasting (bc/hc) en inkomen na 

belasting (xc/hc) bij diverse hoogten van het honorarium (h c ) 

hc /hc ; bc/hc  

s ic /hc ; s2c/hc  

PC/hC; Y'C/hC 
hc/hc 

1,0 

0 ,9 - 

0 ,8 - 

0,7 - 

0,6- 

0,5 - 

0,4 - 

0,3 - 

0,2 - 

0,1 - 

bc/hc 

s c/hC 
s2C/hc 

PC/hC 

xc/hc 

  

  

  

I 	• 	• 	4 	 t 	t 	4 

20 	40 	60 	BO 	100 	120 140 160 	180 200 220 240 260 280 300 

  

  

   

hc x f 1000 
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Par. 4.4. Het aankledingspercentage  

Onder aankledingspercentage wordt door ons verstaan: het percentage waarmee 

het honorarium van de vergelijkbare burgerlijke rijksambtenaar (h A) moet 

worden verhoogd om een honorarium voor de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar (h c ) 

te krijgen van een zodanige omvang dat: 

(1) de huisarts hieruit de nodige sociale voorzieningen kan treffen tot bij 

benadering het niveau dat terzake geldt voor de vergelijkbare burgerlijke 

rijksambtenaar (met uitzondering van een wachtgeldregeling) 

(2) de huisarts na aftrek van de met de sociale voorzieningen gemoeide kosten 

eenzelfde inkomen na belasting heeft (xc ) als de vergelijkbare ambtenaar 

( xA) 

In de door ons gebruikte symbolen is het aankledingspercentage (e A ): 
h 

eA  = 	1)100%. h
A 

Het verloop van het aankledingspercentage bij verschillende omvang van h c  kan 

goed in beeld worden gebracht door het aankledingspercentage te berekenen voor 

de intervalgrenzen [hei]  - [h c371 (pag. 146-147). Dit is geschied in bijlage 

2, onder 2.5. Het aankledingspercentage blijkt zich te bewegen tussen 62,7 

(bij een honorarium van f 57630) en 42,2 en lager (bij een honorarium boven 

de f 312000). De grafische weergave vindt u in figuur 11 (pag. 151). 

De in figuur 11 weergegeven aankledingspercentages zijn berekend met inachtne-

ming van de in par. 3.2 (pag. 136-137) uitgesproken en tot nu toe aangehouden 

veronderstelling dat het bij onvolledige verplichte deelname bij de Stichting 

Pensioenfonds voor Huisartsen steeds een huisarts betreft, die nog geen 5 jaar 

In de SPH deelneemt. 

Zouden we veronderstellen, dat het dan steeds een huisarts betreft, die ten-

minste 5 jaar in de SPH deelneemt, dan komt het aankledingspercentage voor de 

lagere honoraria (h c  < 1 91268) iets lager uit. Het verschil is maximaal in 

1-:t laagste interval [h c1 ). In bijlage 2, onder 2.6 is berekend, dat wijziging 

van voornoemde veronderstelling voor dat interval een aankledingspercentage 

geeft van 59,19 4 58,53 in plaats van 61,95 á 60,91. 
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Figuur 11. Relatie tussen het honorarium van de huisarts-vrij beroepsbeoe- 

fenaar (h C  ) en het aankledingspercentage (e A =--- 1)100%). 
A 

eA 

62 

60 

58 - 

56 

54 

52 - 

5 0 

 

48 - 

46 - 

44 - 

42 - 

t- 	 t- 	 4 

20  40  60  80  100  )70 140 )60 180 200 220 240 260 	280 300 370 

hc x f 1000 

In een brief van de Minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer, geti-

teld "Prijsbeleid 1978" (73) staat onder meer: 

"Een facet van het norminkomen dat zelfstandig om aandacht vraagt, is het 

percentage waarmee een ambtelijk salaris moet worden verhoogd om tot uitdruk-

king te brengen welke waarde voor de ambtenaar moet worden toegekend aan het 

verschil in sociaal-economische en rechtspositie tussen ambtenaar en vrije 

beroepsbeoefenaar. Dit "aankledingspercentage" is voor 1978 voorlopig vastge-

steld op 45, zijnde ca. 25% voor pensioenen (gebaseerd op het "Rapport Werk-

groep Inkomens Vrije Beroepsbeoefenaren") en ca. 20% voor de waarde van de 

sociale voorzieningen"; en voorts: "Nadere studie en overleg met betrekking 

tot de onderbouwing van dit percentage zijn nodig. Hieruit zou een differen- 
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tiatie per beroepsgroep kunnen voortvloeien." 

Kijken we naar de resultaten van onze berekeningen zoals weergegeven in figuur 

11 en bijlage 2, onder 2.5, dan blijkt dat een aankledingspercentage van 45 

geldt bij een honorarium van de huisarts—vrij beroepsbeoefenaar (h c) van 

f 217650 en f 223738. Voorts blijkt dat naarmate het honorarium lager ligt het 

benodigde aankledingspercentage hoger is. Dit betekent dat een differentiatie 

van het aankledingspercentage niet alleen gewenst is per beroepsgroep, maar 

ook per inkomensklasse (eventueel zelfs gekoppeld aan huwelijkse staat en 

gezinssamenstelling). "Het" aankledingspercentage bestaat niet. 

Hantering van een uniform aankledingspercentage werkt relatief nadelig voor 

huisartsen met een laag honorarium waardoor de beleidsmatig wenselijk geachte 

verkleining van de praktijkomvang extra wordt bemoeilijkt. 

Hantering van gedifferentieerde aankledingspercentages is voor huisartsen 

gezien de wijze van honorering, voorzover het ziekenfondsverzekerden betreft 

goed mogelijk. Wat betreft de particuliere patiënten, waarvoor een betaling 

per verrichting geldt, is hantering van gedifferentieerde aankledingspercenta-

ges alleen mogelijk, indien het totaal aantal contacten op een aanvaardbare 

wijze wordt geregistreerd. 
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Par. 5. Recapitulatie van een aantal belangrijke (groepen van) veronderstel-

lingen die aan de berekening van de relatie tussen het honorarium van 

de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar en dat van de vergelijkbare burger-

lijke rijksambtenaar in 1977 ten grondslag liggen 

(1) Voor de vergelijking is uitgegaan van een gehuwde huisarts-vrij beroeps-

beoefenaar resp. burgerlijke rijksambtenaar zonder kinderen (zie o.a. pag. 

128). 

(2) De vergelijkbare ambtenaar wordt geacht geen periodieke verhogingen te 

ontvangen (zie o.a. pag. 128 (vakantietoeslag), pag. 136 (pensioengrond-

slag ouderdomspensioen)). 

(3) De zgn. 5% regeling voor ambtenaren ter zake van ziektekosten is buiten 

beschouwing gelaten (zie pag. 129). 

(4) Het feit dat de werknemer voor de inkomstenbelasting zonder meer f 1000 

kan aftrekken in het kader van de zgn. 4%-regeling en het reiskostenfor-

fait, terwijl de vrije beroepsbeoefenaar alleen werkelijk gemaakte kosten 

kan aftrekken hebben wij als een voordeel van f 1000 (vóór belasting) voor 

de ambtenaar aangemerkt (zie pag. 130). 

(5) De hoogte van de verplichte deelname in de Stichting Pensioenfonds voor 

Huisartsen (SPH) is afhankelijk van het bruto praktijkinkomen. Het bij dit 

bruto praktijkinkomen behorende honorarium voor de vrije beroepsbeoefenaar 

is berekend door gebruik te maken van de in hoofdstuk III ontwikkelde 

kostenformules en van een viertal additionele veronderstellingen (gespe-

cificeerd op pag. 134-135). 

(6) Voorzover een huisarts een lager verplicht pensioenbedrag opbouwt dan 5 x 

223,92 wordt hij geacht nog géén 5 jaar in de SPH deel te nemen, zodat 

hij een aanvullende risicopremie moet betalen ter dekking van het weduwen-

en wezenpensioen (zie pag. 135, 136 en 150). 

(7) Met het werkloosheidsrisico resp. met een premie voor een wachtgeldverze-

kering is door ons géén rekening gehouden (zie pag. 137, 145). 

(8) Getracht is om op basis van de AAW-uitkering en een tweetal verzekerings-

vormen van "MOVIR-DTO" voor de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar een ar-

beidsongeschiktheidsvoorziening te treffen, die de regeling welke geldt 

voor de vergelijkbare burgerlijke rijksambtenaar, benadert. Terzake is een 

zestal veronderstellingen in acht genomen, die op pag. 138-139 staan 

gespecificeerd. In bijlage 8 is nader ingegaan op de invloed van deze 

veronderstellingen op de premie arbeidsongeschiktheidsverzekering (zie ook 

pag. 139-140). 
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(9) De vrije beroepsbeoefenaar wordt geacht hetzelfde pensioen op te bouwen 

als de vergelijkbare ambtenaar. Het verschil met de verplichte pensioenop-

bouw bij de Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen wordt aangevuld met 

een (zonodig negatieve) vrijwillige deelname in de SPH. Allerlei beperken-

de voorwaarden voor deze vrijwillige deelname worden geacht niet van 

toepassing te zijn (zie pag. 136 en bijlage 3). 

(10)Door ons is geen rekening gehouden met het feit dat de fiscale aftrekbaar-

heid van de pensioenpremie voor de huisarts—vrij beroepsbeoefenaar, voor-

zover die de verplichte deelname in de SPH te boven gaat, aan een maximum 

is gebonden (zie pag. 144). 
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Hoofdstuk V. Vergelijking van de honorering van de huisarts-vrij beroepsbe-

oefenaar met die van de werknemer in de gezondheidszorg  

Par. 1. Inleiding  

Zoals gesteld in de inleiding van hoofdstuk IV, is het honorarium van de vrije 

beroepsbeoefenaar niet zonder meer vergelijkbaar met het honorarium van de 

werknemer in de gezondheidszorg. 

In dit hoofdstuk wordt gekeken met welk honorarium van de werknemer in de 

gezondheidszorg een bepaald honorarium van de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar 

vergelijkbaar is, uitgaande van: 

- een gelijk inkomen na belasting 

- een bij benadering gelijk sociaal voorzieningenpakket (een uitzondering 

vormt het werkloosheidsrisico) 

Uitgangspunt voor de vergelijking vormt een gehuwde werknemer resp. vrij 

beroepsbeoefenaar zonder kinderen. Evenals in de voorgaande hoofdstukken wordt 

ook in dit hoofdstuk het jaar 1977 als basisjaar aangehouden. 

In par. 2 wordt nader ingegaan op de honorering van de werknemer in de gezond-

heidszorg. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op de meest omvangrijke 

CAO in deze sector: de CAO-Ziekenhuiswezen (16). 

In par. 3 wordt aandacht besteed aan de honorering van de huisarts-vrij be-

roepsbeoefenaar. Extra aandacht wordt daarbij besteed aan de opbouw van een 

sociaal voorzieningenpakket voor de vrije beroepsbeoefenaar dat bij benadering 

gelijk is aan het pakket dat geldt voor de vergelijkbare werknemer in de 

gezondheidszorg. 

Wat het ouderdomspensioen betreft wordt uitgegaan van het pensioen dat de 

vergelijkbare werknemer in de gezondheidszorg opbouwt. De verplichte deelname 

van de huisarts in de Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH) wordt door 

ons daartoe aangevuld met een vrijwillige deelname bij de SPH. Opmerkelijk is, 

dat deze vrijwillige deelname in een niet onaanzienlijk aantal gevallen nega-

tief is omdat de verplichte pensioenopbouw bij de SPH hoger is dan die voor de 

vergelijkbare werknemer in de gezondheidszorg. 

Wat het arbeidsongeschiktheidsrisico betreft is door ons berekend welke premie 

geldt voor een voorziening die, met inachtneming van een aantal veronderstel-

lingen (bijv, volledige invaliditeit, toetredingsleeftijd jonger dan 45 jaar) 

bij benadering dezelfde uitkering oplevert als geldt voor de vergelijkbare 
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werknemer in de gezondheidszorg. 

Met (een premie voor) een wachtgeldvoorziening voor de huisarts-vrij beroeps-

beoefenaar werd door ons geen rekening gehouden. 

In par. 4 worden de honorering van de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar en die 

van de werknemer in de gezondheidszorg met elkaar vergeleken. Uitgaande van 

een gelijk inkomen na belasting en een bij benadering gelijk sociaal voorzie-

ningenpakket (een uitzondering vormt het werkloosheidsrisico) wordt gekeken 

met welk werknemershonorarium een bepaald honorarium van de huisarts-vrij 

beroepsbeoefenaar vergelijkbaar is. Aan het slot van deze paragraaf wordt 

aandacht besteed aan het zgn. "aankledingspercentage" (voor de vrij omvangrij-

ke omschrijving van dit begrip zij verwezen naar pag. 172). 

In par. 5 wordt aandacht besteed aan de relatie tussen: 

- het inkomen na belasting van de vrije beroepsbeoefenaar met een sociaal 

voorzieningenpakket als geldt voor de werknemer in de gezondheidszorg met 

hetzelfde inkomen na belasting: x'c  (berekend in hoofdstuk V) en 

- het inkomen na belasting van de vrije beroepsbeoefenaar met een sociaal 

voorzieningenpakket als geldt voor de burgerlijke rijksambtenaar met het-

zelfde inkomen na belasting: x c  (berekend in hoofdstuk IV). 

In par. 6 tenslotte wordt nog eens een aantal belangrijke veronderstellingen 

opgesomd die aan de berekeningen in dit hoofdstuk ten grondslag liggen. 

De toepassing van de uitkomsten van dit hoofdstuk komt pas in de volgende 

hoofdstukken aan de orde. Regelmatig zal daarbij op de in par. 6 samengevatte 

veronderstellingen worden gewezen. 

In het onderhavige hoofdstuk komen nogal wat zaken aan de orde, waaraan in 

hoofdstuk IV reeds ruimschoots aandacht is besteed. In deze gevallen wordt 

volstaan met verwijzing naar de relevante behandeling in hoofdstuk IV (of een 

14jlage ervan). 
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Par. 2. De honorering van de werknemer in de gezondheidszorg (B) in 1977  

Par. 2.1. Inleiding  

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de honorering van de werknemer in de 

gezondheidszorg in 1977. Aangegeven zal worden welke sociale voorzieningen 

voor deze werknemer van toepassing zijn alsmede met welke negatieve en posi-

tieve posten men rekening dient te houden als men het honorarium wil vertalen 

naar inkomen na belasting. Hierbij wordt in principe geen rekening gehouden 

met zaken als het wel of niet hebben van hypotheeklasten woonhuis, buitengewo-

ne lasten en dergelijke, omdat deze geacht worden voor werknemer en vrije 

beroepsbeoefenaar niet wezenlijk anders uit te werken. 

Uitgangspunt bij de hierna volgende berekeningen vormt een gehuwde werknemer 

zonder kinderen die geen periodieke verhogingen meer ontvangt. Teneinde de 

gevolgde methode ook toepasbaar te doen zijn in situaties waarin sprake is van 

gehuwden met kinderen wordt een post als kinderbijslag wel afzonderlijk ver-

meld, doch gegeven het uitgangspunt gelijkgesteld aan 0. 

Par. 2.2.  Berekening van het inkomen na belasting van de werknemer in de  

gezondheidszorg  

Bij de berekening van het inkomen na belasting van deze werknemer zijn de 

volgende posten
1) 

van belang: 

(1) honorarium 	 hB 
(2) werknemersdeel pensioenpremie 	PB 
(3) werknemersdeel sociale lasten 	s r.  

(4) tegemoetkoming ziektekosten 	z 8  

(5) kinderbijslag 	kB  

(6) inkomen vóór belasting 	
YB 	hB 	PB 	sB 	z B 	kB 

(7) inkomenstenbelasting 	bB 
(8) inkomen na belasting 	x8 	h 8  - p 8  - 5 8  + z 8  + 1(8  -  1) 8  

Wat betreft de secundaire arbeidsvoorwaarden wordt aangesloten op de CAO-

Ziekenhuiswezen, tenzij (zoals in par. 3 van hoofdstuk VI) het tegendeel 

duidelijk wordt aangegeven. 

ad (1) Honorarium:  hB 

De omvang hiervan is afhankelijk van de inschaling (schaal + aantal perio-

dieken), toeslagen e.d. Het hier te vermelden bedrag is inclusief vakantie-

toeslag, kerstgratificatie e.d. 

1) Alle posten zijn op jaarbasis. 



158 

ad (2) Werknemersdeel pensioenpremie: p E  

Over het algemeen valt de werknemer in de gezondheidszorg wat het pensioen 

betreft onder het Pensioenfonds voor de Gezondheidszorg, Geestelijke— en 

Maatschappelijke Belangen (PGGM). Deze pensioenregeling voorziet in een 

ouderdoms— en weduwen en wezenpensioen dat —gegeven de pensioengrondslag—

nagenoeg hetzelfde is als dat van de burgerlijke rijksambtenaar (zie bijla-

ge 4, onder 4.1). 

Het invaliditeitspensioen van PGG1 1) wijkt sterk af van dat van de ambte-

naar (zie bijlage 4, onder 4.2) doch als men dit combineert met het invali-

diteitspensioen ingevolge de sociale verzekering (ZW, AAW, WAO) en de 

aanvullingen die de werkgever ingevolge de CAO—Ziekenhuiswezen dient te 

geven,
2) dan is het verschil tussen de invaliditeitsvoorziening voor de 

werknemer in de gezondheidszorg en de ambtenaar —gegeven de pensioengrond-

slag— minimaal. 

In bijlage 9, onder 9.1 is de invaliditeitsvoorziening voor de werknemer in 

de gezondheidszorg nader uitgewerkt. 

De pensioengrondslag wordt door ons gelijkgesteld aan het honorarium (hB), 

hetgeen impliceert dat we veronderstellen dat er geen sprake is van perio-

dieke verhogingen. 3) 

Verderop zal blijken, dat als de werknemer in de gezondheidszorg een even 

hoog inkomen na belasting wil hebben als de ambtenaar (x 8  = xA), hij een 

beduidend hoger honorarium moet hebben (h B  > hA). 

Gezien onze veronderstelling betekent dit hogere honorarium een hogere pen-

sioengrondslag. Hiermee zal in geval van vergelijking van de honorering van 

de werknemer in de gezondheidszorg met die van de burgerlijke rijksambte-

naar, rekening dienen te worden gehouden (zie par. 5). 

Het aandeel in de pensioenpremie van de werknemer die onder de PGGM—rege-

ling valt bedraagt p B  = 0,117 (h B— f B), waarbij f 8  de franchise is. Dit 

franchise—bedrag wordt regelmatig aan de loonontwikkeling aangepast; f 8  

bedraagt voor 1977: f 17118, zodat p rl  = 0,1171 B— f 2003. 

1) PGGM kent tevens een premievrijstellingsregeling bij invaliditeit. 
2) Ook voor de ambtenaar geldt zo'n aanvullende regeling (zie bijlage 4, onder 
4.2). 
3) Deze veronderstelling wordt ook gemaakt bij de berekening van de vakantie-
toeslag. 
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ad (3) Werknemersdeel sociale lasten: s
B 

= s
IB 

+ s
2 

1)
B 

(3a) Werknemersdeel premies volksverzekeringen: s i8  

De werknemer in de gezondheidszorg moet de volledige AOW/AWW-premie opbren-

gen. Voorzover er sprake is van een compensatie terzake door de werkgever, 

is dit bedrag reeds begrepen in het honorarium (h B ) 2) . De AOW/AWW-premie 

wordt geheven over het zgn. premie-inkomen (y p), doch maximaal over f 38800 

(de zgn. premiegrens). Het premie-inkomen is het belastbaar inkomen (57B) + 

de AOW/AWW-premie. Het premiepercentage was in 1977: 10,4% (AOW) + 1,5% 

(AWW) = 11,9% over yp, waarbij 

YP - 1-0,119 Y B 
	1,13507 y8  

Als 1,13507 y 8  < f 38800 ofwel y 8  < f 34183 

geldt 5 18  = 0,119 x 1,13507 y8  = 0,13507 y 8  

Als 1,13507 y8  › f 38800 ofwel y 8  › f 34183 

geldt s i8  = 0,119 x f 38800 = f 4617 

samengevat: 

als y 8  < f 34183 geldt s 18  = 0,13507 y8  

als y8 	f 34183 geldt s 18  = f 4617 

(3b) Werknemersdeel premies werknemersverzekeringen:  s 2B 
De werknemer in de gezondheidszorg moet het werknemersdeel betalen van de 

WW-, ZW- en WAO-premie. Deze premies worden geheven over het honorarium 

verminderd met de pensioenpremie (h 
B 
 - p8)  doch maximaal over f 51220 (de 

zgn. premiegrens). De premiepercentages waren in 1977: 

0,44% (WW) + 1% (ZW) + 3,65% (WAO) = 5,09% over (h B- 12, 13 ) 

Daarnaast is er voor de WAO-premie sprake van een premievrije voet van f 

3640. 

Als h p.- p B  < f 51220 geldt 8 2B  = 0,0509 (h 8- pB) - f 133 

Als h8- p 8 	f 51220 geldt sa  = 0,0509 (f 51220) - f 133 = f 2474 

Naast deze werknemersverzekeringen is er in de CAO-Ziekenhuiswezen sprake 

van een additionele wachtgeldregeling. De kosten van deze regeling, die in 

bijlage 9, onder 9.2 nader wordt omschreven en vergeleken met de regeling 

die terzake geldt voor de burgerlijke rijksambtenaar, zijn voor rekening 

1) De werknemer wordt geacht niet onder de verplichte ziekenfondsverzekering 
te vallen. We stellen daartoe dat h B  groter is dan f 33650 (de toelatingsgrens 
In 1977). 
2) En daarmee in de grondslag voor het ouderdomspensioen en voor de pensioen-
premie. Op dit punt verschilt de pensioenregeling ingevolge het PGGM van het 
ABP (zie ook par. 5). 



als f 33650 <
2) 118  < f 42495 geldt s 8  

als f 42495 G h
B 

< 1 55738 geldt s
B 

als f 55738 < h
B 

geldt s
B 

=  0,14467 h 8  + f 347 

=  0,04494 h
B 
+ f 4586 

=  f 7091 

1 6 0 

van de werkgever. Uit de vergelijking komt naar voren dat de wachtgeldrege-

ling voor de burgerlijke rijksambtenaar wat beter is, doch het verschil met 

de regeling voor de werknemer in de gezondheidszorg laat zich niet in een 

geldbedrag uitdrukken. 

(3c) Samenvatting: s  =  s 	+ s 
B 	1B 	2B 

Kort samengevat kan uit het voorgaande voor s  worden afgeleid° 

ad (4) Tegemoetkoming ziektekosten:  z 8  

De regeling die is getroffen krachtens de CAO-Ziekenhuiswezen, geldt pas 

met ingang van 1-1-1978. Voor 1977 was voor de ziekenhuizen een andere, 

duidelijk slechtere, regeling van kracht. De laatstgenoemde regeling voor-

ziet bij een verzekering volgens klasse IIA, voor een gehuwde zonder kinde-

ren in een vergoeding van z 8  = f 1152. 

ad (5) Kinderbijslag:  k il  

Het bedrag is afhankelijk van het aantal kinderen en is belastingvrij. In 

1977 was het bedrag bij 0 kinderen -uiteraard- 0. 

ad (6) Inkomen vióár belasting: y 8  

YB  "  hB 	PB 	sB 	z B 	kB  "  0,883 h B 	sB 	f 3155  
waarbij voor s 8  geldt de relatie beschreven onder [s u ] t/m [s B3 ]. 

ad (7) Inkomstenbelasting: bB  

Het belastbaar inkomen  =  y 8  - 1( 8  = y8  =  0,883 118  - s 8  + f 3155 

Met behulp van de inkomstenbelasting-tabel kan de verschuldigde inkom- 

stenbelasting worden berekend, nadat rekening is gehouden met een aftrek 

ingevolge het reiskostenforfait 3) , de zgn. 4%-regeling 3)  en de belasting- 

, vrije som (tesamen n 8 ). 

In 1977 was n B  voor een gehuwde zonder kinderen: 

reiskostenforfait f 	200 

4%-regeling 	f  800 

belastingvrije som f 9083 

ng 	f 10083 

Vervolgens kunnen uit de inkomstenbelasting-tabel de relaties tussen b 8  

1) Voor deze afleiding zij verwezen naar bijlage 10, onder 10.1. 
2) Deze ondergrens volgt uit het gestelde in voetnoot 1) op pagina 159. 
3) Verwezen zij naar hetgeen hierover is opgemerkt in voetnoot I) op pag. 130. 
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enerzijds en yB- n B  anderzijds worden afgeleid. Deze relaties zijn hetzelf-

de als die welke gelden voor de burgerlijke rijksambtenaar (zie pag. 130), 

waarbij voor bA  dient te worden gelezen b B  en yA- nA  dient te worden ver-

vangen door yB-  nB . 

Substitutie van nB  = f 10083 en y B  = 0,883 118  - sB  - f 3155 geeft de vol-

gende relatie tussen b B  enerzijds en h B  en s B  anderzijds. 

bB  = 0,32(0,883 h B-s B ) - f 3348 als f 22564 < hB-1,13250s
B 

< f 33399 

= 0,40( " " ) - f 5707 als f 33399 < " < f 43451 

= 0,50( " " ) - f 9545 als f 43451 < " < f 59343 

= 0,59( " " ) - f 14261 als 1 59343 < " f 79743 

= 0,64( " " ) - f 17782 als f 79743 < " 1102548 

= 0,67( " " ) - f 20500 als 1102548 < " < 1130616 

= 0,70( " " ) - f 23960 als f130616 < " f186750 

= 0,72( " " ) - f 27258 als f186750 < " 

fb B1 ]  

[4.2] 

fbB31 

[44 1  
[bB5]  

[bB6]  
[bB7]  

[bB8]  

ad (8) Inkomen na belasting: x B  

xB  = y B  - bB  = 0,883 h B  - s B  + f 3155- b
B 

Substitutie van de voor s B  en bB  gevonden waarden in deze vergelijking 

geeft de volgende relatie tussen xB  en h B  (een toelichtig op de berekening 

wordt gegeven in bijlage 10, onder 10.2). 

xB = 0,50206 hB  + f 6267 als f 33650 < hB  f 40413 

= 0,44300 h B  + f 8654 als f 40413 < h B  f 42494 

= 0,50284 h B  + f 6110 als f 42494 < hB  f 51253 

= 0,41903 h
B + f 10407 als f 51253 < h

B 
< f 55737 

= 0,44150 h B  + f 9154 als f 55737 < hB  f 67374 

= 0,36203 hB  + f 14509 als f 67374 < h B  f 87774 

= 0,31788 h B  + f 18385 als f 87774 < h8  < f110579 

= 0,29139 hB  + f 21315 als f110579 < h B  1138647 

= 0,26490 h B  + f 24988 als f138647 < h B  < 1194781 

= 0,24724 h B  + f 28428 als 1194781 < hB  

[ x131 ]  

rx132) 

klm ] 

rx1351 
[ x861 

[ x87] 

[ x881 
[x1391 
[ xmol 
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Par. 3. De relatie tussen honorarium en inkomen na belasting van de huisarts-

vrij beroepsbeoefenaar in 1977 (met het oog op een vergelijking met de 

honorering van de werknemer in de gezondheidszorg) 

Par. 3.1. Inleiding  

In par. 3 van hoofdstuk IV hebben we uitgebreid stilgestaan bij de relatie 

tussen het honorarium en inkomen na belasting van de huisarts-vrij beroeps-

beoefenaar in 1977 maar dan met het oog op een vergelijking met de honorering 

van de burgerlijke rijksambtenaar. Veel van het in de inleiding van par. 3 van 

hoofdstuk IV gestelde is ook voor de onderhavige paragraaf van toepassing. Het 

verschil is, dat nu wordt gekeken welke sociale voorzieningen de huisarts-vrij 

beroepsbeoefenaar dient te treffen om het niveau te benaderen dat terzake 

geldt voor de vergelijkbare werknemer in de gezondheidszorg. Dat er sprake is 

van een verschil brengen we ook tot uitdrukking in de gebruikte symbolen voor 

de honorering van de vrije beroepsbeoefenaar door deze van een ' te voorzien 

(dus h in plaats van h
C 
 etc.). 

C  

Par. 3.2.  Berekening van het inkomen na belasting van de huisarts-vrij be-

roepsbeoefenaar  

Deze berekening verschilt op enkele punten van die in par. 3.2 van hoofdstuk 

IV, nl. op het punt van de pensioenpremie en op het punt van de premie ar-

beidsongeschiktheidsverzekering. 

De pensioenpremie  

De wijze van berekening van de pensioenpremie is nagenoeg hetzelfde als die 

beschreven in par. 3.2 van hoofdstuk IV. Het verschil is dat we wat betreft de 

hoogte van het pensioen uitgaan van het pensioen dat geldt voor de vergelijk-

bare werknemer in de gezondheidszorg, d.w.z. een werknemer met bij benadering 

dezelfde sociale voorzieningen en hetzelfde inkomen na belasting. De pensioen-

premie van de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar komt aldus uit op 

(1) p= 0,37427 h B  - f 6550 + f 1306 K (K = 1,2,3,4 of 5) 

(indien de huisarts reeds 5 jaar deelneemt in de SPH) 

of 

(2) et = 0,37427 h B  - f 4739 + f 944 K 	(K = 1,2,3,4 of 5) 

(indien de huisarts nog geen 5 jaar deelneemt in de SPH) 

Evenals in hoofdstuk IV wordt ook voor de rest van dit hoofdstuk uitgegaan van 

de 2e formule, hetgeen betekent dat we veronderstellen dat bij onvolledige 

deelname (K < 5) bij de SPH het steeds een huisarts betreft die nog geen 5 

jaar in de SPH deelneemt (voor volledige deelname (K = 5) zijn beide formules 
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((1) 	en 

Voor 

Substitutie 

(2)) aan elkaar gelijk). 

voor K 	geeft de volgende relatie tussen p'c  en h B . 

[P' Cl 

1, 
IP'C21 
[ 1  C3 

WC4 1  
[P' 

C5 

zij geldende veronderstellingen 

' = 0,37427 h B  - f 3795 als 

= 0,37427 hB 	f 2851 als -f 

= 0,37427 hB  -1 1907 als 	f 

= 0,37427 h B 	f 	964 als 	f 

= 0,37427 118 	f 	20 als 	f 

< 

9646 < 

23992 < 

57630 < 

91268 < 

h' < 	-ƒ 	9646 
C 

h'c  < 	f 23992 

h'c 	1 57630 

h'c  < 	f 91268 

h' 
C 

de rest van de berekening en de terzake 

verwezen naar par. 3.2 van hoofdstuk IV. 

In een opvallend groot aantal gevallen, nl. als h'c  < f 114302, is de verplich-

te deelname bij de SPH zo hoog, dat de huisarts verplicht een hoger pensioen 

opbouwt dan de vergelijkbare werknemer in de gezondheidszorg. Evenals in 

hoofdstuk IV wordt ook hier door ons met deze hogere opbouw rekening gehouden 

doordat we een correctie aanbrengen in de vorm van een negatieve vrijwillige 

deelname bij de SPH. 

De premie arbeidsongeschiktheidsverzekering  

In hoofdstuk IV is reeds gewezen op het feit dat voor de huisarts-vrij be-

roepsbeoefenaar de AAW van toepassing is doch dat hij voor aanvullende voor-

zieningen is aangewezen op een particuliere verzekering. 

Wat betreft de omvang van de door de huisarts te treffen arbeidsongeschikt-

heidsvoorziening wordt door ons in dit hoofdstuk uitgegaan van de voorziening 

die terzake geldt voor de werknemer in de gezondheidszorg (omschreven in 

bijlage 9, onder 9.1). 

Rekening houdend met het feit dat de huisarts na 1 jaar arbeidsongeschiktheid 

in aanmerking komt voor een AAW-uitkering en in geval van volledige invalidi-

teit als huisarts voor overname van de totale pensioenpremie door de SPH is in 

bijlage 11 een berekening gemaakt van de premie die door de huisarts moet 

worden betaald om over een invaliditeitsvoorziening te beschikken, welke die 

van de vergelijkbare werknemer in de gezondheidszorg benadert. Voor de hier-

voor benodigde aanvullende voorzieningen is gekeken naar de verzekeringsvoor-

waarden van "Artsen-Onderlinge" en "MOVIR-DTO". Van de mogelijkheden die 

genoemde maatschappijen de vrije beroepsbeoefenaar bieden om een regeling te 

treffen welke die van de vergelijkbare werknemer in de gezondheidszorg bena-

dert, is in bijlage 5 een omschrijving gegeven. 



f150 als f 72689 

f145 als f 94182 

f142 als f118242 

f139 als f147861 

f137 als f207146 

< h
B 

( f 94242 

< h < f118277 
B 

< h
B 
< f147897 

< h
B 
< 1'207170 

<h 
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Uit deze mogelijkheden is gekozen voor een pakket dat bestaat uit een invali-

diteitsverzekering en een zgn. "eerstejaars verzekering" bij 1M0VIR-DT0" 1) . De 

te verzekeren bedragen worden daarbij zo vastgesteld, dat uitgaande van: 

(1) een verwachte toename van het loonindexcijfer van 6+% (deze groeivoet 

wordt geacht te gelden voor h B, f B, z B , de AAW-uitkering, premiegrenzen 

sociale verzekering, alsmede belastingvrije som, reiskostenforfait, "4%-

regeling" en schijven der inkomstenbelasting), 

(2) een groeivoet van de uitkeringen van "MOVIR-DTO" bij volledige invalidi-

teit
2) van 5%, 

(3) volledige invaliditeit als huisarts, 

(4) meting over een uitkeringsperiode van 5 jaar, 

(5) discontering tegen een rentevoet van 12%, 

(6) en een toetredingsleeftijd jonger dan 45 jaar, 

hetzelfde inkomen na belasting wordt genoten als door de vergelijkbare werkne-

mer in de gezondheidszorg. 

De berekeningen in bijlage 11 resulteren in de volgende relatie tussen s c  

(premie arbeidsongeschiktheidsverzekering) enerzijds en h B  en pic  anderzijds. 

0,10255h5  + 0,02242P'c  - 

0,09906h B  + 0,02166P'c  - 

0,09555% + 0,02089p'c  - 

0,09227h 5  + 0,02017p'c  - 

0,08758h 8  + 0,02017p'c  - 

0,08758h B  + 0,02017p'c  - 

0,09351% + 0,02017p'c  - 

0,09139h B  + 0,02017P'c  - 

0,09139h B  + 0,02017P'c  - 

0,08823h B  + 0,02329P'c  - 

1'716 als f 33650 	< h
B < f 36283 - 0,21864P' C 

f586 als f 36283 - 0,21864p'c  < h8  < f 38834 - 0,21864P'c  

f457 als f 36834 - 0,21864p < h
B 
 < f 38066 - 0,21864P' 

C 	 C 
f322 als f 38066 - 0,21864p' < h

B 
 < f 42494 

C  
f133 als f 42494 	< h

B
< f 45735 

f124 als f 45630 	< h
B 
< f 48499 

f412 als f 48499 	< h
B
( f 55737 

f294 als f 55737 	< h
B 
< f 56125 

f283 als f 56005 	< h
B
< f 38896 + 0,98758P' 

C 
f160 als f 38896 + 0,98758p'c  < 11 8 	f 72796 

0,08823h B  + 0,02329P'c  - 

= 0,08823% + 0,02329p'c  

0,08823h B  + 0,02329p'c  

= 0,08823% + 0,02329P'c  - 

= 0,08823h B  + 0,02329p'c  - 

fs'l 

Es'] 2 
Is') 

3 
[s'] 

4 
[5'1 5 
[s'l 

6 
[s'l 

7 
[s'l 

8 
fs'l 

9 
Is' I 

10 
Is' I 

11 
Is' I 

12 
Is' 	I 

13 
[s' ] 

14 
Is' 	I 

15 

1) Deze keuze wordt nader toegelicht in bijlage 8, onder 8.1. 
2) In dat geval is tevens sprake van premievrijstelling. 
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Wat betreft de bij de berekening in acht genomen veronderstellingen, hierv66r 

weergegeven onder (1) t/m (6) blijken vooral de veronderstellingen (3) (volle- 

dige invaliditeit als huisarts) en (6) (toetredingsleeftijd jonger dan 45 

jaar) nogal van invloed te zijn op de omvang van het te verzekeren bedrag (W') 

en daarmee op de premie (s' ). De afwijkingen liggen in dezelfde orde van 
2C 

grootte als in hoofdstuk IV, par. 3.2 onder ad. (3) (pag. 139-140). Tevens zij 

in dit kader verwezen naar bijlage 8, waarin de bij de berekening van de 

premie arbeidsongeschiktheidsverzekering in acht genomen veronderstellingen, 

kritisch worden beschouwd. 

Het inkomen na belasting: x' 
C 

De berekening van het inkomen na belasting is nagenoeg hetzelfde als in hoofd- 

stuk IV (pag. 141). Het verschil is dat voor p' en s 	de relaties moeten 
C 	2C 

worden ingevuld welke in hoofdstuk V zijn berekend. Substitutie voor sim  kan 

en h' nog niet bekend is, 
C 

zodat de intervalgrenzen nog niet kunnen worden aangegeven. 

Substitutie van de voor b', p' en s 
C C 

• = 11 - p - sic  - s c  - b geeft 

wijze van berekening is hetzelfde 

hoofdstuk IV; deze is weergegeven 

' geldende relaties in de vergelijking 
1C 
de volgende relatie tussen x' en h' (de 

C 	C 
als die van de relatie tussen x en h

c in C 
in bijlage 2, onder 2.3). In bijlage 10, 

onder 10.3 is aangegeven uit welke combinaties van [V], [b'c ] en [1:0c ], [x'cl ] 

t/m fx'cli ] zijn berekend. 

• 0,56857h'c  - 0,21280% - 0,56857s'm  + f 5121 

als 0,37427h B  + s 

• 

+ f 24499 < 11 < 0,37427% + 	+ f 35941 

)c  =  0,50168h - 0,18776% - 0,501688'2c  + f 7526 

als 0,37427% + s 

• 

+ f 35941 < h< f 57630 

• =  0,50168h'c  - 0,18776% - 0,501688 m  + f 7053 

als f 57630 < h< 0,37427h 8  + 	+ 1 38975 

• =  0,6h'c  - 0,22456h 8  - 0,6s'2c  + f 3127 

als 0,37427h B  + 

• 

+ f 38975 < h < 0,37427% + sim  + f 46258 

• = 0,5h'c  - 0,18714%  -  0,5s'2c  + f 7753 

als 0,37427% + sim  + f 46258 < h< 0,37427% + sem  + 1 60291 

'Cc  =  0,41Mc  - 0,15345% - 0,41s'm  + f 13180 

als 0,37427% + 

• 

+ 1 60291 < h 	1 91268 

nog niet plaatsvinden omdat de relatie tussen 11 8  
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x'  =  0,41h' - 0,15345h
B  - 

 0,41s' + f 12793 C 	C 	2C 
als f 91268 < hè < 0,37427h B  + 	+ f 79248 	fxè7 ) 

xè  =  0,36h'c  - 0,13474hB  - 0,36s'm  + 1 16757 

als 0,37427hB  + sic  + f 79248 < hé < 0,37427% + si c  + 1 99385 	[xèB ] 

xè  =  0,33h  -  0,12351hB  -  0,338ic  + f 19739 

als 0,37427% + S + 1 99385 < hè < 0,37427h B  + sim  + 1 124169 	(x 9 ] 

xè  =  0,3hè - 0,11228h B  - 0,3C2c  + f 23464 

als 0,37427hB  + 	+ f 124169 < hè < 0,37427hB  + s c  + f 173735 	[x60 ] 

xè  =  0,28Wc  0,10480hB  - 0,28s'm  + f 26940 

als 0,37427h 8  + sic  + f 173735 < hè 

Verder kunnen we op dit moment niet gaan, omdat voor een exacte plaatsing van 

de intervalgrenzen duidelijkheid moet bestaan over de relatie tussen 

h en h
B
. Deze duidelijkheid wordt verkregen als x' en x

B 
aan elkaar worden 

C 	 C 
gelijkgesteld, hetgeen geschiedt in par. 4. 
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Par. 4. Vergelijking van de honorering van de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar  

met die van de werknemer in de gezondheidszorg 

Par. 4.1. Inleiding  

In deze paragraaf worden de honorering van de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar 

en die van de werknemer met elkaar vergeleken. De beide honoreringsvormen 

kunnen aan elkaar worden gekoppeld via een doelstellingsfunctie. 

Als doelstellingsfunctie wordt gekozen voor een gelijke netto situatie: uit-

gaande van een gelijkheid van het inkomen na belasting, hoe verhouden zich dan 

de honoraria indien we als nevenvoorwaarde stellen dat de "sociale zekerheid" 

bij benadering op hetzelfde niveau is gebracht. 

In par. 4.2 vergelijken we de "sociale zekerheid" van de huisarts-vrij be-

roepsbeoefenaar met die van de werknemer in de gezondheidszorg. Deze vergelij-

king steunt in hoge mate op hetgeen in de voorgaande paragrafen terzake naar 

voren is gebracht. 

In par. 4.3 wordt via een gelijkstelling van het inkomen na belasting voor de 

huisarts-vrij beroepsbeoefenaar resp. de werknemer, de relatie tussen het 

honorarium van beiden bepaald. Aansluitend wordt voor de huisarts-vrij be-

roepsbeoefenaar de relatie tussen honorarium en inkomen na belasting berekend. 

Wij besluiten deze paragraaf met de bepaling van het zgn. "aankledingspercen-

tage". Voor de vrij uitvoerige omschrijving van dit begrip zij verwezen naar 

pag. 172. 

Par. 4.2. Vergelijking van de "sociale zekerheid" van de huisarts-vrij be-

roepsbeoefenaar met die van de werknemer in de gezondheidszorg  

(a) Pensioen  

In par. 2 (pag. 158) van dit hoofdstuk is aangegeven dat de pensioenregeling 

ingevolge het PGGM voorziet in een ouderdoms-, weduwen- en wezenpensioen dat, 

gegeven de pensioengrondslag, nagenoeg hetzelfde is als dat van de burgerlijke 

rijksambtenaar (besproken in bijlage 4, onder 4.1). Daarnaast is in par. 2 

naar voren gebracht dat de pensioengrondslag door ons wordt gelijkgesteld aan 

het honorarium, hetgeen betekent dat we veronderstellen dat er geen sprake is 

van periodieke verhogingen: de werknemer wordt geacht zich in een eindrang te 

bevinden. 

Wat betreft het ouderdoms-, weduwen- en wezenpensioen voor de huisarts-vrij 

beroepsbeoefenaar wordt door ons (evenals in hoofdstuk IV) uitgegaan van de 



168 

verplichte deelname bij de Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen ° , uitge-

breid met een —in een aantal gevallen overigens negatieve— vrijwillige deelna-

me tot het niveau van het pensioen van de vergelijkbare werknemer in de ge-

zondheidszorg; de pensioenpremie van de huisarts—vrij beroepsbeoefenaar is dan 

ook gedefinieerd als een functie van het honorarium van de vergelijkbare 

werknemer. Evenals in hoofdstuk IV is ook hier door ons géén rekening gehouden 

met het feit dat de fiscale aftrekbaarheid van de pensioenpremie voor de 

huisarts—vrij beroepsbeoefenaar aan een maximum gebonden is. Voor een toe-

lichting terzake zij verwezen naar hoofdstuk IV (pag. 144). 

Wat betreft het arbeidsongeschiktheidsrisico is in par. 3 en bijlage 11 uit-

voerig aandacht besteed aan de mogelijkheid voor de huisarts om voorzieningen 

te treffen welke de voorzieningen die gelden voor de vergelijkbare werknemer 

in de gezondheidszorg benaderen. De premie voor de arbeidsongeschiktheidsver-

zekering voor de huisarts is dan ook gedefinieerd als een functie van het 

honorarium van de vergelijkbare werknemer. 

(b) Wachtgeldregeling 

In bijlage 9, onder 9.2 is de wachtgeldregeling voor de werknemer in de ge-

zondheidszorg weergegeven; onder 9.3 is deze regeling vergeleken met de wacht—

geldregeling voor de burgerlijke rijksambtenaar. Omdat het wat betreft het 

werkloosheidsrisico voor de huisarts—vrij beroepsbeoefenaar, niet lukte om tot 

een aanvaardbare kwantificering te komen, 2) vindt de vergelijking met de 

werknemer in de gezondheidszorg plaats zonder dat voor de vrije beroepsbe-

oefenaar met een werkloosheidsvoorziening rekening is gehouden. 

Par. 4.3. De relatie tussen het honorarium van de huisarts—vrij beroepsbeoefe- 

naar (h') en dat van de werknemer in de gezondheidszorg  (11 s) bij  
C 

gelijkheid van het inkomen na belasting  

Doelstellingsfunctie: xs  = x'c  

Sebstitutie voor nl  resp. x'c  van de in par. 2 en 3 berekende relatie tot h B 

resp. h'c  geeft de volgende relatie tussen h s  en h'c  (voor een toelichting op de 

berekening zij verwezen naar bijlage 10, onder 10.4). 

1) Voor wat p'c  betreft, wordt vooralsnog uitgegaan van de in par. 3 (pag. 162— 
163) naar voren gebrachte veronderstelling, welke inhoudt dat het bij een 
onvolledige verplichte deelname bij de SPH steeds wordt geacht een huisarts te 
zijn, die nog geen 5 jaar in de SPH deelneemt. In par. 4.4 (pag. 172) wordt 
hierop nader ingegaan. 
2) De reden daarvan is reeds vermeld in hoofdstuk IV, pag. 145. 
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[h' ] 
Cl 

[h' ] 
C2 

[h' ] C3 
[h' ] C4 
[h' ] C5 
[h'

6 
 ] 

C 
[h' ] C7 
[h'

8 
 1 

C 
[h' ] 

C9 
[h' 	1 

C10 
[h' 	1 

C11 
[h' 	] 

C12 
[h' 	] C13 
[h' 	] 

C14 
[h' 	] 

C15 
[h' 	1 

C16 
[h' 	] 

C17 
[h' 	1 

C18 
[h' 	] 

C19 
[h' 	] 

C20 
[h' 	] C21 
[h' 	] C22 
[h' 	] C23 
[h24 

C24 
[h' 	] 

C25 
[h' 	] 

C26 
[h' 	] 

C27 
[h' 	1 

C28 
[h' 	] 

C29 
[h' 	1 

C30 
[h' 	1 

C31 
[h' 	] C32 

h  -  1,36823 hB  + f 1257 als f 33650 < h8  c f 33924 C 
.•  1,36446 hB  + f 1386 als 1 33924< hB  < f 34433 

=  1,36067 hB  + 1 1519 als f 34433 < h B  < f 35572 

=  1,35711 hB  + f 1646 als 1 35572 < h B  < f 38420 

=  1,47484 h il  -  1 2880 als f 38420 < hB  < f 40413 

- 1,35712 hB  + 1 1878 als J* 40413 < hB  < f 41081 

- 1,35712 hB  + 1 2840 als 1 
- 1,21242 h8  + f 8861 als 1 

- 1,30746 h8  + 1 4820 als 1 

- 1,30746 hB  + 1 4829 als 1 45630 < hB  < j 48499 
=  1,31338 118  + f 4541 als f 48499 < hB  < f 49264 
=  1,48101 hB  - f 3717 als 1 49264 < h 8  < f 51253 
.•  1,31339 hB  + 1 4877 als 1 51253 < h 8  < 1 55737 
=  1,35622 hB  + 1 2489 als f 55737 < hB  c 1 56125 
- 1,35622 hB  + 1 2500 als 1 56005 < hB  < 1 60192 
.•  1,35422 11 8  + 1 2620 als 1 60192 < h B  < f 65107 
=  1,54805 hB  - 110002 als 1 65107 < hB < 1 65418 
=  1,54805 hB  - f 9036 als 1 64794 < hB  < 1 67374 
- 1,35422 h8  + f 4025 als f 67374 < hB  < f 72796 
=  1,35422 hB  + 1 4035 als 1 72689 < h B  < 1 85010 
=  1,47687 hB  - 1 6394 als 1 85010 < hB  < 1 87774 
*.  1,35423 hB  + 1 4372 als f 87774 < hB c 1 94242 
=  1,35423 hB  + f 4375 als 1 94182 < hB  < 1107432 
=  1,43450 hB  - f 4248 als 1107432 < 118  c 1110579 
=  1,35422 hB  + 1 4631 als /110579 < hB  < 1118277 
- 1,35422 hB  + f 4634 als 1118242 < h B  < 1135213 
=  1,44252 118  - 1 7305 als 1135213 < h 8  < 1138647 
=  1,35422 hB  + f 4938 als 1138647 < h B  < f147897 
=  1,35422 hB  + f 4941 als 1147861 < h B  < 1191002 
=  1,41731 hB  - f 7110 als 1191002 < h B  < 1194781 
=  1,35424 hB  + f 5175 als 1194781 < h8  < 1207170 

..  1,35424 hB  + f 5173 als 1207170 < h8  

40372 < hB  < 1 40524 
40311 < hB  < 1 42494 
42494 < hB  < 1 45735 



170 

Omgekeerd kan de relatie als volgt worden weergegeven: 

	

hB  =  0,73087 h'  -  f 919 als f 47298 < h' < 1 47673 	[h' ] 
C 	 C 	 Cl 

	

=  0,73289 h'  -  f 1016 als 1 47673 < h' < 1 48369 	[h' 1 
C 	 C 	 C2 

	

=  0,73493 h' -1 1116 als f 48369 < h'  <  149921 	[h'  ] 
C 	 C 	 C3 

	

=  0,73686 1.1  -  f 1213 als f 49921 < h'c  < f 53785 	[h' ] C4 

	

=  0,67804 h' + 1 1952 als f 53785 < h'  <  1 56723 	[h' ] 
C 	 C 	 C5 

	

-  0,73685 h  -  f 1384 als f 56723 < h' < 1 57630 	[h' 1 C 	 C 	 C6 

	

=  0,73685 h'  -  1 2093 als f 57630 < h' < 1 57835 	[h' 1 
C 	 C 	 C7 

	

=  0,82480 h'  -  1 7309 als f 57735 < h' < f 60381 	[h' ] C 	 C 	 C8 

	

=  0,76484 h'  -  f 3689 als f60381 < h' < f64616 	[h' 1 
C 	 C 	 C9 

	

=  0,76484 h'  -  1 3694 als f 64488 < h' < f 68239 	[h' 1 
C 	 C 	 CIO 

	

=  0,76139 h'  - f 3457 als 1 68239 < h'  <  f 69243 	[h' ] 
C 	 C 	 C11 

	

=  0,67521 h' + 1 2510 als 1 69243 < h' < 1 72190 	[h' ] 
C 	 C 	 C12 

	

=  0,76139 h'  -  f 3713 als 1 72190 < h' < 1 78081 	[h' 1 
C 	 C 	 C13 

	

=  0,73734 lt - 1 1835 als 1 78081 < Wc  < f 78607 	[h' ] 
C14 

	

=  0,73734 1 .1 - 1 1843 als .1 78455 < Wc  < f84134 	[h' ] 
C15 

	

=  0,73843 h' - 1 1935 als 1 84134 < h' < J' 90788 	[h' ] 
C 	 C 	 C16 

	

=  0,64597 h' + 1 6461 als f 90788 < h'  <  J* 91268 	[h' ] 
C 	 C 	 C17 

	

=  0,64597 h' + f 5837 als .1 91268 < h' < 1 95263 	[h' 1 
C 	 C 	 C18 

	

=  0,73843 h'  -  f 2972 als f 95263 < h' < 1102607 	[h' ] 
C 	 C 	 C19 

	

=  0,73843 h'  - 1 2980 als 1102472 < h' < 1119156 	[h' 1 
C 	 C 	 C20 

	

=  0,67711 h' + f 4329 als 1119156 < h'  <  1123237 	[h' ] 
C 	 C 	 C21 

	

=  0,73843 h'  -  f 3228 als /123237 < h'  <  /131997 	[h' 1 
C 	 C 	 C22 

	

=  0,73843 h'  -  f 3231 als 1131919 < h' < 1149863 	[h' 1 
C 	 C 	 C23 

	

=  0,69711 h' + 1 2961 als /149863 < h' < 1154378 	[h' 1 
C 	 C 	 C24 

	

=  0,73843 h'  -  f 3420 als /154378 < h' < 1164804 	[h' 1 
C 	 C 	 C25 

	

=  0,73843 h'  -  1 3422 als 1164760 < h' < 1187742 	[h' 1 
C 	 C 	 C26 

	

=  0,69323 h' + 1 5064 als 1187742 < h' < 1192696 	[h' 1 
C 	 C 	 C27 

	

.  =  0,73843 h'  -  1 3646 als /192696 < h'  <  /205223 	[h' ] 
C 	 C 	 C28 

	

=  0,73843 h'  -  1 3649 als /205177 < h'  <  /263600 	[h' 1 
C 	 C 	 C29 

	

=  0,70556 h' + 1 5017 als /263600 < h'  <  f268955 	[h' 1 
C 	 C 	 C30 

	

=  0,73842 h'  -  f 3821 als /268955  <  h'  <  1285733 	[h' 1 
C 	 C 	 C31 

	

=  0,73842 h'  - f 3820 als /285731 < h' 	 [h' 1 
C 	 C 	 C32 
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Door middel van substitutie is vervolgens de relatie tussen x' en h' (pagina 
C 	C 

165-166) te vereenvoudigen. De relatie kan nu als volgt worden weergegeven. 

xé 	0,36697 Wc  + 1 5800 als f 47166 < h ic  < 1 47673 	[x' 	] 
C1.1 

- 0,36799 hé + 1 5755 als f 47673 < h'c  < f 48369 	[x' 	] 
C1.2 

	

=  0,36901 hé + f 5706 als f 48369 < hé ( f 49921 	[x' 	] C1.3 
- 0,36995 h' + f 5658 als 1 49921 < h' < 1 53785 	[x' 	] 

C 	 C 	 C1.4 
- 0,34041 h' + f 7248 als 1 53785 < h' t 1 56723 	[x 	] 

C 	 C 	 C2.1 

	

=  0,32643 h' + 1 8041 als f 56723 < h' ( 1 57630 	[x' 	] C 	 C 	 C2.2 

	

=  0,32643 h' + f 7737 als 1 57630 < h' < f 57835 	[x' 	] 
C 	 C 	 C3.1 

	

=  0,36539 h' + .1 5417 als 1 57735 < h' < f 60381 	 1x' 	1 C 	 C 	 C4.1 

	

=  0,38459 h' + 1 4257 als f 60381 < h' < f 64616 	 De 	1 C 	 C 	 C4.2 

	

=  0,38459 h' + f 4253 als f 64488 < 11 1  < 1 68239 	 1x' 	] 
C 	 C 	 C4.3 

- 0,38286 h' + 1 4372 als 1 68239 < h' < f 69243 	 fx' 	1 C 	 C 	 C4.4 

	

=  0,33952 h' + f 7372 als 1 69243 < h' < f 72190 	[x' 	1 
C 	 C 	 C5.1 

=  0,31904 h' + f 8851 als f 72190 < h' < f 78081 [x 	] C 	 C 	 C5.2 
- 0,32554 h' + f 8344 als f 78081 < h' < f 78607 	[x' 5 3 1 

	

=  0,32554 h' + 1 8340 als 1 78455 < h' < f 84134 	[x' 5 4 1 

	

=  0,32601 h' + f 8300 als f 84134 < h' < f 90788 	[x' 	] 
C 	 C 	 C5.5 

	

=  0,28520 h' + / 12007 als f 90788 < h' < 1 91268 	[x' 	] 
C 	 C 	 C6.1 

- 0,28520 h' + 111731 als f 91268 < h' < f 95263 	[x' 	] 
C 	 C 	 C7.1 

	

=  0,26734 h' + 113433 als 1 95263 < h' < 1102607 	 Dc' 	1 C 	 C 	 C7.2 

	

=  0,26734 h' + / 13431 als 1102472 < h' < f119156 	[x' 	] C 	 C 	 C7.3 
- 0,24514 h' + 116077 als f119156 < h' < 1123237 	[x' 	] C 	 C 	 C8.1 

	

=  0,23473 h' + / 17359 als /123237 < h' < 1131997 	[x' 2 1 C 	 C 	 C8. 
- 0,23473 h' + /17357 als f131919 < h' < 1149863 	[x' 	1 C 	 C 	 C8.3 

	

=  0,22160 h' + /19327 als 1149863 < h' < 1154378 	[x'
9 
 ] C 	 C 	 C.1 

	

=  0,21517 h' + /20319 als 1154378 < h' < 1164801 	[x' 	] C 	 C 	 C9.2 

	

=  0,21517 h' + 320318 als /164760 < h' < /187742 	[x' 	] C 	 C 	 C9.3 

	

=  0,20200 h' + 122791 als /187742 < h' < 1192696 	[x'10 ] C 	 C 	 C.1 

	

=  0,19561 h' + 124022 als 1192696 < h' < 1205223 	[x' 	] 
C 	 C 	 C10.2 

	

=  0,19561 h' + 124022 als /205177 < h' < f263600 	 1 ,c' 	1 C 	 C 	 C10.3 

	

=  0,18690 hé + f26317 als /263600 < h'c  < 1268955 	[x' 	] 
C11.1 

	

=  0,18264 hé + f26475 als f268955 < h'c  < f285733 	[x' 	] 
C11.2 

	

=  0,18264 hé + f26474 als f285731 < h'c 	 [x' 	] 
C11.3 
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Par. 4.4. Het aankledingspercentage  

Onder aankledingspercentage wordt door ons hier verstaan: het percentage 

waarmee het honorarium van de vergelijkbare werknemer in de gezondheidszorg 

(N) moet worden verhoogd om een honorarium voor de huisarts-vrij beroepsbe- 

oefenaar (h') te krijgen van een zodanige omvang dat: 
C 

(1) de huisarts hieruit de nodige sociale voorzieningen kan treffen tot bij 

benadering het niveau dat terzake geldt voor de vergelijkbare werknemer 

(met uitzondering van een wachtgeldregeling) 

(2) de huisarts na aftrek van de met de sociale voorzieningen gemoeide kosten 

eenzelfde inkomen na belasting heeft (x) als de vergelijkbare werknemer 

(x
B
) 

In de door ons gebruikte symbolen is het aankledingspercentage (e B ): 
h' 

eB  =  ( h  -  1)100%. 
B 

Het verloop van het aankledingspercentage bij verschillende omvang van h kan 

goed in beeld worden gebracht door het aankledingspercentage te berekenen voor 

de intervalgrenzen [h'm ] [h6 2] (pag. 169-170). Dit is geschied in bijlage 

10, onder 10.5. Het aankledingspercentage blijkt zich te bewegen tussen 43,2 

(bij een honorarium van f 57735) en 37,9 (en lager bij een honorarium boven de 

f 285731). De grafische weergave vindt u in figuur 12 (pag. 173). 

Het verloop van het aankledingspercentage bij de diverse waarden voor h'c  is 

hier veel gelijkmatiger dan bij de vergelijking met de burgerlijke rijksambte-

naar (hoofdstuk IV, figuur 11, pag. 151). Indien het honorarium van de vrije 

beroepsbeoefenaar zou worden gekoppeld aan het honorarium van de werknemer in 

de gezondheidszorg zouden tegen hantering van een uniform aankledingspercenta-

ge dan ook aanzienlijk minder bezwaren bestaan dan bij koppeling aan het 

honorarium van de burgerlijke rijksambtenaar. 

1) in figuur 12 weergegeven aankledingspercentages zijn berekend met inachtne-

ming van de in par. 3.2 (pag. 162-163) uitgesproken en tot nu toe aangehouden 

veronderstelling dat het bij onvolledige verplichte deelname bij de Stichting 

Pensioenfonds voor Huisartsen steeds een huisarts betreft, die nog geen 5 jaar 

in de SPH deelneemt. 

Zouden we veronderstellen, dat het dan steeds een huisarts betreft, die ten-

minste 5 jaar in de SPH deelneemt, dan komt het benodigde aankledingspercenta-

ge voor de lagere honoraria (1.1  <  f 91268) iets lager uit. Het verschil is 

maximaal in het laagste interval Wc1 ): een aankledingspercentage van 37,94 á 

37,92 in plaats van 40,56 á 40,53. De wijze van berekening is analoog aan die 
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weergegeven in bijlage 2, onder 2.6. 

Figuur 12. Relatie tussen het honorarium van de huisarts—vrij beroepsbeoefe- 

h' 
naar (h) en het aankledingspercentage (eB  = (7.17C`— 1)100%) 

B 

eB 
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Par. 5. Sociaal voorzieningenpakket en inkomen na belasting: de relatie tussen  

xC 
 (hoofdstuk IV) en x' (hoofdstuk V)  

C 

In hoofdstuk IV hebben we de honorering van de burgerlijke rijksambtenaar en 

de vrije beroepsbeoefenaar met elkaar vergeleken. In hoofdstuk V hebben we 

gekeken naar de relatie tussen de honorering van de werknemer in de gezond-

heidszorg en de vrije beroepsbeoefenaar. 

Wanneer we beide benaderingen met elkaar vergelijken moeten we bedenken, dat 

bij een gegeven inkomen na belasting de werknemer in de gezondheidszorg een 

uitgebreider sociaal voorzieningenpakket opbouwt dan de burgerlijke rijksamb-

tenaar. De reden is, dat enerzijds de werknemer om dat gegeven inkomen na 

belasting te bereiken een hoger honorarium nodig heeft dan de ambtenaar en 

anderzijds de sociale voorzieningen qua omvang overwegend zijn gekoppeld aan 

het honorarium. 

Een duidelijk voorbeeld hiervan is het ouderdomspensioen. Per deelnemingsjaar 

bouwt de werknemer een ouderdomspensioen op van: 

0,0175 MB  - 0,02 AOW = 0,0175 h B  - 0,02 AOW') 

en de ambtenaar een ouderdomspensioen van: 

0,0175 MA  - 0,02 AOW = 0,0175 hA  - 0,02 AOW 1 ). 

Omdat bij gelijkheid van het inkomen na belasting (xA = x8) de werknemer een 

hoger honorarium nodig heeft (h B  > hA) bouwt de werknemer in dat geval per 

deelnemingsjaar 0,0175 (h B  - hA) meer pensioen op. 

Als we het inkomen na belasting van de vrije beroepsbeoefenaar met een sociaal 

voorzieningenpakket als geldt voor de werknemer in de gezondheidszorg met 

eenzelfde inkomen na belasting (x), vergelijken met het inkomen na belasting 

van de vrije beroepsbeoefenaar met een sociaal voorzieningenpakket als geldt 

voor de burgerlijke rijksambtenaar met eenzelfde inkomen na belasting (x c ), 

dan zal op de een of andere wijze met het verschil in sociaal voorzieningen-

pakket rekening moeten worden gehouden. 

Wij gaan ervan uit dat het verschil in sociaal voorzieningenpakket op een 

adequate wijze wordt weergegeven door het verschil in verzekeringspremie die 

de vrije beroepsbeoefenaar in beide te vergelijken situaties moet betalen. Met 

het verschil in sociaal voorzieningenpakket wordt door ons dan rekening gehou-

den door xc  te vergelijken met x'c  + D, waarbij voor de correctiefactor D 

geldt: 

1) MB resp. MA  is de zgn. middelsom. Deze werden door ons reeds eerder gelijk-
gesteld aan h

B 
resp. h A (zie bijlage 3). 
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D = (1 - (3){(P'c  - P c) + (s'c  - s c )} = (1 - 0){0,117(h 8 	hA) + (s'c  - s )} 
C 

(B = relevante marginale tarief der inkomstenbelasting) 

De gekozen benadering impliceert dat h = h 	als x = x' + D . 
C 	C 	C 	C 

Een en ander kan worden verduidelijkt met het volgende cijfervoorbeeld. 

Stel h c  = h 	f 80000. De relatie tussen hc , xc , Wc  en x'c  kan dan als volgt 

worden weergegeven. 

Relatie tussen honorarium en inkomen na belasting voor de huisarts-vrij be-

roepsbeoefenaar, indien deze een sociaal voorzieningenpakket opbouwt dat 

overeenkomt met dat van de vergelijkbare ambtenaar ("pakket A") resp. met dat 

van de vergelijkbare werknemer in de gezondheidszorg ("pakket B"). 

Omschrijving "Pakket A" "Pakket B" 

honorarium 

pensioenpremie 

premies volksverzekeringen 

premie arbéidsongeschiktheidsverz. 

h
C  

p c  

sIC 

5 2C 

= f 

= f 

=f 

= f  

80000 

18299 

6700 

4579 

h' 
C 

p' 
C 

s' 
IC 

s' 
2C 

= f 80000 

= 1 20423 

= f  6700 

= f 	5357 

inkomen v66r belasting 

Inkomstenbelasting 
Y C 

b C 

=f 

= 1 

50422 

4 1590 

Y' 
C 

b
C  
' 

= 

= 

1 

f 

47520 

13139 

Inkomen na belasting x C = f 35832 x' 
C 

= 1 34381 

(vergelijkbaar ambtenarenhonorarium) 

(vergelijkbaar werknemershonorarium) 

(hA  = f 51467) 

(h R  = f 57144) 

Uit de cijferopstelling is te lezen dat "Pakket B" f 2902 duurder is dan 

"Pakket A": 1 2124 vanwege een hoger ouderdomspensioen (de pensioenopbouw per 

deelnemingsjaar is 0,0175 (h B  - hA) = f 99,35 hoger) en f 778 in verband met 

een hogere arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

De correctiefactor D = (1-0,5) f 2902 = f 1451. D is derhalve het bedrag dat 

de vrije beroepsbeoefenaar na belasting meer overhoudt indien hij een sociaal 

voorzieningenpakket "A" opbouwt in plaats van "B". 
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Par. 6. Recapitulatie van een aantal belangrijke (groepen van) veronderstel-

lingen die aan de berekening van de relatie tussen het honorarium van 

de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar en dat van de vergelijkbare werkne-

mer in de gezondheidszorg in 1977 ten grondslag liggen  

(1) Voor de vergelijking is uitgegaan van een gehuwde huisarts-vrij beroeps-

beoefenaar resp. werknemer, zonder kinderen (zie o.a. pag. 157). 

(2) De vergelijkbare werknemer wordt geacht geen periodieke verhogingen te 

ontvangen (zie o.a. pag. 158 en 167 (pensioengrondslag ouderdomspen-

sioen)). 

(3) De werknemer in de gezondheidszorg wordt geacht wat het pensioen betreft 

onder het PGGM te vallen (zie pag. 158). Voor het overige wordt voor 

allerlei secundaire arbeidsvoorwaarden zoveel mogelijk aangesloten op de 

CAO-Ziekenhuiswezen voor 1977. 

(4) Het feit dat de werknemer voor de inkomstenbelasting zonder meer f 1000 

kan aftrekken in het kader van de zgn. "4%-regeling" en het reiskosten-

forfait, terwijl de vrije beroepsbeoefenaar alleen werkelijk gemaakte 

kosten kan aftrekken, hebben wij als een voordeel van f 1000 v66r belas-

ting van de werknemer aangemerkt (zie pag. 130). 

(5) De hoogte van de verplichte deelname in de Stichting Pensioenfonds voor 

Huisartsen (SPH) is afhankelijk van het bruto praktijkinkomen. Het bij 

dit bruto praktijkinkomen behorende honorarium van de vrije beroepsbeoe-

fenaar is berekend door gebruik te maken van de in hoofdstuk III ontwik-

kelde kostenformules alsmede een viertal additionele veronderstellingen 

(gespecificeerd op pag. 134-135). 

(6) Voorzover een huisarts een lager verplicht pensioenbedrag opbouwt dan 

5 x f 223,92 wordt hij geacht nog géén 5 jaar in de SPH deel te nemen, 

zodat hij een aanvullende risicopremie moet betalen ter dekking van het 

weduwen- en wezenpensioen (zie pag. 162-163, 172-173). 

() Met het werkloosheidsrisico resp. met een premie voor een wachtgeldverze-

kering is door ons géén rekening gehouden (zie pag. 168). 

(8) Getracht is om op basis van de AWW-uitkering en een tweetal verzekerings-

vormen van "MOVIR-DTO" voor de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar een ar-

beidsongeschiktheidsvoorziening te treffen die de regeling welke geldt 

voor de vergelijkbare werknemer in de gezondheidszorg, benadert. Terzake 

zijn 6 veronderstellingen in acht genomen die op pagina 164 staan gespe-

cificeerd. De invloed van deze veronderstellingen op de omvang van het te 

verzekeren bedrag en de premie is van dezelfde orde van grootte als in 
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hoofdstuk IV (pag. 139-140). 

(9) De vrije beroepsbeoefenaar wordt geacht hetzelfde pensioen op te bouwen 

als de vergelijkbare werknemer. Het verschil met de verplichte pensioen-

opbouw bij de Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen wordt aangevuld met 

een (zonodig negatieve) vrijwillige deelname in de SPH. Allerlei beper-

kende voorwaarden voor deze vrijwillige deelname worden geacht niet van 

toepassing te zijn (zie pag. 136 en bijlage 3). 

(10) Door ons is geen rekening gehouden met het feit dat de fiscale aftrek-

baarheid van de pensioenpremie voor de huisarts—vrij beroepsbeoefenaar, 

voorzover die de verplichte deelname in de SPH te boven gaat, aan een 

maximum is gebonden (zie pag. 144). 
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Hoofdstuk VI Kanttekeningen bij in de praktijk voorkomende situaties en (voor-

stellen tot) regelingen op het gebied van de honorering van de 

huisarts  

Par. 1. Inleiding  

In dit hoofdstuk worden op grond van de in de voorgaande hoofdstukken vergaar-

de en ontwikkelde inzichten, kanttekeningen geplaatst bij in de praktijk 

voorkomende situaties en regelingen (en voorstellen daartoe) op het gebied van 

de honorering van de huisarts. In dit hoofdstuk wordt nauwelijks aandacht 

besteed aan situaties en regelingen met betrekking tot de doorgaans omvang-

rijkste investeringen in de huisartspraktijk: de investering in goodwill en 

(woonhuis-)praktijkpand. Deze komen aan de orde in hoofdstuk VII. 

In par. 2 wordt gekeken hoe de normatieve honorering van de huisarts ingevolge 

de landelijke honoreringsovereenkomst tussen LHV en VNZ, zich verhoudt tot de 

honorering van de burgerlijke rijksambtenaar. Deze vergelijking verschaft 

inzicht in de vraag in hoeverre de uitgangspunten van de Commissie Van der Ven 

inzake de normatieve honorering, anno 1977 in de honoreringsovereenkomst naar 

voren komen. 

In par. 3 wordt de honorering van de normatieve huisarts-vrij beroepsbeoefe-

naar volgens de landelijke honoreringsovereenkomst vergeleken met de honore-

ring van de huisarts-werknemer volgens de richtlijnen van de Landelijke Vere-

niging van Artsen in Dienstverband (LAD). 

In par. 4 wordt een benadering gegeven van het gemiddeld honorarium van de 

huisarts-vrij beroepsbeoefenaar in 1977. Wat betreft de praktijkkosten wordt 

hierbij uitgegaan van de in hoofdstuk III op basis van de landelijke honore-

ringsovereenkomst ontwikkelde kostenformules. Ten behoeve van de berekeningen 

in hoofdstuk VII wordt tevens een benadering gegeven van het gemiddeld honora-

rium van de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar in 1977 v66r aftrek van de norma-

tieve kostenposten interest goodwill en huur praktijkpand. 

In par. 5 wordt nader ingegaan op de relatie tussen de omvang van de huisarts-

praktijk (in termen van aantal ziekenfondsverzekerden en particulieren) ener-

zijds en het honorarium van de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar uit "normale" 

huisartsenhulp anderzijds. En van de redenen is dat aldus een beter inzicht 

kan worden verkregen in de gevolgen van praktijkverkleining voor het honora-

rium. Onderzocht wordt (par. 5.4) of in het licht van de wenselijkheid van een 

verkleining van de huisartspraktijk een andere wijze van vergoeding van de 
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praktijkkosten door de ziekenfondsen is aan te bevelen. Vervolgens worden (in 

par. 5.5) enkele methodes voor vergoeding van de vaste praktijkkosten door de 

ziekenfondsen gepresenteerd, die wat "vriendelijker" zijn voor kleine praktij-

ken dan de bestaande regeling. Tot slot van deze paragraaf (par. 5.6) wordt 

aandacht besteed aan de gevolgen van invoering van een gedifferentieerd abon-

nementshonorarium afhankelijk van de leeftijd van de ziekenfondsverzekerde. 

In par. 6 wordt een vergelijking gemaakt tussen de honorering van de apotheek-

houdende huisarts en die van de niet-apotheekhoudende huisarts in 1977. 

In par. 7 tenslotte vindt een bespreking plaats van twee nota's waarin de LHV 

haar visie op de huisartsenhonorering uiteenzet t.w. de nota "Naar een nieuwe 

honorering" en de nota "Vestigingsregelingen". 
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Par. 2.De normatieve honorering van de huisarts ingevolge de landelijke 

honoreringsovereenkomst tussen LHV en VNZ vergeleken met die van  de 

burgerlijke rijksambtenaar  

Voor een beschrijving van de honoreringsovereenkomst zij verwezen naar hoofd-

stuk I, par. 2. Een belangrijk uitgangspunt bij deze overeenkomst is dat 

kosten en opbrengsten voor ziekenfondsverzekerden en particulieren geacht 

worden hetzelfde te zijn. 1)  

Met inachtneming van dit uitgangspunt is het honorarium (hc) behorend bij de 

normatieve praktijkomvang (1800 ziekenfondsverzekerden en 800 particulieren) 

als volgt. 

Netto honorariumdeel: 2600 x f 46,07 ■ f 119782 

Pensioendeel 	: 2600 x f 7,62 ■ f 19812  

Totaal 	: hc 	f 139594 

Uit de tabel in hoofdstuk IV, pag. 147, is af te leiden dat als 

hC  =1 139594 het honorarium van de vergelijkbare burgerlijke rijksambtenaar 

(hA) 1 93423 is. Dit bedrag ligt 0,6% lager dan het maximum van schaal 151 

BBRA (zie bijlage 1), zulks terwijl de Commissie Van der Ven, die de basis 

legde voor de landelijke honoreringsovereenkomst, uitging van een ambtenaren-

honorarium volgens het maximum van schaal 151 BBRA te verhogen met 10% premie 

voor beroepsrisico. 2) Alvorens hier nader op in te gaan geven we een bruto-

netto-berekening voor de normatieve huisarts en de vergelijkbare burgerlijke 

rijksambtenaar (beiden gehuwd, 0 kinderen). (Voor een toelichting op de bere-

kening zij verwezen naar bijlage 13, onder 13.1) 

1) Dit uitgangspunt vinden we zowel bij het advies van de Commissie Van der 
Ven als bij dat van de Commissie Donner voor de honorering van huisartsenhulp 
aan particulieren. In hoofdstuk I bleek reeds dat deze veronderstelling in de 
praktijk vaak niet opgaat. In par. 7 van dit hoofdstuk blijkt dat door de LHV 
hetzelfde wordt gesignaleerd. 

2) Deze toeslag over salaris en vakantietoeslag diende in de ogen van de 
Commissie niet mee te tellen als pensioengrondslag. 
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Bruto-netto-berekening voor het honorarium van de normatieve huisarts ingevol-

ge de landelijke honoreringsovereenkomst tussen LHV en VNZ en dat van de 

vergelijkbare burgerlijke rijksambtenaar 

jaar: 	1977 Normatieve 

huisarts (C) 

x 	f  1 

Vergelijkbare 

ambtenaar (A) 

x 	f 	1 

honorarium hc = 	139594 hA = 93423 

- pensioenpremie Pc = 	34945 PA =  9114 

(ouderdomspensioen per deelnemingsjaar) (1328,61) (1328,66) 

- premies volksverzekeringen s lC = 	6700 

- premie arbeidsongeschiktheidsverzekering s 2C =  8702 

dekking: 	(invalid. pensioen "M0VIR-DT0") 1)  (225,84/dag) 

(eerstejaars verzekering (1dem))
1) 

( 	47/dag) 

+ interimregeling ziektekosten ZA = 	3156 

= inkomen vó6r belasting yc  = 	89247 y
A 

= 87465 

- inkomstenbelasting b
C  = 
 37956 b

A = 36176 

= inkomen na belasting xc  = 	51291 x
A 

= 51289 

Volgen we het uitgangspunt van de Commissie Van der Ven: het maximum van 

schaal 151 BBRA aan te vullen met 10% toeslag voor beroepsrisico, en kleden we 

dit aan volgens de in hoofdstuk IV geformuleerde uitgangspunten, dan resul-

teert voor 1977 een honorarium (h c) van f 150462
2) 

hetgeen f 10868 (7,8%) meer 

is dan het normatieve honorarium volgens de landelijke honoreringsovereen-

komst. De bruto-netto-berekening terzake is als weergegeven op pag. 182. (Voor 

een toelichting op de berekening zij verwezen naar bijlage 13, onder 13.2.) 

Indien in de landelijke honoreringsovereenkomst tussen LHV en VNZ voor 1977 

zou zijn uitgegaan van het hierna, op grond van de uitgangspunten van de 

Commissie Van der Ven berekende honorarium (h c) van f 150462 in plaats van 

f 139594, dan zou voor dat jaar het netto honorarium + pensioendeel van het 

abonnementshonorarium per ziekenfondsverzekerde f 4,18 hoger hebben gelegen. 

1) Wachttijd 2 dagen. 
2) In verband met de toeslag voor beroepsrisico kan de berekening hiervan niet 
geschieden met behulp van de vergelijkingen op pag. 146-147 van hoofdstuk IV. 



hA = 93987 

toeslag 9399 

p A  = 	9179 

(1338,53) 

ZA 	3594 

hc  150462 

PC = 	35157 1) 1  

(1338,53) 

s ic " 
	

6700 

s2C 8722 , 

(227,77/dag) 1)  

( 47/dag) 

YA " 97801 

b
A 

. 	42913 

xA 
	54888 

yc  . 	99833 

bc  . 	44945 

xc 	54888 

maximum schaal 

151 BBRA 

+ 10% (A) 

x f 1 

 

Vergelijkbaar 

honorarium 

huisarts in 

vrij beroep (C) 

x f 1 
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Bruto-netto-berekening voor het honorarium van de burgerlijke rijksambtenaar 

met een salaris volgens het maximum van schaal 151 BBRA te verhogen met een 

(niet als pensioengrondslag geldende) toeslag van 10% van dit salaris ener-

zijds en voor het honorarium van de met deze ambtenaar vergelijkbare huisarts-

vrij beroepsbeoefenaar anderzijds. 

jaar: 1977 

honorarium 

+ 10% toeslag voor beroepsrisico 

- pensioenpremie (niet over toeslag) 

(ouderdomspensioen per deelnemingsjaar) 

- premies volksverzekeringen 

- premie arbeidsongeschiktheidsverzekering 

dekking: (invalid. pensioen "MOVIR-DTO") 

(eerstejaars verzekering (idem)) 

+ interimregeling ziektekosten 

= inkomen v66r belasting 

- inkomstenbelasting 

- inkomen na belasting 

In plaats van het honorarium volgens het maximum van schaal 151 BBRA + 

voor beroepsrisico lag aan de landelijke honoreringsovereenkomst 1977 

honorarium ten grondslag van f 87020 á f 87024 (bijlage 1: schaal 151 BBRA 

10% 

een 

met 

de berekening zij 5 A 6 periodieken) + 10% toeslag voor beroepsrisico (voor 

verwezen naar bijlage 13, onder 13.3). 

Redenen voor het aanzienlijke verschil tussen het 

landelijke honoreringsovereenkomst enerzijds, en het 

honorarium ingevolge de 

door ons op basis van de 

uitgangspunten  van de Commissie Van der Ven berekende honorarium anderzijds, 

Zijn: 

1) De 10% toeslag voor beroepsrisico is in de verzekeringsgrondslag niet 
meegenomen, zulks in overeenstemming met de uitgangspunten van de Commissie 
Van der Ven. 
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- voor de bepaling van de pensioenkosten werd door de Commissie Van der Ven, 

bij een nadere uitwerking van haar uitgangspunten, uitgegaan van de in geval 

van een ABP-pensioen te betalen premie 

De voorziening bij de Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen is echter 

aanzienlijk duurder zodat, indien wordt uitgegaan van een vergelijkbare 

pensioenopbouw, de pensioenkosten voor de normatieve huisarts-vrij beroeps-

beoefenaar veel hoger uitkomen. 

- bovendien voorziet de SPH (behoudens een premievrijstelling in geval van 

volledige invaliditeit) niet in een invaliditeitspensioen, zodat de norma-

tieve huisarts terzake nog aanvullende voorzieningen moet treffen bij een 

particuliere verzekeringsmaatschappij 

Uitgaande van een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor de normatieve 

huisarts-vrij beroepsbeoefenaar, die vergelijkbaar is met hetgeen terzake 

geldt voor de vergelijkbare ambtenaar, zal volgens onze berekeningen voor 

1977 moeten worden gerekend op een jaarpremie van f 8772. 

Ook door de Commissie Van der Ven werd rekening gehouden met een premie 

arbeidsongeschiktheidsverzekering van (anno 1969) f 2500; dit kwam neer op 

0,0626 hA , terwijl wij met onze berekening uitkomen op 0,0933 h A  hetgeen 

nagenoeg 11 maal zo hoog is. 

- door de Commissie Van der Ven is geen rekening gehouden met een tegemoetko-

ming ziektekosten voor de ambtenaar 

Deze bedraagt in 1977 -na belasting- ca. f 1300 per jaar; het bijbehorende 

bedrag vóór belasting bedraagt voor de met de normatieve huisarts-vrij 

beroepsbeoefenaar vergelijkbare ambtenaar ca. f 3600. 

- door de Commissie Van der Ven is geen rekening gehouden met het feit dat 

inzake de inkomstenbelasting voor de zelfstandige enkele regels anders zijn 

dan voor de werknemer 

- het is mogelijk dat door partijen in de landelijke honoreringsovereenkomst 

in de uitgangspunten van de Commissie Van der Ven later structurele wijzi-

gingen zijn aangebracht die ons niet bekend zijn 

- het is bovendien mogelijk dat er afwijkingen zijn ontstaan, indien gedurende 

langere tijd is vastgehouden aan vereenvoudigde aanpassingsmechanismen 
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Par. 3. De honorering van de huisarts als werknemer volgens de richtlijnen van  

de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), vergeleken  

met die van de normatieve huisarts-vrij beroepsbeoefenaar volgens de  

landelijke honoreringsovereenkomst tussen LliV en VNZ 

Par. 3.1.De LAD-richtlijnen voor 1977 voor het vaststellen van salarissen 

voor huisartsen in dienstverband 

Voor 1977 adviseert de LAD voor de huisarts in dienstverband een aanvangs-

salaris van f 71215 (inclusief een toelage van f 3680 voor deskundigheid in de 

huisartsengeneeskunde). Via een jaarlijkse periodieke verhoging van f 2539 

dient de huisarts op den duur "tenminste" een salaris te bereiken van f 86441 

(inclusief deskundigheidstoelage). 

Onder de richtlijnen vallen voorts de voorwaarden, vervat in de model-arbeids-

overeenkomst van de LAD voor huisartsen in dienstverband. Die artikelen van 

deze modelovereenkomst, welke met name van belang zijn voor de honorering, 

zijn overgenomen in bijlage 14. De belangrijkste punten worden hieronder nader 

bekeken, waarbij we speciaal letten op de mogelijkheid om de in hoofdstuk V 

beschreven relaties op de vergelijking in deze paragraaf van toepassing te 

doen zijn. 

De belangrijkste punten zijn: 

(1) de AOW/AWW premie is voor rekening van de werkgever 

(2) percentage en berekeningsgrondslag van de vakantietoeslag zijn hetzelfde 

als voor de burgerlijke rijksambtenaar 

(3) het aantal vakantiedagen per jaar bedraagt 30 

(4) de pensioenopbouw is overeenkomstig de grondslagen die gelden voor PGGM 

(5) de helft van de ziektekostenverzekeringspremie (tot maximaal klasse IIA) 

is voor rekening van de werkgever 

(6) bij arbeidsongeschiktheid bestaat recht op een uitkering van 1.1 jaar 100% 

, en 1+ jaar 80% van salaris en toeslagen; het invaliditeitspensioen PGGM 

dient op deze uitkeringen in mindering te worden gebracht 

(7) de wachtgeldregeling kent een periode van 0,5 x de diensttijd met een 

minimum van 1 en een maximum van 3 jaar 

De hoogte van de uitkering bedraagt 3 maanden 100% en de resterende tijd 

80% van salaris en vakantietoeslag. 

Wat de toepassingsmogelijkheid betreft van de in hoofdstuk V beschreven rela-

ties, het volgende: 

het onder punt (1) t/m (3) gestelde ligt binnen de sfeer van het honorarium 

(hB) en tast daarom de mogelijkheid van toepassing van de in hoofdstuk V 
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beschreven relaties niet aan. 

ad (1) De "AOW-compensatie" beschouwen we als een onderdeel van het honora-

rium; dit houdt in, dat deze meetelt als pensioengrondslag. 

ad (2) Dit betekent dat er sprake is van een stuk vakantietoeslag dat afhanke- 

lijk is van het kindertal (vergelijk kv ; hoofdstuk IV, pag. 130). 

ad (3) Het aantal vakantiedagen ingevolge de CAO-Ziekenhuiswezen -in hoofdstuk 

V is voor wat betreft de secundaire arbeidsvoorwaarden zoveel mogelijk 

op deze CAO aangesloten- is als volgt: 

leeftijd aantal vakantiedagen 

20-44 jaar 24 

45-49 jaar 26 

50-54 jaar 28 

55-60 jaar 30 

> 60 jaar 34 

Nemen we als wegingsfactor het aantal huisartsen per leeftijdsklasse 

per 1-1-1977, zoals blijkt uit de huisartsenregistratie van het NHI, 

dan komen we bij een regeling als geldt ingevolge de CAO-Ziekenhuis-

wezen uit op een gewogen gemiddelde van 26,56 dagen. De huisarts in 

dienstverband die werkt volgens de LAD-regeling werkt derhalve 3,44 

dagen (= 1,5%) minder of, omgekeerd, de werknemer die onder de CAO ■- 

Ziekenhuiswezen valt moet voor eenzelfde vakantieperiode 3,44 dagen 

onbetaald verlof opnemen. Deze langere vakantieperiode wordt daarom 

door ons gewaardeerd op li % van het honorarium (excl. AOW-compensa-

tie). 

ad (4) Dit is overeenkomstig de uitgangspunten in hoofdstuk V. 

ad (5) In hoofdstuk V is terzake uitgegaan van de regeling die voor 1977 gold 

ingevolge de CAO-Ziekenhuiswezen, bij een verzekering volgens klasse 

IIA. Het verschil tussen beide regelingen is daarom minimaal. 

ad (6) Aangenomen dat de genoemde percentages betrekking hebben op een situa-

tie van volledige invaliditeit, wijkt de regeling nauwelijks af van de 

regelingen die de meeste CAO's in deze bedrijfstak hebben. De regeling 

ingevolge de CAO-Ziekenhuiswezen staat beschreven in bijlage 9 onder 

9.1. In termen van premie is het verschil minimaal. 

ad (7) De wachtgeldregeling is op sommige punten beter (bijv. de minimale duur 

van 1 jaar, de hoogte van de uitkering bij langere duur) maar op andere 

punten slechter (bijv. de maximum termijn van 3 jaar) dan de regeling 

ingevolge de CAO-Ziekenhuiswezen (beschreven in bijlage 9 onder 9.2). 



1 8 r ,  

Kwantificering van deze verschillen is nauwelijks mogelijk. Evenals bij 

de vergelijking tussen de verschillende honoreringssystemen in hoofd-

stuk IV en V wordt ook hier voor een afwijkende wachtgeldregeling geen 

correctie toegepast. 

Rekening houdend met het voorafgaande kunnen de in hoofdstuk V beschreven 

relaties voor de werknemer in de gezondheidszorg ons inziens ook worden toege-

past voor de huisarts als werknemer die wordt gehonoreerd volgens de LAD-

richtlijnen. 

De richtlijnen komen voor 1977 voor een gehuwde huisarts zonder kinderen 

inclusief toeslagen en na correctie voor AOW-compensatie en afwijkend aantal 

vakantiedagen, neer op een aanvangshonorarium (h 8) van f 82646 en een "ten-

minste te bereiken honorarium" van f 99256. Voor de berekening hiervan zij 

verwezen naar bijlage 13, onder 13.4. 

Par. 3.2. Vergelijking van het werknemerssalaris ingevolge de LAD-richtlijnen  

met het honorarium van de normatieve huisarts volgens de landelijke  

honoreringsovereenkomst tussen LHV en VNZ  

In par. 3.1 is aangegeven dat de LAD-richtlijnen voor de huisarts in loon-

dienst voor 1977 neerkomen op een aanvangshonorarium van h R  = f 82646 en een 

"tenminste te bereiken honorarium" van h R  = f 99256. 

Het normatieve honorarium voor de huisarts-vrij heroepsheoefenaar ingevolge de 

landelijke honoreringsovereenkomst tussen LHV en VNZ = f 139594) komt 

volgens hoofdstuk V (par. 4.3, pag. 170) overeen met een werknemershonorarium 

van hi3 = f 99849. Het laatst genoemde bedrag ligt 20,8% hoger dan het door de 

LAD geadviseerde aanvangshonorarium en 0,6% lager dan het door de LAD geadvi-

seerde "tenminste te bereiken honorarium". 

Strikte hantering van de uitgangspunten van de Commissie Van der Ven (par. 2 

van dit hoofdstuk) geeft voor 1977 een normatief honorarium voor de huisarts-

vrij beroepsbeoefenaar van f 150462. Dit komt volgens hoofdstuk V overeen met 

een werknemershonorarium van h R  = f 107850, hetgeen 30,5% meer is dan het door 

de LAD geadviseerde aanvangshonorarium en 8,7% meer dan het door de LAD gead-

viseerde "tenminste te bereiken honorarium". 
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Par. 4.  liet gemiddeld honorarium van de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar in 

1977 als voor alle praktijkkosten aansluiting wordt gezocht bij de in 

hoofdstuk III op basis van de landelijke honoreringsovereenkomst 

tussen LHV en VNZ ontwikkelde kostenformules  

Par. 4.1. De theoretische benadering: honorarium = omzet  

I De omzet  

In hoofdstuk I en II hebben we ons beziggehouden met de opbrengsten in de 

huisartspraktijk. Hieruit valt de volgende opstelling af te leiden. 

Opbrengsten ziekenfondsen (pag. 9) = 	f 79,93 z 1  + 
	

55,93 z 2  + f 48,31 z 3  

Opbrengsten particulieren (pag. 12) = 	aca  (f 29,925 - 	10,059 da) 

Opbrengsten "overige" huisartsen- 

hulp" en nevenfuncties 	
=0N 

Totaal opbrengsten: 
	

0
T = 1 79 ' 93 z 1 + 1 55,93 z 2 + f 48,31 z 3  + 

aca (1 29,925 - f 10,059 d a ) + 0
N  

(voor omschrijving van de betekenis der symbolen zij verwezen naar pag. 9 en 1 ) 

II De kosten.  

In hoofdstuk III hebben we ons beziggehouden met de kosten in de huisartsprak-

tijk. Op grond van de normatieve kosten volgens de landelijke honoreringsover-

eenkomst tussen LHV en VNZ, 1) 
kwamen we tot de volgende kostenopstelling: 

kosten huisartsenfunctie (pag. 111) =1 24936 + f 17,118 z
eq 

+ 1 12,7 y 
H 
 (2600-z

eq
) 

kosten "overige" huisartsenhulp 

en nevenfuncties (pag. 111) = f 1327 + 1 1021y + V 
N 	N 

Totaal kosten: KT 
= f 26263 + f 17,118 z

eq 
+ f 12,7 y (2600-z) + f 1021y + V 

eq H 	N 	N  
(voor een omschrijving van de betekenis der symbolen zij verwezen naar hoofdstuk 

III, pag. 111) 

De factor z
eq geeft hierbij de omvang van de huisartspraktijk weer en is door 

ons in hoofdstuk III omschreven als het aantal ziekenfondsverzekerden of 

equivalenten daarvan. Met het laatste wordt gedoeld op het aantal particulie-

ren gemeten in termen van het aantal ziekenfondsverzekerden. Stellen we een 

particulier op a ziekenfondsverzekerden dan kan z
eq 

geschreven worden als: 

- praktijkkosten 

1) In hoofdstuk VII zullen we voor de posten interest goodwill en huur prak-
tijkpand een alternatieve benadering aan de orde stellen. 
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zeg  = z + aa 

In hoeverre een particulier als een equivalent van een ziekenfondsverzekerde 

kan worden gezien, anders gezegd, welke waarde aan a moet worden toegekend, 

zal sterk samenhangen met factoren als de relatieve contactfrequentie (c a/c z ), 

de relatieve consultratio (d e/dz ) en de relatieve opbrengst. 

Omdat de waarde van a moet worden bepaald met het oog op dat deel van de 

praktijkkosten dat varieert met de praktijkomvang, is het gewenst deze kosten, 

die in hoofdstuk III, par. 2 worden genoemd onder categorie B en C, wat nader 

te bekijken. Van de kosten op pag. 110 genoemd onder categorie B, zullen B I  

t/m B
4 

("variabele" autokosten, verbruiksartikelen instrumentarium, telefoon-

gesprekskosten en overige "variabele" algemene kosten, totaal f 5871) overwe-

gend fluctueren met contactfrequentie en consultratio en B 5  en 86  (interest 

debiteuren en liquiditeiten en interest goodwill, totaal f 5615) overwegend 

met de opbrengst per patiënt. Het variabel gedeelte (1— y H) van de onder cate-

gorie C genoemde "gemengde kosten" (vervanger, assistente en vervanging assis-

tente tijdens vakantie en financiële administratie, totaal f 33021) zal over-

wegend fluctueren met contactfrequentie en consultratio. Uitgaande van de 

normatieve kosten volgens de landelijke honoreringsovereenkomst zal een ge-

deelte f 56151(1 11486 + f 33021 (1— y H )) overwegend variëren met de relatieve 

opbrengst per patiënt en de rest overwegend met relatieve contactfrequentie en 

consultratio. 

In het algemeen gesproken zijn er tal van mogelijkheden om de waarde van a te 

benaderen. Wij stellen 0 op: 

f 5615 	
f 5871 + f 33021 (1— y H ) 

f 11486 + f 33021(1— y ) 0 1 	f 11486 + f 33021(1— y ) 0 2 
H 	 H 

waarbij a = de gemiddelde opbrengst per particulier ten opzichte van die per 1 
ziekenfondsverzekerde 

1 	(f 79,93 z 1  + f 55,93 z 2  + f 48,31 z 3 )/z 

en 	0 2  = de contactfrequentie en consultratio van particulieren ten op- 

zichte van die van ziekenfondsverzekerden. Additionele veron-

derstelling hierbij is, dat 1 visite kan worden gelijkgesteld aan 

1,5 consult. ') 

1) Zulks in overeenstemming met de prijsverhouding (hoofdstuk I, pag. 12 en 

23); met een eventueel verschil in de duur van een consult voor particulieren 
en ziekenfondsverzekerden wordt geen rekening gehouden. 

c(f 29,925 — f 10,059 d 
a 	a

) 
a 
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c(d + (1-da 	a  )1,5) 	c 	3 - d a  a 	
a 

0 2 - c (d + (1-d)1,5) 	c
z 

3 - d 
z z  z  

III Het honorarium  

Het honorarium van de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar (h c) is door ons om-

schreven als omzet verminderd met praktijkkosten: 

hc  = OT  - KT  

hC  = f 79 ' 93 z 1 + f 55 '
93 z

2 
+ f 4831 z3 + aca 

(f 29,925 - 5 10,059 d
a
) 

- f 26263 - f 17,118 z
eg 

- f 12,7 y 
H 
 (2600 - z

eg ) + ON  - f 1021 y - VN  N 

Par. 4.2.  Benadering van het gemiddeld honorarium van de huisarts-vrij be-

roepsbeoefenaar in 1977  

I De gemiddelde opbrengst per huisarts in 1977  

a. Opbrengsten uit hoofde van "normale" huisartsenhulp  

a i  Abonnementshonoraria ziekenfondsverzekerden (hoofdstuk I, par. 7.1) 

Het gemiddeld aantal ingeschreven ziekenfondsverzekerden per huisarts was 

in 1977'1881 á 1914. De gemiddelde opbrengst uit abonnementshonoraria per 

huisarts was in 1977 f 140040 á f 142497. 

a2  Opbrengsten uit "normale" huisartsenhulp aan particulieren (hoofdstuk I, 

par. 7.2) 

Het gemiddeld aantal particulieren per huisarts bedroeg in 1977 838 á 851. 

De gemiddelde opbrengst van de particuliere praktijk bedroeg in 1977 per 

huisarts (838 á 851) (f 29,925 - f 10,059 d a ) ca . 

b. Opbrengsten uit "overige" huisartsenhulp (hoofdstuk II, par. 2) 1)  

- hulp buiten de woonplaats, bijzondere verrichtingen f 1895 á f 1929 

- verrichtingen niet op naam ingeschr. ziekenfondsverz. f 180 á f 183 

- verloskundige hulp aan ziekenfondsverzekerden 	f 2141 a f 2179 
aan particulieren 

- subsidies samenwerkingsverbanden 

- totaal 

S 1909 á f 1943 

f 6125 A f 6234 

1) Nogmaals zij gewezen op hetgeen in hoofdstuk II is gesteld ten aanzien van 
de spreiding van de hier behandelde opbrengstcategorieën. 

2) Deze post bestaat overwegend uit vergoeding van de eveneens op P.M. te 
stellen extra praktijkkosten van samenwerkingsverbanden. 
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c. Opbrengsten uit nevenfuncties (hoofdstuk II, par. 3) 

- nevenfuncties tegen honorarium (excl. P.M.-posten) f 12043 á f 12832 

- vergoeding huisarts als opleider 	f 	593 áf 	603 

- (apotheekfunctie na aftrek kosten apotheek) 	(f 5579 á1 5678)  

Totaal exclusief apotheekfunctie en P.M.-posten 	f 12636 á f 13435 

Totaal gemiddelde opbrengsten per huisarts (exclusief apotheekfunctie): 

0 = f 158801 + 838 (1 29,925 - 1 10,059 d)c 
a a 

á f 162166 + 851 (f 29,925 - f 10,059 d a)ca  

II De gemiddelde praktijkkosten in 1977 als voor alle kosten aansluiting wordt  

gezocht bij de in hoofdstuk III op basis van de landelijke honoreringsover-

eenkomst tussen LHV en VNZ ontwikkelde kostenformules 

In par. 4.1. (pag. 187) is gesteld: 

KT 	eg 	H 	eg 	 N  = f 26263 + f 17,118 z 	+ f 12,7 y (2600 - z) + 	1021 y + VN  

waarbij z 	z + a a = (1881 + a 838) á (1914 + a 851) 

Substitutie geeft: 

KT  = (1 58462 + f 143450 + (f 9139 - f 10643 a) y H  + f 1021 y N  + VN) á 

(1 59027 + f 14567 a + (1 8712 - 1 10808 a) Y H + 1 1021 Y + V.) 
N 	" 

waarbij a nader staat omschreven op pag. 188. 

III Het gemiddeld honorarium van de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar in 1977  

(als voor alle kosten aansluiting wordt gezocht bij de in hoofdstuk III op  

basis van de landelijke honoreringsovereenkomst ontwikkelde kostenformu-

les) 

hc  = OT  - KT  

hc = f 100339 + (1 25077 - f 8429 d a )ca  - 1 14345 a - 

(f 9139 - f 10643 a) y - 1 1021 y - V 
H 	N 	N 

A (1 103139 + (f 25466 - f 8560 da )ca  -1 145670 - 

' 	(1 8712 - f 10808 a) y H  - 1 1021 Y N  - VN  

Vervolgens zullen waarden moeten worden gevonden voor d a , ca , Ï H , y N  en VN en 
zullen we om a te kunnen berekenen, ook de waarde van z i , z 2 , z 3 , c z  en d

z 
moeten kennen. 

d
a' 

c
a 

In tabel 3 (hoofdstuk I, pag. 17) wordt voor een tiental onderzoeken de gemid-

delde contactfrequentie voor particulieren (c a) vermeld. Deze beweegt zich 

tussen de 2,50 (gezondheidscentrum Ommoord) en 4,99 (Spoelstra en Van den 
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Dool). Vermeldenswaard in dit kader is tevens, dat volgens de nota "Vesti-

gingsregelingen" van de LHV voor wat betreft particulieren de gemiddelde 

contactfrequentie dient te worden gesteld op 2,5 1) . De consultratio voor 

particulieren wordt in tabel 3 slechts voor 2 onderzoeken gegeven (d a  = 0,615 

resp. 0,540). Daarnaast wordt in deze tabel voor een viertal onderzoeken de 

overall—consultratio gegeven (tussen 0,710 en 0,797). 

Op grond van deze cijfers gaan we voor het vervolg van deze paragraaf uit van 

een contactfrequentie voor particulieren (c a ) van 2,5 á 5,0 en een consultra-

tio voor particulieren (d a ) van 0,5 á 0,8. 

YH 

In het vervolg van deze paragraaf wordt voor enkele alternatieve waarden 

van Y 
H 

(0; 0,5 of 1) het effect op h c  berekend. 

'( N' VN 
Voorlopig stellen we y N  = 0,5 en VN  = 15¼ van de opbrengsten uit "overige" 

huisartsenbulp en nevenfuncties (exclusief apotheekfunctie en P.M.—posten); op 

pag. 194 zullen we zien dat de invloed van deze veronderstelling zeer beperkt 

is. 

z l' zr z 3 
Dit het jaarverslag van de Ziekenfondsraad over 1977 kan worden afgeleid: 

f 79,93 z + f 55,93 z + f 48,31 z 
1 	2 	3  

f 74,45 

c z , d z  

In tabel 3 (pagina 17) staat voor de eerder genoemde 10 onderzoeken waarvoor 

de waarde voor ca  bekend is, ook de waarde van c z  vermeld. Relateren we beide 

aan elkaar, dan blijkt de factor c a/c z  steeds te liggen tussen 0,68 (onderzoek 

nr. 12) en 1 (onderzoek nr. 11). 

Slechts voor 2 van de eerder genoemde 10 onderzoeken is de consultratio voor 

ziekenfondsverzekerden (d
z
) gegeven. In deze gevallen blijkt de factor 

da/dz 
. 

0,79 resp. 0,89 te bedragen. 

Voorlopig gaan we uit van een verhouding d a/dz  = 0,9. Op pag. 194 zullen we 

zien dat de invloed van een verandering van deze verhouding op hc zeer beperkt 

is. 

z 

1) Deze nota komt in par. 7 van dit hoofdstuk aan de orde. 
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Tabel 20. Gemiddeld honorarium per huisarts-vrij beroepsbeoefenaar in 1977 

(x f 1) bij alternatieve waarden voor de contactfrequentie voor 

particulieren (c a), de consultratio voor particulieren (d a ), de 

relatieve contactfrequentie voor particulieren ten opzichte van 

ziekenfondsverzekerden (c a/c,) en de variabiliteit der "gemengde 

kosten" ( y ), onder de veronderstellingen geformuleerd op pag. 191 
H 

(voor een toelichting op de berekening zij verwezen naar bijlage 13 

onder 13.5) 

0 0,5 

ca /ci› 0,7 1 0,7 1 0,7 1 

c a d a 

2,5 0,5 138684A141994 134838á138088 137927A141506 135714á139259 137171A141019 136591á140429 

0,6 136586139864 132718135936 1358521139398 13362621137138 135117138933 134533138340 

0,7 134483A137728 130591h133776 133773A137287 131533135013 133063á136846 132475á136250 

0,8 132375135587 128456á131607 131691135173 129436132883 131007.1134759 1304151134158 

3,0 0,5 148812h152279 144966á148374 148056151792 145843á149544 147300151305 146719á150715 

0,6 1463051149734 1424371145806 1455711149268 143345A147008 1448371148803 144253148210 

0,7 143794E47183 139901á143230 143083áI46742 140843h144467 142373A146301 141785145704 

0,8 141276144626 137357140646 140592A144212 138337141922 1399081143798 139316/143197 

3,5 0,5 158941á162565 155095á158660 158185á162078 155971159830 157429áI61590 156848a161001 

0,6 156025/159604 152157áI55676 155291á159139 153065156878 154556á158673 1539721158080 

0,7 153104á156638 149212á152685 152393156197 150153A153922 151683A155755 1510951155159 

0,8 150177153665 146258á149685 1494931153251 147237á150961 1488091152837 148217áI52236 

4,0 0,5 169069á172851 165223á168945 168313172364 166100170116 167557171876 166977h171286 

0,6 1657441169474 161876/165546 165010á169009 162784A166748 164276168543 163692167950 

0,7 162414á166092 158522áI62140 161703á165651 159464á163376 160993áI65210 160405á164613 

0,8 15'90781162704 155159á158724 158394162290 156138A160000 157710,1161876 157118161275 

4,5 0,5 179198á183137 175352á179231 178442á182649 176229áI80402 177686á182162 177105á181572 

0,6 175464áI79344 171596á175416 174729178879 1725031176618 173995178414 173411177821 

0,7 171724h175547 167832á171594 171014175106 168774h172831 170303á174665 169716áI74068 

0,8 16797824171743 164060/167763 167295171329 1650391169039 166611á170915 166019170314 

5,0 0,5 1893271193422 185481A189517 188571á192935 186357h190687 187814192447 187234A191858 

0,6 1851831189214 1813151185286 184449188749 182223h186489 183714/188284 183130á187691 

0,7 181034á185001 177142áI81049 180324h184560 178084áI82286 179613áI84119 179026á183522 

0,8 176879180782 1729601176802 1761951180368 173940á178078 1755111179954 174920179353 
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Uit tabel 20 valt te concluderen dat, met inachtneming van de op pag. 191 

geformuleerde veronderstellingen, het gemiddeld honorarium per huisarts in 

1977 (exclusief apotheekfunctie en P.M.-posten) lag tussen 

128456 (laagste waarde bij y 	0; ca/cz  =  1; ca  =  2,5 en da  = 0,8) en 
193422 (hoogste waarde bij y H  =  0; ca/c z  =  0,7; ca  =  5 en da  =  0,5). 

Blijkens de vergelijkingen op pag. 147 komt dit gemiddelde overeen met een 

ambtenarenhonorarium tussen f 85179 (bijlage 1: BBRA-schaal 151.4) en f 132202 

(bijlage 1: BBRA-schaal 154 maximaal + 3,5%). 

Blijkens de vergelijkingen op pag. 170 komt het berekende gemiddelde voorts 

overeen met een honorarium voor de werknemer in de gezondheidszorg tussen 

f 91628 (7,7% onder het volgens de LAD-regeling "tenminste te bereiken honora-

rium") en f 139183 (40,2% boven het volgens de LAD-regeling "tenminste te 

bereiken honorarium"). 

Uit tabel 20 valt voorts af te lezen dat, behalve indien de contactfrequentie 

voor particulieren lager was dan 2,5 á 3, het gemiddeld honorarium per huis-

arts-vrij beroepsbeoefenaar in 1977 hoger lag dan het normatieve honorarium 

ingevolge de landelijke honoreringsovereenkomst (h c  = 1 139594 1) ). 

Op dezelfde wijze kan met behulp van tabel 20 bijv. worden gekeken in hoeverre 

het gemiddelde honorarium voor de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar over 1977, 

hoger lag dan een honorarium voor de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar dat 

overeenkomt met een ambtenarenhonorarium volgens het maximum van schaal 151 

BBRA met een toeslag van 10% (par. 2: h c  =  f 150462). 
Behalve de op pag. 191 geformuleerde veronderstellingen worden bij het voor-

gaande ook de veronderstellingen, geformuleerd in hoofdstuk IV, par. 5 resp. 

hoofdstuk V, par. 6, in aanmerking genomen. Voorts dient te worden bedacht, 

dat voor een aantal nevenfuncties geen opbrengsten zijn berekend; al deze 

"P.M.-posten" zijn bij de berekening van het landelijke gemiddelde buiten 

beschouwing gebleven. Overigens zij hier nogmaals gewezen op de bijzonder 

1) Bij de vaststelling van het normatieve honorarium van de huisarts ingevolge 
de landelijke honoreringsovereenkomst -eerder besproken in par. 2 van dit 
hoofdstuk- hield de Commissie Van der Ven geen rekening met inkomsten uit 
nevenwerkzaamheden, omdat zij dit beschouwde als een honorering van extra 
Inspanningen  van  betrokkene. In het door ons berekende gemiddelde honorarium 
over 1977 is met inkomsten uit nevenfuncties wèl rekening gehouden. 
Een vergelijking met het normatieve honorarium ingevolge de landelijke honore-
ringsovereenkomst is ons inziens niettemin mogelijk, omdat de extra inspan-
ningen voor nevenfuncties kunnen worden gesubstitueerd voor minder inspan-
ningen in de sfeer van de "normale" huisartsenhulp (zie daaromtrent hoofdstuk 
I, par. 6). 
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grote spreiding rond het gemiddelde bij de inkomsten uit "overige" huisartsen-

hulp en nevenfuncties. 

De invloed van de diverse variabelen op de hoogte van het honorarium loopt 

sterk uiteen. Van de 4 variabelen waarvoor in tabel 20 alternatieve waarden 

zijn gegeven, blijkt de invloed van de variabelen c a/c z  (1,5 á 3,0%) en 

TH (1,5 á 2,0%) in dit kader gering. De invloed van de variabelen da  en 

vooral ca  is daarentegen aanzienlijk. 

De invloed van de veronderstellingen ten aanzien van y N, VN  en da/dz  is be-

perkt. 

Stellen we -y N  = 1 i.p.v. y N  = 0,5 dan ligt hc  f 511 (0,3 á 0,4%) lager, 

stellen we v
N 

= 0,25 0
N 

i.p.v. V
N 
= 0,15 0

N 
dan ligt hf 1876 á f 1967 (0,9 á 

C 

1,5%) lager, 

stellen we (d
a
/d

z
) *  = 0,7 i.p.v. da/d z 

= 0,9 dan ligt h c  maximaal f 1787 

(1,0%) lager. 

Ter illustratie tenslotte geven we in figuur 13 (pag. 195) een en ander gra-

fisch weer. Gezien de beperkte invloed van de variabelen c a/c z , yH, 'VN' 
 VN  en 

da  /d z  en voor de duidelijkheid geven we in deze figuur het gemiddeld honora- 

rium van de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar in 1977 alleen weer bij alterna-

tieve waarden voor contactfrequentie (c a) en consultratio (d a ) voor particu-

lieren, gegeven een waarde voor y8  (0,5) 1)  en ca/cz  (0,7) 1)  en met inachtne-

ming van de veronderstellingen die zijn weergegeven op pag. 191. Eveneens voor 

de duidelijkheid wordt alleen de waarde voor h c  aangegeven die geldt bij een 

aantal huisartsen in 1977 van 4972 (het in tabel 20 steeds als 2e genoemde 

cijfer). 

Par. 4.3. Het gemiddeld honorarium van de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar in  

1977 vóór aftrek van de normatieve kostenposten interest goodwill en  

huur praktijkpand, als voor alle overige praktijkkosten aansluiting  

wordt gezocht bij de in hoofdstuk III op basis van de landelijke  

honoreringsovereenkomst ontwikkelde kostenformules  

In hoofdstuk VII wordt uitgebreid aandacht besteed aan de doorgaans omvang-

rijkste investeringen in de huisartspraktijk: de goodwill en het (woonhuis-) 

praktijkpand. In dat kader zal ondermeer aandacht worden besteed aan het 

gemiddeld honorarium van de huisarts in 1977 als de kostenposten interest 

1) Omdat de invloed van deze variabelen op de omvang van h c  zeer klein bleek, 
laten we hiervoor alternatieve waarden achterwege. 
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Fig. 13. Gemiddeld honorarium van de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar in 1977 

(hc) bij alternatieve waarden voor contactfrequentie (ca ) en consult-

ratio (da ) voor particulieren, gegeven y H  = 0,5 en ca/cz  - 0,7 en met 

inachtneming van de veronderstellingen weergegeven op pag. 191 

h x f  1000 C 

20C 

19C 

180 - 

170 - 

160 

150 

140 

130 

1 	1 	f 	C, 

2: 	1  5 	30 	3,5  4,0  4,5  5,0 

goodwill en afschrijving en interest praktijkpand worden afgeleid uit de 

betreffende investeringen in plaats van uit de landelijke honoreringsovereen-

komst. Het is in dat kader van belang om te weten wat in 1977 het gemiddeld 

honorarium van de huisarts was v66r aftrek van de normatieve kostenposten 

interest goodwill en huur praktijkpand als voor alle overige praktijkkosten 

wèl aansluiting wordt gezocht bij de in hoofdstuk III op basis van de lande-

lijke honoreringsovereenkomst ontwikkelde kostenformules. 

Dit honorarium (H o) bedraagt: OT  - KT  (exclusief de normatieve kostenposten 

interest goodwill en huur praktijkpand). 
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Laatstgenoemde kosten bedragen volgens het gestelde in hoofdstuk III (pag. 114 

onder (3)): 

20285 + f 15,558 z eg  + 1 12,7 y H  (2600 - zeg) + f 1021 y N  + VN 	[1] 

waarbij zeg 	z + aa = 1881 + a838 á 1914 + a851 

f 5871 + f 33021(1- y H) 

c(f29,925 - 	10,059 d 
a 	a

) 
a - 

	

1 	1 74,45 

c
a 
 3 - d

a  

 

02  c
z 
 3 - d

z  

In par. 4.2 bleek de invloed van de variabelen VN , da /dz  en y N  gering. Omdat 

er geen aanleiding is om te veronderstellen dat dit in deze subparagraaf 

anders ligt, gaan we hier uit van dezelfde waarden voor d /d ,y en V als 
a z N 	N 

verondersteld in par. 4.2 (pag. 191). Voorts geldt 0 < y H  < 1. 

Substitutie in [1] geeft: 

	

als y H  = 0: 	 c 3 - d
a  

52875 + 6,75 c a  (1 29,925 - f 10,059 d a) + f 12535,1 a  
1,11d 

 

	

á f 53524 + 6,85 c a  (f 29,925 - f 10,059 d a) + f 12729,1 ca  3 	_ . a  i,Ild
a 

als y
H 

= 1: 
c 3 - d 

f 62007 + 6,75 ca 
(1 29,925 - f 10,059 d a

) + f 1892,6 a 	a  
c z 3 - 1,11da 
c 3 - d 

á f 62237 + 6,86 c a  
z  

(f 29,925 - f 10,059 d a) + f 1921,7 a 	
a  

c 3 - 1,11d a  

(Voor de berekening zij verwezen naar bijlage 13 onder 13.6) 

Het gemiddelde honorarium voor de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar in 1977 vó6r 

aftrek van de normatieve kostenposten interest goodwill en huur praktijkpand 

(Ho) is vervolgens eenvoudig te berekenen door de hierv66r berekende kosten af 

te trekken van de op pag. 190 berekende gemiddelde omzet over 1977. Aldus 

g eldt: 

als y
H 

= 0 
c 3 - 

da  H
c 
= f 105926 + 831,25 c (1 29,925 - f 10,059 d a ) - f 12535, 1 	a 

a 	 c
z 

3 	1 lld 

	

' 	a 
c 3 - d 

	

a 	a  A 1 108641 + 844,14 ca (1 29,925 - f 10,059 d a) - f 12729,1 cz  3 - 1,11da 

5615 	- f 4056 
a f 7430 + 1 33021(1- y 

H 
 ) a l 4-  f 7430 + f 33021(1- y ) 0 2 

H 
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als 	= 1 
c 3 - d 

HC  =  f 96794 + 831 ' 25 ca 
(f 29,925  -  f 10,059 da )  -  f 

	

1892,6 a 	a  
c
z 

3 - 1,11d
a 

c 3 - d 

	

1921,7 a 	a  
c z 3  -  1,11d

a 

In tabel 21 wordt weergegeven hoe groot His bij verschillende combinaties C 
van de in par. 4.2 (pag. 191) genoemde uiterste waarden van c a , da , ca/c z  

en y  . 
H 

Tabel 21. Gemiddeld honorarium voor de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar in 1977 

vóór aftrek van interest goodwill en huur praktijkpand (Ho) bij 

alternatieve waarden voor ca  (2,5 of 5,0), da  (0,5 of 0,8), ca/cz  

(0,7 of 1,0) en y (0 of 1) als voor alle overige praktijkkosten 
H 

aansluiting wordt gezocht bij de in hoofdstuk III op basis van de 

landelijke honoreringsovereenkomst ontwikkelde kostenformules 

()c f 1) 

f 
Y H  + 

0 1 

ca/cz  + 0,7 1 0,7 1 

ca  da  

2,5 0,5 148688152066 144842A148161 147175A151091 146594A150502 

0,8 142247á145525 138327141546 140878á144697 140287á144097 
I 
5,0 0,5 200424204605 196578200699 198911203630 198330203040 

0,8 187712á191695 183793á187716 186343A189867 185751á189266 

Met deze gegevens wordt in hoofdstuk VII, par. 5.4 (casus III) verder gewerkt. 

á f 99929 + 844,14 c a  (f 29,925  -  f 10,059 da )  -  f 
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Par. 5.  De relatie tussen de omvang van de huisartspraktijk (in termen van  

aantal ziekenfondsverzekerden en particulieren) en het honorarium van  

de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar uit hoofde van "normale" huisart-

senhulp; de gevolgen van praktijkverkleining  

Opmerking vooraf.  

In deze paragraaf willen we opbrengsten en kosten uit hoofde van "overige" 

huisartsenhulp en nevenfuncties zoveel mogelijk buiten beschouwing laten. 

We stellen genoemde opbrengsten en kosten daartoe aan elkaar gelijk (O N  = KN  = 

f 1327 + f 1021 -y N  + VN ). 

Par. 5.1. De relatie tussen praktijkomvang en opbrengsten uit "normale" huis-

artsenhulp  

Definiëren we de praktijkomvang in termen van aantal ziekenfondsverzekerden en 

particulieren: z + a waarbij z = z 1  + 2 2  + z 3  

en de opbrengsten uit "normale" huisartsenhulp (voor 1977) als: 

f 79,93 z1 + f 55,93 22 + f 48,31 23 + ac a  (f 29,925 - f 10,059 

dan is de relatie tussen beide nogal sterk. 

Bij praktijkverkleining verdwijnen wat betreft de ziekenfondsverzekerden per 

definitie eerst de zielen met de laagste opbrengst. Wat betreft het particu-

lier gedeelte hangt het van de invloed en het beleid van de betreffende huis-

arts af welke particulieren het eerst verdwijnen. Indien deze invloed groot is 

en de huisarts streeft naar minimalisatie van de opbrengstdaling dan zal de 

gemiddelde contactfrequentie van de resterende populatie zoveel mogelijk hoger 

en de gemiddelde consultratio zoveel mogelijk lager zijn dan de huidige gemid-

delden (c a  resp. da ). 

Par. 5.2. De relatie tussen praktijkomvang en kosten  

In de in hoofdstuk III ontwikkelde kostenformule is deze relatie reeds weerge-

geven: KH 	f 24936 + f 17,118 z eg  + f 12,7 -y m  (2600 - zeg ), 
2) 

wáarbij zeg  = z + aa 

De omvang van y
H 

(0 G y
H 

G 1) speelt hierbij een niet onbelangrijke rol. In 

hoofdstuk III is de post "interest goodwill" door ons behandeld als min of 

meer variabel met de praktijkomvang. Dit willen we hier handhaven, uitgaande 

van de gedachte dat de huisarts voor het gedeelte waarmee de praktijk wordt 

Ingekrompen vaak goodwill kan vragen. 

1) Zie pag. 9 en 12. 
2) 0 staat nader omschreven op pag. 188. 
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Par. 5."1. De relatie tussen praktijkomvang in termen van het aantal zieken- 

fondsverzekerden en particulieren en het honorarium van de huisarts- 

vrij beroepsbeoefenaar uit hoofde van "normale" huisartsenhulp  

Het honorarium van de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar hebben we reeds eerder 

(hoofdstuk VI, par. 4) omschreven als opbrengsten -/- praktijkkosten. Met 

inachtneming van de aan het begin van par. 5 gemaakte veronderstelling ten 

aanzien van opbrengsten en kosten van "overige" huisartsenhulp en nevenfunc-

ties kunnen we dit honorarium schrijven als: 

hc = f 79,93 z1 + f 55,93 z2 + f 48,31 z3 + ac a  (f 29,925 - f 10,059 da ) 

- f 24936 - f 17,118 z eg  - f 12,7 -y u  (2600- z eg ) 

Reeds eerder (pag. 198) gaven we de praktijkomvang weer als z + a. 

De relatie tussen het honorarium van de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar (h c ) 

en de praktijkomvang is afhankelijk van de waarde van y H , ca , d a , ca/c z , d a/d z  

en het perunage particulieren (a/(z + a)). Stellen we (zoals in par. 4) c a/c z  

= 0,7 en d a /d z  = 0,9 1)  dan kunnen we de relatie tussen h c  en de praktijkomvang 

bepalen bij alternatieve waarden voor de overige variabelen. 

In tabel 22 wordt het honorarium voor de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar uit 

"normale" huisartenhulp gegeven bij een praktijkomvang van 1200, 1800, 2000, 

2200, 2400, 2600, 3000 resp. 3600 "zielen" en alternatieve waarden voor y H  (0; 

0,5 of 1), c a  (2,5; 3,5 of 4,5), d a  (0,6 of 0,8) en a/(z + a) (0,2; 0,3 of 

0,4). 

1) In par. 4 bleek de invloed van d a/d z  op h
C 
 gering. Er is geen reden om aan 

te nemen dat het hier anders is. De invloed van c /c op h c  bleek in par. 4 
vrijwel constant en steeds kleiner dan 3%. Zouden je gok voor deze variabelen 
alternatieve waarden nemen dan zou het aantal uitkomsten in tabel 22 erg groot 
worden. 
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Tabel 22. Relatie tussen het honorarium van de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar 

(afgerond op honderden guldens) uit "normale" huisartsenhulp en de 

praktijkomvang in zielen bij 54 alternatieve combinaties van con-

tactfrequentie (c a  = 2,5; 3,5 of 4,5), consultratio (da  = 0,8 of 

0,6), perunage particulieren (a/(z + a) = 0,2; 0,3 of 0,4) en het 

gedeelte van de "gemengde" praktijkkosten dat wordt geacht niet te 

fluctueren met de praktijkomvang (f H  = 0; 0,5 of 1) 

combi 

natie 

praktijkomvang  in 

en particulieren) 

zielen  (ziekenfondsverzekerden 

nr. ca da y m  1200 1800 2000 2200 2400 2600 3000 3600 
z+a 

(1)  2,5 0,8 0,2 0 45500 80800 92500 104300 113100 120400 133600 153600 

(2)  0,5 36200 75100 88000 101000 111000 119500 135100 158600 

(3)  1 26800 69200 83400 97500 108800 118500 136800 164200 

(4)  0,3 0 43100 77100 88400 99800 111100 121900 137000 157600 

(5)  0,5 33600 71100 83600 96100 108600 120700 138000 162000 

(6)  1 23900 64900 78500 92200 105800 119000 138900 166900 

(7)  0,4 0 40600 73400 84300 95300 106200 117100 139000 161700 

(8)  0,5 30900 67100 79200 91300 103300 115400 139500 165600 

(9)  1 21000 60500 73700 86800 100000 113100 139500 169400 

(10)  0,6 0,2 0 46700 82500 94500 106400 115500 122900 136600 157100 

(11)  0,5 37400 76800 89900 103100 113300 121900 138000 162000 

(12)  1 28100 71200 85500 99900 111400 121300 140100 168100 

(13)  0,3 0 44900 79800 91400 103000 114600 125800 141500 162900 

(14)  0,5 35300 73700 86500 99300 112100 124400 142300 167100 

(15)  1 25900 67800 81800 95700 109700 123200 143800 172800 

(16)  0,4 0 43000 77000 88300 99600 110900 122200 144900 168800 

(17)  0,5 33200 70600 83000 95500 107900 120300 145200 172400 

(18)  1 23600 64400 78000 91600 105200 118800 146000 177200 

(19)  3,5 0,8 0,2 0 50600 88300 100900 113500 123100 131200 146100 168500 

(20)  0,5 41200 82500 96200 110000 120800 130100 147300 173100 

(21)  1 32400 77600 92700 107700 119900 130600 150800 181100 

(22)  0,3 0 50600 88400 101000 113600 126200 138300 155800 180100 

(23)  0,5 41000 82200 95900 109600 123400 136600 156400 183900 

(24)  1 32300 77400 92400 107500 122500 137100 159900 192100 
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Tabel 22 (vervolg) 

combi 

natie 

praktijkomvang in zielen (ziekenfondsverzekerden 

en particulieren) 

nr. Ca  
d
a   

a  y 
H 

1200 1800 2000 2200 2400 2600 3000 3600 
z+a 

(25)  0,4 0 53700 88500 101100 113700 126300 138900 164100 191700 

(26)  0,5 40800 81900 95600 109300 123000 136700 164100 194900 

(27)  1 32200 77200 92200 107300 122300 137300 167300 203000 

(28)  0,6 0,2 0 52200 90800 103600 116500 126400 134800 150300 173400 

(29)  0,5 42700 84800 98900 112900 124000 133500 151300 177800 

(30)  1 34200 80300 95700 111000 123600 134600 155400 186600 

(31)  0,3 0 53100 92100 105100 118100 131100 143600 162000 187400 

(32)  0,5 43300 85700 99900 114000 128100 141800 162300 191000 

(33)  1 35000 81500 97000 112500 128000 143000 166700 200400 

(34)  0,4 0 54000 93400 106600 119700 132900 146000 172300 201600 

(35)  , 0,5 43900 86600 100900 115100 129300 143600 172000 204400 

(36)  1 35800 82700 98300 113900 129500 145200 176400 213900 

(37)  4,5 0,8 0,2 0 55600 95800 109300 122700 133200 142100 158700 183500 

(38)  0,5 46100 89800 104400 119000 130600 140700 159500 187700 

(39)  1 38000 86000 101900 117900 131100 142700 164800 198000 

(40)  0,3 0 58200 99700 113600 127400 141200 154600 174600 202500 

(41)  0,5 48300 93200 108200 123100 138100 152500 174700 205800 

(42)  1 40600 90000 106400 122800 139300 155200 180900 217400 

(43)  0,4 0 60700 103600 117800 132100 146400 160700 189200 221800 

(44)  0,5 50600 96600 111900 127200 142600 157900 188600 224200 

(45)  1 43300 93900 110800 127700 144600 161500 195200 236500 

(46)  0,6 0,2 0 57700 99000 112800 126500 137400 146700 163900 189800 

(47)  0,5 48100 92900 107800 122700 134700 145100 164500 193700 

(48)  1 40300 89400 105800 122200 135800 147800 170700 205000 

(49)  0,3 0 61300 104400 118800 133200 147600 161500 182500 212000 

(50 0,5 51400 97800 113300 128700 144200 159200 182300 214900 

(51)  1 44100 95200 112200 129200 146200 162800 189600 227900 

(52)  0,4 0 64900 109900 124900 139800 154800 169800 199800 234400 

(53)  0,5 54700 102700 118700 134700 150700 166800 198800 236400 

(54)  1 48000 100900 118600 136200 153900 171500 206900 250500 



Tabel 22 kan vanzelfsprekend op eenvoudige wijze in allerlei richtingen worden 

uitgebreid. Ook een koppeling met de vergelijkingen op pag. 147 (relatie 

tussen hc  en hA) en pag. 170 (relatie tussen 11'c  en h B) is eenvoudig te leggen. 

Uit tabel 22 blijkt duidelijk dat de uit oogpunt van honorarium optimale 

combinatie van ca , da , -y ft  en a/(z + a) afhankelijk van de praktijkomvang kan 

verschillen. De optimale combinatie bij een praktijkomvang van 1200 zielen 

(nr. (46)) is bijvoorbeeld een andere dan die bij een praktijkomvang van 2200 

zielen (nr. (54)). 

Voorts kan met behulp van tabel 22 inzicht worden verkregen in de gevolgen van 

praktijkverkleining voor het honorarium van de huisarts-vrij beroepsbeoefe-

naar. Deze gevolgen zullen afhankelijk zijn van: 

- de uitgangspositie: wat was het honorarium uit "normale" huisartsenhulp 

resp. de combinatie van c a , da , y H  en a/(z + a) in de praktijk v56r prak-

tijkverkleining; 

- de mogelijkheden en de wensen die de huisarts heeft om over te gaan tot een 

andere combinatie van c
a

, d
a' 

y
fi en a/(z + a). Met andere woorden: kan/wil 

de huisarts een lagere of hogere gemiddelde contactfrequentie en/of gemid- 

delde consultratio per particulier realiseren; kan/wil hij het perunage 

particulieren verhogen/verlagen; kan/wil hij de kostenstructuur aanpassen? 

Ook kunnen we bijvoorbeeld binnen de grenzen van tabel 22 (2,5 < c a  < 4,5; 

0,6 < da  < 0,8; 0,2 < a/(z + a) < 0,4) bekijken wat een praktijkverkleining 

van 2600 naar 2200 zielen voor gevolgen heeft voor het honorarium uit "norma-

le" huisartsenhulp. Uit de tabel blijkt, dat de huisarts-vrij beroepsbeoefe-

naar bij een praktijkomvang van 2600 zielen uit "normale" huisartsenhulp een 

honorarium heeft tussen f 113100 (combinatie nr. (9)) en f 171500 (combinatie 

nr. (54)). Bij een praktijkomvang van 2200 zielen ligt dit honorarium tussen 

f 86800 (combinatie nr. (9)) en f 139800 (combinatie nr. (52)). 

Indien de huisarts niet van combinatie kan of wil veranderen leidt deze prak-

tijkverkleining (van 15,4%) tot een daling van hc met minimaal 13,4% (combina-

tie nr. 1) en maximaal 23,3% (combinatie nr. 9). Vertaald naar het honorarium 

van de vergelijkbare burgerlijke rijksambtenaar (hA) komt deze praktijkver-

kleining neer op een achteruitgang van, bij 2600 zielen een honorarium tus-

sen f 74100 (schaal 151.0 BBRA)
1) 

en f 116500 (schaal 154.12), naar bij 2200 

zielen een honorarium tussen f 56100 (schaal 130.5) en f 93600 (schaal 

1) Schaal 151.0 wil zeggen schaal 151 met 0 periodieken; De BBRA-schalen staan 
vermeld in bijlage 1. 
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151.8). Indien de huisarts niet van combinatie kan of wil veranderen komt die 

praktijkverkleining derhalve neer op een daling van h A  met 14,1 tot 24,3%. 

Conclusie is dat een praktijkverkleining van 2600 naar 2200 zielen leidt tot 

een aanzienlijke achteruitgang in het honorarium van de huisarts-vrij beroeps-

beoefenaar in kwestie, tenzij de huisarts in staat is de vrijgekomen tijd in 

de richting van alternatieve opbrengstmogelijkheden (nevenfuncties) aan te 

wenden. De laatstgenoemde mogelijkheden worden echter steeds geringer (zie 

hoofdstuk II) en bovendien wordt in dat geval een van de belangrijkste doel-

einden van praktijkverkleining -kwaliteitsverbetering- niet gerealiseerd. In 

dit verband zij verwezen naar hoofdstuk I, par. 6.2, waar uitvoeriger op deze . 

kwestie wordt ingegaan. 

Stelt men, zoals in LHV-kringen, dat bij een van hogerhand opgelegde praktijk-

verkleining het honorarium van de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar op het oude 

niveau moet worden gehandhaafd, dan impliceert een praktijkverkleining van 

2600 naar 2200 zielen (met inachtneming van het voorafgaande) een tariefsver-

hoging variërend van 15,4 tot 30,3%. 

Een van de vragen die in dit verband rijst, is in hoeverre de wijze van ver-

goeding van de praktijkkosten door de ziekenfondsen via het abonnementshono-

rarium, er oorzaak van is dat praktijkverkleining voor de huisarts financieel-

economisch gezien zo onaantrekkelijk is. Een vraag die hierop aansluit is wat 

in dat licht een meer adequate wijze van kostenvergoeding vormt. Op deze 

vragen zal in par. 5.4 en 5.5 nader worden ingegaan. In par. 5.6 zal vervol-

gens worden ingegaan op de mogelijkheid van een hoger abonnementshonorarium 

bij huisartsenhulp aan bejaarde ziekenfondsverzekerden. Dit zou tevens een 

financiële tegemoetkoming kunnen betekenen voor kleinere praktijken, gezien de 

sterke positieve relatie tussen huisartsendichtheid en percentage bejaarden 

(Fokkens (36), zie ook hoofdstuk I, pag. 56). 

Tenslotte wijzen wij nogmaals op het feit dat een laag inkomen door praktijk-

verkleining, voor de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar een relatief hoog aankle-

dingspercentage impliceert ten opzichte van het honorarium van de vergelijkba-

re burgerlijke rijksambtenaar. Op dit verschijnsel, dat ondermeer samenhangt 

met een in 1977 vooral voor lager gehonoreerde huisartsen relatief erg dure 

verplichte pensioenvoorziening, is in hoofdstuk IV uitvoerig aandacht besteed. 
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Par. 5.4.  Is in het licht van de wenselijkheid van een "verkleining" van de  

huisartspraktijk een andere wijze van vergoeding van de praktijkkos-

ten door de ziekenfondsen aan te bevelen?  

In figuur 14 (pag. 205) wordt weergegeven wat in 1977 bij een praktijkomvang 

tussen de 1800 en 3000 zielen de onder- resp. overdekking is van de praktijk-

kosten die aan het ziekenfondsgedeelte kunnen worden toegerekend. Hierbij 

wordt uitgegaan van de in 1977 geldende kostenvergoeding per ziekenfondsverze-

kerde (f 24 z 1  + f 2,24 z) 1)  en een kostenverloop, 

(1) als waarvan wordt uitgegaan in de landelijke honoreringsovereenkomst t.w. 

KH = f 62400 + z eg  J.  2,24 of 

(2) als valt af te leiden uit de door ons in hoofdstuk III (pag. 111) gegeven 

indeling van de praktijkkosten in vaste, variabele en "gemengde" kosten, 2)  

t.w. KH =1 24340 + f 32613 y + (f 16,878 - 1 12,543y )z 
	3) 

H 	 H eg 
waarbij (2a): y H  = 0 

df (2b): y H  = 0,5 

df (2c): y H  = 1 

Additionele veronderstellingen zijn dat analoog aan de uitgangspunten van de 
18 

landelijke honoreringsovereenkomst -27 deel van de praktijk bestaat uit zie- 

kenfondsverzekerden en dat van de totale praktijkkosten 12+,  aan dit zieken-

fondsgedeelte kan worden toegerekend. 4 ) 

1) Zie pag. 10; z 1  < 1800. 
2) Exclusief kosten die in 1977 niet in het tarief konden worden doorberekend. 
3) Voor een omschrijving van y H  zij verwezen naar pag. III. 
4) Dit impliceert dat c = 1, zodat z eg = z + a. 
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Figuur 14. Relatie tussen de praktijkkosten die aan het ziekenfondsgedeelte 

van de huisartspraktijk kunnen worden toegerekend en de dekking 

ervan via het abonnementshonorarium enerzijds, en de praktijkomvang 

in zielen anderzijds, bij alternatieve veronderstellingen ten 

aanzien van het verloop van de kosten, op pag. 204 weergegeven 

onder (1), (2a), (2b) en (2c) 

praktijkkosten en kostendekking 
ziekenfondsgedeelte (=18/26) van 
de praktijk x f 1000 

(7 b ) 

(2 c ) 
— 77 . 	(1 )= kostendekking 

(vanaf z+a = 2600) 
(1 ) 

 

kostenverloop volgens : 

(1) landelijke overeenkomst 

(2) indeling hoofdstuk III 

(2a) yH = 0 

(2b) yH  = 0,5 

(2c) yH  = 1 

 

(2a) 

  

kostendekking 

( 2 a ) 

30 

f 	f- 	i 

1800  2000  2200 

(1246)  (1365)  (1523) 

praktijkomvang 
in zielen 

2400  2600  2800  3000  totaal (z+a) 
(1662) 	(4800) 	(1936)  (2077) (ziekenfonds (z)) 

Uit figuur 14 blijkt, dat er afhankelijk van het veronderstelde kostenverloop, 

bij een praktijkomvang kleiner dan 2600 zielen sprake is van een forse tot 

zeer forse onderdekking van de kosten. De onderdekking is het grootst als we 

een kostenverloop veronderstellen als weergegeven onder (1) en het kleinst bij 

het kostenverloop als verondersteld onder (2a), waarbij y H  = 0 (pag. 204). 

Bij een praktijkomvang groter dan 2600 zielen zijn dekking en kosten aan 

elkaar gelijk als we een kostenverloop veronderstellen als weergegeven onder 

(1); veronderstellen we een kostenverloop als onder (2) dan is er sprake van 
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een onderdekking die het grootst is bij (2a) 	= 0) en het kleinst bij (2c) 

= 1)  
Conclusie is, dat de bestaande wijze van kostenvergoeding via het abonnements- 

honorarium een verkleining van de praktijkomvang onaantrekkelijk maakt, vanwe-

ge de in dat geval optredende onderdekking van de kosten. Een vraag die hier 

onmiddellijk op aansluit is, of op een eenvoudige en niet al te kostbare wijze 

een vergoedingsregeling is te realiseren die wat "vriendelijker" is voor 

kleine praktijken. Hieraan zal in de volgende subparagraaf aandacht worden 

besteed. 

Par. 5.5.  Enkele methoden voor vergoeding van de praktijkkosten door de zie- 

kenfondsen die wat "vriendelijker" zijn voor kleine praktijken dan 

de bestaande vergoedingsregeling via het abonnementshonorarium 

Achtereenvolgens zal aandacht worden besteed aan: 

(I) een verlaging van de "kostenknik" in het abonnementshonorarium 

(II) een vergoeding voor de vaste kosten door aan iedere praktijk die aan in 

dit kader nader te stellen eisen (waaronder een minimale praktijkomvang) 

voldoet, een gelijk bedrag per tijdsperiode te betalen (vergelijkbaar 

met de "practice allowance" voor huisartsen in Engeland); de vergoeding 

van de variabele kosten blijft geschieden via het abonnementshonorarium 

(III) een integrale of gedeeltelijke vergoeding op basis van de werkelijke 

praktijkkosten 

ad (I) Een methode om een betere kostendekking te krijgen voor kleinere 

praktijken is eenvoudig te realiseren door een verlaging van de 

"kostenknik", die onder de vigerende vergoedingsregeling ligt bij 

1800 ziekenfondsverzekerden. In figuur 14a (pag. 207) is figuur 14 

uitgebreid met een weergave van de kostendekkingscurve die geldt als 
18 

men de "kostenknik" verlaagt naar -7. deel van resp. 2400, 2200 en 

2000 zielen. 
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Fig. 14a. Dekking van de aan het ziekenfondsgedeelte van de praktijk toe te 

rekenen praktijkkosten via het abonnementshonorarium indien de 
18 "kostenknik" wordt gelegd bij 7,.x resp. 2600, 2400, 2200 en 2000 

zielen 

praktijkkosten en kostendekking 
ziekenfondsgedeelte (=18/26) 
van de praktijk x f 1000 

0  

50 (2b) -11.1 = 0,5 

d = kostendekking indien 
de "kostenknik" ligt bij 
18/26 x 
(d1) 2000 zielen 
(d2) 2200 zielen 
(d3) 2400 zielen 
(4) 2600 zielen 

.---( 2c ) 'YR - 1  
........ 	

( 	 ) 

•• 	 ....... I 
......... 	 .. 

40 

(d2). 
(2a) 

(8 3 y 

( 
d 4  

30- 

1800 	2000 	2200 	2400 	2600 
(3246) 
	

(1365) 
	

(1523) 	(1662) 
	

(1800) 

praktijkomvang 
in zielen 

2800 	3000 totaal (z+a) 
(1938) 	(2077) (ziekenfonds (z)) 

Uit fig. 14a blijkt, dat indien men uitgaat van een kostenverloop als 

weergegeven onder (1) (pag. 204), er sprake is van: 

- een sterke onderdekking van de kosten zodra de praktijkomvang 

kleiner is dan die waarbij de "kostenknik" is gelegd 

- gelijkheid van kostenverloop en kostendekking wanneer de prak-

tijkomvang groter is dan of gelijk is aan die waarbij de "kos-

tenknik" is gelegd 

Gelooft men inderdaad dat het kostenverloop is als onder (1) omschre-

ven, dan zou men de "kostenknik" bij een zo laag mogelijke praktijk- 
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omvang moeten leggen; te denken valt aan de minimale praktijkomvang 

die men uit oogpunt van kwaliteit aangewezen vindt. Dit sluit aan op 

de zgn. "practice allowance" die wordt besproken onder ad (II). 

Gaat men uit van een kostenverloop als op pag. 204 weergegeven onder 

(2a), (2b) of (2c) dan blijkt, dat als de ziekenfondspraktijk groter 
18 is dan Te 2600 zielen er steeds sprake is van een onderdekking. Is 

de omvang van de ziekenfondspraktijk kleiner dan gx 2600 zielen dan 

hangt het ervan af bij welke praktijkomvang de "kostenknik" wordt 

gelegd en welke waarde aan y H  wordt toegekend, of er sprake is van 

over- of onderdekking van de kosten. 
18 

Legt men bijvoorbeeld de "kostenknik" bij 7(:x 2200 zielen en gaat 

men uit van een waarde van y H  = 1, dan is er sprake van een over- 
18 

dekking van de kosten bij een ziekenfondspraktijk tussen 	 x 2168 
18 

en --E:x 2600 zielen en een onderdekking bij een ziekenfondspraktijk 
18 	 18 

kleiner dan --- x 2168 zielen of groter dan ---jx 2600 zielen. 

Gaat men daarentegen uit van een waarde 2van y H  = 0, dan is er 

sprake van een overdekking van de kosten bij een ziekenfondsprak- 
18 	18 

tijk tussen 7;,( 1774 en -x 2600 zielen en een onderdekking bij 

een ziekenfondspraktijk kleiner dan 
1
lx 1774 zielen of groter 
26 18 

dan ---x 2600 zielen. 
26 

Welke kosten een verlaging van de "kostenknik" met zich meebrengt 

voor de ziekenfondsen hangt uiteraard af van de vraag bij welke 

omvang van de ziekenfondspraktijk men de "kostenknik" wil leggen. 
18 

Kiest men voor een "kostenknik" bij -;,‹ 2200 zielen, dan had het 

abonnementshonorarium in 1977 tot en met 1523 ziekenfondsverzekerden 

(de "knik") f 84,29 moeten zijn; 1)  de totale kosten van deze operatie 

zouden dan voor de ziekenfondsen ca. 8 miljoen gulden hebben bedra-

gen, ruim 1% van hetgeen totaal aan abonnementshonoraria werd be-

taald. 
18 

Kiest men voor een "kostenknik" bij ---x 2000 zielen, dan had het 
26 

abonnementshonorarium in 1977 tot en met 1385 ziekenfondsverzekerden 

f 87,13 moeten zijn; de totale kosten van deze operatie voor de 

ziekenfondsen zouden ca. 11 miljoen gulden hebben bedragen, ca. 1,5% 

van hetgeen totaal aan abonnementshonoraria werd betaald. 

1) Van 1524-2000 ziekenfondsverzekerden geldt dan het honorarium van f 55,93 
en boven de 2000 ziekenfondsverzekerden het honorarium van f 48,31. 
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18 Kiest men voor een "kostenknik" bij ---x 2400 zielen, dan had het 
26 

abonnementshonorarium in 1977 tot en met 1662 ziekenfondsverzekerden 

f 81,93 moeten zijn; de totale kosten van deze operatie voor de 

ziekenfondsen zouden dan ca. 4 miljoen gulden hebben bedragen, ca. 

0,5% van hetgeen totaal aan abonnementshonoraria werd betaald. 

Samenvattend kan worden gesteld dat de kosten van een verlaging van 

de praktijkomvang waarbij de "kostenknik" wordt gelegd, gezien de 

spreiding van huisartspraktijken in 1977, althans in eerste instan-

tie, niet erg hoog zijn. Voorzover deze maatregel daadwerkelijk tot 

praktijkverkleining aanleiding geeft, worden de kosten voor de zie-

kenfondsen uiteraard hoger. 

ad (II) Een nauwkeuriger aansluiting van de kostendekking op de praktijkkosten 

is mogelijk indien men er toe overgaat de vaste kosten te vergoeden 

door middel van een gelijk vast budget per tijdsperiodel) voor iedere 

praktijk die aan in dit kader nader te stellen eisen, waaronder een 

minimum—omvang, voldoet. Belangrijk hierbij is welk verloop van de 

praktijkkosten als uitgangspunt wordt genomen. Een econometrisch 

onderzoek zou hierbij kunnen helpen om de veelheid van mogelijkheden 

tot een aanvaardbare onderhandelingsruimte terug te brengen. 

We zullen hier een voorbeeld uitwerken waarbij achtereenvolgens aan-

sluiting wordt gezocht bij een kostenverloop als op pag. 204 omschre-

ven onder (1), (2a), (2b) resp. (2c). 

Stel dat wordt overgegaan tot vergoeding van een bedrag ineens voor de 

vaste kosten indien het ziekenfondsgedeelte van de praktijk minimaal 

900 verzekerden omvat en: 

— voor wat betreft het kostenverloop aansluiting wordt gezocht bij de 

landelijke honoreringsovereenkomst (op pag. 204 omschreven onder 

(1)) 

Invoering in 1977 zou inhouden dat iedere praktijk met 900 zieken-

fondsverzekerden of meer die ook aan de overige vereisten voldoet, 

een kostenvergoeding ontvangt van f 43200 2)  te verhogen met f 2,24 

per ingeschreven ziekenfondsverzekerde. In figuur 14b (pag 211) 

wordt deze kostendekking grafisch weergegeven door lijn (1). De 

1) De variabele kosten worden ook hier gedekt door middel van een bedrag per 
ziel. 
2) 18 x f 62400 (pag. 204). 

26 
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kosten van deze operatie voor de ziekenfondsen zouden in 1977 maxi-

maal 1) ca. 20 miljoen gulden hebben bedragen, ca. 3% van hetgeen in 

dat jaar totaal aan abonnementshonoraria werd betaald. In dit bedrag 

is geen rekening gehouden met een kostenstijging in verband met een 

tengevolge van deze maatregel optredende praktijkverkleining. 

- indien voor wat betreft het kostenverloop aansluiting wordt gezocht 

bij de in hoofdstuk III ontwikkelde kostenformules (op pag. 204 

omschreven onder (2a), (2b) en (2c), dan zou invoering van het hier-

v661-  omschreven vergoedingssysteem voor 1977 inhouden, dat iedere 

praktijk met 900 ziekenfondsverzekerden of meer, die ook aan de 

overige vereisten voldoet, een kostenvergoeding ontvangt van 

f 16851 + f 22578 y H  te verhogen met een bedrag per ingeschreven 

ziekenfondsverzekerde van f 16,88 - f 12,54 y H  

In figuur 14b wordt deze kostendekking grafisch weergegeven door de 

lijnen (2a), (2b) resp. (2c) , waarbij y  =  0; 0,5 resp. 1. 
H 

Uit de figuur blijkt dat, tenzij de kostendekking per verzekerde 

slechts wordt gegeven tot 4 x  2600 ziekenfondsverzekerden, een 

aansluiting bij de in hoofdstuk III ontwikkelde kostenformules, 

tevens leidt tot een hogere kostendekking bij praktijken waarvan het 
18 

ziekenfondsgedeelte groter is dan - ›, 2600 zielen. 

De kosten van deze operatie voor de ziekenfondsen zouden in 1977 ca. 

22 miljoen (als y H  = 1) á 35 miljoen (als y H  =  0) gulden hebben 
bedragen; ca. 3 tot 5% van hetgeen in dat jaar totaal aan abonne-

mentshonoraria werd betaald. Zou men, uitgaande van de gedachte dat 

de hele operatie is bedoeld om een vergoedingssysteem te krijgen dat 

"vriendelijker" is voor kleine praktijken, besluiten om het bedrag 

per verzekerde vanaf 1800 ziekenfondsverzekerden terug te brengen 

tot f 2,24 per verzekerde2) , dan zouden de kosten van deze operatie 

voor de ziekenfondsen in 1977 ca. 8 miljoen (als y H  =  0) á 18 mil-
joen (als y H  =  1) gulden hebben bedragen, ca. 1 tot 2,5% van het 

1) De ziekenfondsverzekerden in 1977 ingeschreven in praktijken waarvan het 
ziekenfondsgedeelte minder dan 900 verzekerden omvatte, zijn bij de berekening 
theoretisch omgezet in een zo groot mogelijk aantal praktijken die wel boven 
de toelatingsgrens liggen. 
2) Dit besluit zou praktijken met meer dan 1800 ziekenfondsverzekerden ten 
opzichte van de bestaande situatie niet benadelen. 
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Fig. 14b. De relatie tussen de dekking van de aan het ziekenfondsgedeelte 
18 es deel) van de praktijk toe te rekenen praktijkkosten en de prak- 

tijkomvang in zielen indien: 

- de vaste kosten worden gedekt door middel van een vast budget voor 

een praktijk met (1lx 1300 -) 900 of meer ziekenfondsverzekerden 
26 

en de variabele kosten via het abonnementshonorarium, en 

- voor de bepaling van de kostendekking aansluiting wordt gezocht 

bij het kostenverloop volgens de landelijke honoreringsovereen-

komst ( kostendekking (1) ) resp. volgens de in hoofdstuk III 

ontwikkelde kostenformule l)  ( kostendekking (2a), (2b) resp. 

(2c) ) 

)ekking van de aan het ziekenfonds-
gedeelte van de praktijk (18/26 deel) 
:oe te rekenen praktijkkosten x f 1000 

40 

30- 

20- 

10 

1300 1500 1700 1900 2100 2300 
(500) (1038) (1222) (1315) (1454) (1592) 

50 1  

praktiikomvang 
in zielen 

2500 	2700 totaal (z+a) 
(1731) 	(1869 )(ziekenfonds (x)) 

2600 
(1800) 

1) Op pag. 204 omschreven onder (2a), (2b) resp. (2c). 
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geen in dat jaar totaal aan abonnementshonoraria werd betaald. 

Ook hier is geen rekening gehouden met een kostenstijging in ver-

band met een tengevolge van deze maatregel mogelijk optredende 

praktijkverkleining. 

ad (III) Een vergoeding van de werkelijke praktijkkosten vindt -tot op zekere 

hoogte- momenteel plaats bij samenwerkingsverbanden die een beroep 

doen op de "Voorlopige Richtlijnen inzake Financréle Tegemoetkoming 

Multidisciplinaire Samenwerkingsverbanden". Deze regeling is reeds 

besproken in hoofdstuk II, pag. 77-78. Ook in dit geval wordt voor 

een aantal kostenposten° aansluiting gezocht bij de landelijke 

honoreringsovereenkomst. Op praktische gronden lijkt ons een integra-

le kostenvergoeding op basis van werkelijk gemaakte kosten, op lande-

lijke schaal nauwelijks uitvoerbaar. Dit neemt echter niet weg, dat 

voor bepaalde kostenposten een vergoeding op basis van werkelijk 

gemaakte kosten
2) 

overweging verdient. Hierbij valt in navolging van 

de gang van zaken in Engeland onder andere te denken aan de loonkos-

ten van de doktersassistente. In dit kader zij nogmaals gewezen op 

hetgeen over de aanwezigheid van doktersassistentes in de huisarts-

praktijk is opgemerkt op pag. 115 en 121 t/m 124. Wellicht ware ook 

voor de post waarneming een constructie te bedenken waarbij vergoe-

ding pas plaatsvindt, indien de waarnemingsregeling voldoet aan 

daartoe te stellen minimum-eisen. 

Par. 5.6. Invoering van een gedifferentieerd abonnementshonorarium afhankelijk  

van de leeftijd van de ziekenfondsverzekerde  

In hoofdstuk I, par. 5.1.1 (pag. 25-28) bleek, dat de contactfrequentie voor 

de leeftijdsklassen boven de 65 jaar doorgaans sterk boven het gemiddelde 

ligt. Tenzij de gemiddelde contactduur voor bejaarden significant lager ligt 

daarvoor zijn geen aanwijzingen- betekent dit dat de huisarts aan bejaar- 

den meer tijd moet besteden. Een relatief groot aantal bejaarden in de prak- 

tijk betekent dat de huisarts, gegeven de maximaal beschikbare tijd 3) , de 

praktijkomvang (gemeten in aantal zielen) moet beperken. Dit komt overeen met 

1) Volgens de "Nota Kostenvergoeding Samenwerkingsverbanden" van de VNZ zouden 
in ieder geval de vergoedingen voor autokosten, waarneming en interest 
goodwill aan het solobudget moeten worden ontleend. 
2) Uiteraard dienen deze kosten in overeenstemming te zijn met daartoe te 
stellen richtlijnen. 
3) Hieraan is in hoofdstuk I, par. 6 uitvoerig aandacht besteed. 
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de constatering van Fokkens (36) dat er sprake is van een sterke positieve 

relatie tussen huisartsendichtheid en het percentage bejaarden. Als de bejaar-

de een particuliere patiënt is, leidt de hogere contactfrequentie ook tot een 

hoger honorarium (verrichtingensysteem). Als de bejaarde echter een zieken-

fondsverzekerde is (in 1977 was 77,4% van de ruim 1,5 miljoen bejaarden zie-

kenfondsverzekerde), leidt de hogere contactfrequentie niet tot een hoger 

honorarium. 

Voorzover men bij de honoreringsregeling een situatie nastreeft van loon naar 

werk, ware invoering van een gedifferentieerd abonnementshonorarium naar 

leeftijd van de verzekerde te overwegen. Gezien de door Fokkens geconstateerde 

positieve relatie tussen huisartsendichtheid en percentage bejaarden, zou dit 

tevens een financiële tegemoetkoming kunnen betekenen voor kleinere praktij-

ken. Voor een antwoord op de vraag in welke mate het abonnementshonorarium 

dient te worden gedifferentieerd, kan aansluiting worden gezocht bij een snel 

toenemend aantal onderzoeken op dit gebied, waarvan er enkele in hoofdstuk I 

zijn genoemd. 

In Engeland kent men voor de als "independent contractor" werkzame huisartsen 

sinds 1965 een gedifferentieerd abonnementshonorarium. In het boekjaar 1 april 

1977 - 31 maart 1978 ontving de huisarts in de Area Birmingham gemiddeld 39,6% 

van de totale ontvangsten van de National Health Service in de vorm van een 

abonnementshonorarium. 1) De verhouding tussen het abonnementshonorarium voor 

patiënten tot 65 jaar, van 65 t/m 74 jaar resp. 75 jaar en ouder was 49 : 66 : 

80. 2) 

Indien we deze verhouding toepassen op 39,6% van het bruto abonnementsho-

norarium in 1977 in Nederland, en er vanuit gaan dat: 

- de ziekenfondspopulatie in 1977 voor 12,325% uit bejaarden bestond, waar-

onder 4,885% 75 jaar of ouder was 

- de maatregel voor de ziekenfondsen voor 1977 financieel neutraal moet zijn
3) 

- (in strijd met de eerder aangehaalde constatering van Fokkens) de drie 

onderscheiden leeftijdsklassen gelijkmatig over de verschillende praktijk-

groottes zijn gespreid 

dan resulteren voor 1977 de volgende abonnementshonoraria: 

1) In 1981 was dit percentage, als gevolg van een verdere differentiatie in de 
huisartsenhonorering, gezakt tot 36,3%. 
2) In 1981 was die verhouding maar weinig veranderd nl. 50 : 65 : 80. 
3) Als men de eis van financiële neutraliteit alleen voor 1977 stelt, impli-

ceert dit dat de maatregel de ziekenfondsen de volgende jaren, onder invloed 
van een toenemende vergrijzing, wèl geld kost. 
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De invloed van de veronderstelde gelijkmatige spreiding van de drie onder-

scheiden leeftijdsklassen over de verschillende praktijkgroottes op de uit-

komst is niet zo groot. Zo kunnen we bijvoorbeeld in plaats van een gelijkma-

tige spreiding er vanuit gaan dat in praktijken met minder dan 1800 zieken-

fondsverzekerden 20% van het ziekenfondsbestand uit bejaarden bestaat (12% 65 

tot en met 74 jaar en 8% 75 jaar en ouder), en in de overige praktijken 9,56% 

(5,80% 65 tot en met 74 jaar en 3,76% 75 jaar en ouder). Indien de overige 

veronderstellingen gehandhaafd blijven, resulteren in dat geval voor 1977 als 

gevolg van toepassing van de eerdergenoemde verhouding van 49 : 66 : 80 op 

39,6% van het bruto abonnementshonorarium, de volgende abonnementshonoraria: 

leeftijdsklasse jonger dan 65 t/m 75 jaar 

65 jaar 74 jaar en ouder 

abonnementshonorarium 

t/m 1800 verzekerden f 	78,14 f 88,51 f 97,04 

1801 	t/m 2000 verzekerden " 55,- " 	62,36 " 68,42 

boven de 2000 verzekerden " 	47,50 " 	53,86 " 	59,10 

Uiteraard kan een gedifferentieerd abonnementshonorarium, evenals in Engeland, 

worden gecombineerd met een vergoeding van de vaste praktijkkosten door middel 

van een vast budget (zie par. 5.5 ad (II)). 
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Par. 6. Vergelijking van de honorering van de apotheekhoudende huisarts en de  

niet-apotheekhoudende huisarts in 1977  

Op basis van hetgeen in dit en voorgaande hoofdstukken is berekend en met 

inachtneming van de daarbij gemaakte veronderstellingen kan de volgende verge-

lijking worden gemaakt tussen de honorering van de apotheekhoudende en niet-

apotheekhoudende huisarts. Voor een toelichting op de berekening zij verwezen 

naar bijlage 13, 	onder 13.7. 

(I) (II) 	(III) 

Totaal apotheekhoudende 

huisarts 

niet -apotheekhou-

dende huisarts 

1. in 1 van het totaal 100% 27,2% 72,8% 

aantal praktijken 

2. gemiddeld aantal zieken- 1885 á 1914 1866 á 1896 	1892 á 1922 

fondsverz. per praktijk 

3. gemiddeld aantal particu- 838 á 851 830 á 843 841 á 854 

lieren!) per praktijk 

4. honorarium uit 

la) "normale" huisartsenhulp f114347 á $178540 $112966 1 $176627 f114859 á f179349 

lb) apotheekfunctie f 	5579 á f 	5678 f 20560 

subtotaal $119926 á $184218 $133526 á $197187 f114859 á /179349 

c) "overige" huisartsenhulp f 4600 á f 4693 	P.M. 	P.M. 

d) nevenfuncties (excl. apo- 

theek) 
	

f 9510 á f 10189 
	

P.M. 	P.M. 

Totaal 	 f134036 è f199100 : 	P.M. 	P.M. 

Uit het overzicht valt af te lezen, dat als de apotheekhoudende huisarts uit 

"overige" huisartsenhulp en nevenfuncties (excl. apotheek) gemiddeld meer aan 

honorarium ontvangt dan f 500 á f 19002)  (en de niet-apotheekhoudende huisarts 

derhalve gemiddeld minder dan ca. f 19200 á f 19800), de apotheekhoudende 

huisarts gemiddeld genomen een hoger honorarium geniet dan zijn niet-apotheek-

houdende collega. 

1) De verhouding ziekenfondsverzekerden  -  particulieren wordt geacht voor 
apotheekhoudende en niet-apotheekhoudende huisarts gelijk te zijn (zie voorts 
bijlage 13, onder 13.7). 
2) Dit impliceert dat een bedrag van ca. f 2750 á f 4400 per jaar wordt ont-
vangen aan opbrengsten uit "overige" huisartsenhulp en nevenfuncties. 
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Par. 7. De nota's "Naar een nieuwe honorering" en "Vestigingsregelingen" van  

de Landelijke Huisartsen Vereniging  

Par. 7.1. Inleiding  

Wat betreft de honorering van de huisarts is door de LHV in het recente verle-

den een tweetal nota's uitgebracht. In deze nota's wordt de visie van de LHV 

weergegeven op een aantal zaken waaraan wij in dit en voorgaande hoofdstukken 

uitvoerig aandacht hebben besteed. In mei 1981 verscheen de nota "Naar een 

nieuwe honorering". Deze nota zal worden besproken in par. 7.2. 1)  In de loop 

van 1982 verscheen daarnaast de nota "Vestigingsregelingen". Voorzover deze 

laatste nota raakpunten heeft met de honorering welke in par. 7.2 niet aan de 

orde komen, worden deze besproken in par. 7.3. De nota "Vestigingsregelingen" 

heeft ook een aantal raakpunten met de investeringen in de huisartspraktijk. 

Hieraan wordt in hoofdstuk VII, par. 7 aandacht besteed. 

Par. 7.2. De nota "Naar een nieuwe honorering" van de LHV  

Deze nota heeft een aantal raakpunten met hetgeen in dit en voorgaande hoofd-

stukken naar voren is gebracht. Teneinde een dorre opsomming van voor de hand 

liggende zaken te voorkomen wordt bij de hierna volgende bespreking van deze 

nota niet naar volledigheid gestreefd. We besteden achtereenvolgens aandacht 

aan!): 

1. de normatieve praktijkomvang en de vergelijkingsfiguur 

2. neveninkomsten 

3. (de premie voor) beroepsrisico 

4. het kostenbudget 

5. het honoreringssysteem 

ad (1). Normatieve praktijkomvang en vergelijkingsfiguur  

In de nota wordt geopteerd voor een normatieve praktijkomvang die een optimale 

patiëntenzorg binnen een aanvaardbare dagtaak mogelijk maakt. Hiermee wordt 

bédoeld, dat het tijdsbeslag dat samenhangt met patiëntgebonden en niet-pa-

tiëntgebonden functies (inclusief tijd voor overleg, samenwerking, opleiding, 

nascholing en toetsing) niet mag uitkomen boven de productieve urenbesteding 

in de voor de vergelijkingsfiguur geldende dagtaak. 

Op grond van de eisen die het beroep stelt dient het normatieve (tevens gemid- 

delde) huisartsenhonorarium volgens de nota te zijn gebaseerd op het maximum 

1) In de nota "Naar een nieuwe honorering" wordt ook enige aandacht besteed 
aan de goodwill-problematiek. Dit zal nader worden besproken in hoofdstuk VII, 
par. 7. 
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van schaal 151 BBRA. Hierbij dient rekening te worden gehouden met een aankle-

ding voor gelijkwaardig op te bouwen pensioenaanspraken en gelijkwaardig te 

verkrijgen sociale voorzieningen (vgl. de doelstellingsfunctie in hoofdstuk 

IV, par. 4 (pag. 143)). 

In 1966 werd door de Commissie Van der Ven geadviseerd om bij een huisarts-

praktijk van 2600 zielen voor de honorering aansluiting te zoeken bij genoemd 

maximum van schaal 151 BBRA. 

Men wijst erop dat sindsdien de intensiteit van de hulpverlening is toegeno-

men, de aard ervan aanzienlijk is veranderd en dat, om niet meer werk te geven 

dan voor een normale werkdag naar maatschappelijke norm betamelijk is, de 

normatieve praktijkgrootte in de komende jaren zal moeten dalen, zulks echter 

met handhaving van een honorering die aansluit op het maximum van schaal 151 

BARA. 

Wat hierbij opvalt is dat géén aandacht wordt geschonken aan veranderingen in 

het ambtelijk carrière-patroon, waardoor het bereiken van dergelijk hoge 

schaalbedragen als 151 maximaal door relatief minder ambtenaren en op latere 

leeftijd plaatsvindt. Een duidelijk voorbeeld van deze veranderingen is te 

vinden in het wetenschappelijk onderwijs. 

Wat betreft de toekomstige normatieve praktijkomvang wordt in de nota een 

omvang van ca. 2000 zielen aangegeven. Als argumenten worden aangevoerd: 

(a) kwalitatief aspect 

Toegegeven wordt dat het "tot op heden niet mogelijk is gebleken om een 

rechtstreekse relatie aan te tonen tussen verandering van praktijkgrootte 

en de gevolgen daarvan voor de kwaliteit van de zorg". De nota vult aan 

"dat men echter mag verwachten (en dit wordt ondersteund door enquêtemate-

riaal) dat bij daling van de praktijkgrootte meer tijd aan de patiënt zal 

worden besteed" en dat daarbij "mag worden aangenomen dat dit leidt tot 

verbetering van de kwaliteit van de zorg in het eerste echelon". 

Deze aanvullingen vormen voor ons geen reden om iets aan de in hoofdstuk I 

par. 6.2 naar voren gebrachte twijfels over de gevolgen van praktijkver-

kleining te veranderen. 

(b) tijdsbeslag 

Volgens de nota blijkt uit enquête-materiaal waarbij het tijdsbeslag 

gemeten is, dat uitgaande van de maatschappelijk aanvaarde dagtaak, de 

huidige normpraktijk te groot is en zal moeten worden verkleind. 

Gaat men, aldus de nota, bij de bepaling van een nieuwe normpraktijk uit 

van een uniform honoreringssysteem voor ziekenfondsverzekerden en parti- 
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culieren, dan zal de normpraktijk moeten uitkomen 

- op 2100 zielen als men uitgaat van een abonnementssysteem l)  voor alle 

zielen en de 30% particulieren bij dit systeem hetzelfde consumptiepa-

troon vertonen als de ziekenfondsverzekerden nu; 

- op 2800 als men uitgaat van een verrichtingensysteem voor alle zielen en 

de 70% ziekenfondsverzekerden hetzelfde consumptiepatroon zouden verto-

nen als de particulieren nu. 

Bij deze cijfers is geen rekening gehouden met tijd benodigd voor samen-

werking en nascholing; gebeurt dit wel, dan komt bij een abonnements-

systeem voor alle zielen de normpraktijk uit op 2000 zielen. 

Wij willen bij het voorgaande 2 kanttekeningen plaatsen. 

- Men kiest in de nota voor een uniform honoreringssysteem: het abonne-

mentshonorarium (de argumenten die daarvoor worden aangedragen komen 

onder ad (5) (pag. 221 e.v.) aan de orde). Uit de gegeven cijfers kan 

men afleiden dat als men kiest voor handhaving van de 2 bestaande hono-

reringssystemen, gezien het tijdsbeslag kan worden volstaan met een 

daling van de gemiddelde praktijksomvang tot ca. 2400 zielen (hierbij is 

dan nog geen rekening gehouden met tijd benodigd voor samenwerking en 

nascholing). 

- Men gaat er impliciet vanuit als zou het honoreringssysteem bepalend 

zijn voor het consumptiepatroon van de verzekerden. In par. 5 van hoofd-

stuk I hebben we trachten duidelijk te maken, dat de consumptieverschil-

len waarschijnlijk veel minder te maken hebben met de wijze van honore-

ring van de huisarts en de aan- of afwezigheid van een bijbetaling door 

de patiënt, dan doorgaans wordt aangenomen. 

ad (2) Neveninkomsten  

Inkomsten uit andere dan de specifieke huisartsenfunctie dienen volgens de 

nota niet bij de bepaling van het norminkomen te worden betrokken. 

Onder neveninkomsten verstaat men "inkomsten die worden verkregen op basis van 

huisartsenwerk tegen extra vergoeding door ziekenfondsen of anderen zoals bij-

voorbeeld de zwangerschapszorg". 2)  Vervolgens stelt men: "inkomsten als keu-

ringsarts, contr8le-arts of als medisch adviseur verbonden aan een bejaarden-

tehuis, om er enkele te noemen, zijn inkomsten die niet voortvloeien uit de 

1) Bedoeld wordt het systeem zoals momenteel geldt voor ziekenfondsverzeker-
den. 
2) Dit komt overeen met hetgeen door ons is verzameld onder het hoofd "overi-
ge" huisartsenhulp (zie hoofdstuk II, par. 2, pag. 73 e.v.). 
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specifieke huisartsenfunctie en dienen als zodanig buiten beschouwing te 

blijven bij de bepaling van het norminkomen". Men kan hieruit lezen, dat men 

hetgeen in de nota is omschreven als neveninkomsten (bijv. inkomsten uit 

zwangerschapszorg), eventueel wél bij de bepaling van het norminkomen wil 

betrekken. 

In par. 2 van hoofdstuk VI (pag. 180 e.v.) hebben we aandacht besteed aan de 

normatieve honorering van de huisarts ingevolge de landelijke honoreringsover-

eenkomst tussen LHV en VNZ, zonder daarbij de honorering uit "overige" huis-

artsenhulp te betrekken. Zouden we dit wel doen en daarbij uitgaan van de 

gemiddelde opbrengst over 1977 1) (pag. 215: na aftrek van kosten f 4600 á f 

4693) 2) dan zou het honorarium behorend bij de normatieve praktijkomvang: hc  

f 139594 + f 4600 á1 4693 f 144194 a f 144287 hebben bedragen. Dit is 
vergelijkbaar met een ambtenarenhonorarium (hA) van f 96488 á f 96557, hetgeen 

2,7% meer is dan het maximum van schaal 151 BBRA. Een honorarium van h c  

f 144194 á f 144287 ligt slechts 4,2 á 4,1% onder het honorarium dat door ons 

in par. 2 (pag. 182) is berekend op grond van de uitgangspunten van de Commis-

sie Van der Ven. 

ad (3) (De premie voor) beroepsrisico  

Volgens de nota onderscheidt het vrije beroep zich wat betreft het inkomens-

aspect juist de laatste tijd duidelijk van het ambtelijk beroep door extra 

onzekere factoren die het ambtelijk beroep niet kent. Als voorbeeld worden 

genoemd: 

a) prijzenbeschikkingen 

b) toename van het aantal beroepsgenoten ("de gemiddelde praktijkgrootte is 

reeds gedaald onder de normpraktijk") 

c) daling van de waarde van geinvesteerd vermogen 

"Hierdoor is", aldus de nota, "sprake van een financieel beroepsrisico. In 

1968 werd hiervoor door de Commissie Van der Ven een beroepsrisicopremie 

gegeven van 10%, echter alleen over het netto deel. In hoeverre het beroepsri-

sico verandert met het tot stand komen van een wettelijk geregeld vestigings-

beleid, mogelijk gecombineerd met een afbouwregeling goodwill, is op dit 

moment niet te overzien". 

Wat betreft het onder b) genoemde risico betwijfelen wij of dit een extra 

risicofactor voor het vrije beroep is. Op langere termijn zal een relatief 

1) Wederom zij gewezen op de bijzonder grote spreiding van dit gemiddelde. 
2) Voor de berekening hiervan zij verwezen naar bijlage 13, onder 13.7, (4c). 
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groot aanbod van een bepaalde discipline altijd van invloed zijn op de car-

rièremogelijkheden, hetzij als ambtenaar, hetzij als werknemer, hetzij als 

vrij—beroepsbeoefenaar. Daarnaast moet gewezen worden op het feit dat de 

situatie in het nog niet zo verre verleden een spiegelbeeld vormde van de 

onder b) beschreven situatie: van 1966 tot in 1980 lag de gemiddelde praktijk-

grootte boven de rekennorm zonder dat daarover door de huisartsen noemenswaar-

dig werd geklaagd. 

Wat betreft het onder c) genoemde risico moet eveneens worden gewezen op het 

feit dat de situatie in het recente verleden een spiegelbeeld vormde. Tot en 

met 1977 is bijvoorbeeld de waarde van het onroerend goed zeer sterk gestegen. 

Volgens het CBS bedroeg het gewogen indexcijfer van de gemiddelde koopprijzen 

van herenhuizen, villa's, bungalows enz. 1)  (1965 = 100) voor het 2 e  halfjaar 

1966: 99 en het 2 e  halfjaar 1977: 373. Dit impliceert een toename van 12,8% 

per jaar. 

Ook voor de investering in goodwill geldt dat deze sinds het midden van de 

zestiger jaren sterk in waarde is toegenomen. 

ad (4) Het kostenbudget  

In de nota wordt gepleit voor een herijking van het kostenbudget. 

Nieuwe elementen die men aan het kostenbudget wil toevoegen, zijn: 

— de honorering van de achterwachtfunctie 2 ) 

— de medewerkende echtgenote 3) 

Wat betreft de variabiliteit van de kosten wordt vastgehouden aan de indeling 

in de bestaande landelijke honoreringsovereenkomst. In par. 2 van hoofdstuk 

III zijn wij nader op deze kwestie ingegaan. 

Voorts wordt in de nota gewezen op de problematiek van de onder— resp. over-

dekking van de kosten, welke onder ad (5) nader wordt besproken. 

Tevens wordt in de nota gewezen op de mogelijkheid van betaling van de totale 

vaste kostenvergoeding bij een praktijkomvang kleiner dan de normpraktijk. 

Hieraan is door ons in par. 5.5 van dit hoofdstuk aandacht besteed. 

Ook aan de mogelijkheid van een integrale kostenvergoeding heeft de LHV vol-

gens de nota uitgebreid aandacht besteed, doch men wil de te verwachten conse-

quenties van deze systematiek nog terdege op hun merites bekijken. Ook aan dit 

1) De categorie "overige eengezinswoningen" vertoonde een nog grotere toename. 
2) Hiermede wordt bedoeld het zorgdragen voor de goede bereikbaarheid van de 
huisarts en het verlenen van assistentie, met name buiten de reguliere werk-
uren. 
3) In de nota wordt geen relatie gelegd tussen het opnemen van deze post en de 
de omvang van de kostenpost assistentie. 
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systeem is door ons in par. 5.5 van dit hoofdstuk aandacht besteed. 

Tenslotte pleit men in de nota voor een duidelijk onderscheid tussen de netto 

honorering van de huisarts en zijn kostenvergoeding. Ons inziens levert een 

aantal posten uit het kostenbudget hierbij moeilijkheden op. Hierbij valt 

naast een post als waarneming ook te denken aan de voorgestelde nieuwe elemen-

ten: honorering van de achterwachtfunctie en de medewerkende echtgenote. 

ad (5) Het honoreringssysteem  

De bestaande honoreringssystematiek levert volgens de nota enkele praktische 

bezwaren op. 

(A) Problematiek van de dekking van de vaste kosten. 

Uit een enquête in 1977, die 3945 huisartspraktijken omvatte, bleek vol-

gens de nota dat: 

- er altijd onderdekking is van de vaste kosten als de praktijkomvang 

kleiner is dan 2600 zielen 

- er sprake is van onderdekking als de praktijk naast 1800 of meer zieken-

fondsverzekerden minder dan 800 particulieren heeft 

- er sprake is van overdekking van de vaste kosten in praktijken met meer 

dan 2600 zielen, waarvan er 1800 of meer ziekenfondsverzekerde en er 

meer dan 800 particulier zijn 

- er sprake is van overdekking van de vaste kosten in praktijken met meer 

dan 2600 zielen, waarvan relatief weinig ziekenfondsverzekerden 

Wij tekenen hierbij aan dat in algemeenheid kan worden gesteld dat het 

voorkomen van een onder- of overdekking van de vaste kosten afhankelijk is 

van: 

- de omvang en het gedrag van de kosten 

In hoofdstuk III (par. 2) zijn wij hierop nader ingegaan waarbij we tot 

de conclusie kwamen dat het kostengedrag in de praktijk waarschijnlijk 

vaak anders zal zijn dan in de landelijke honoreringsovereenkomst wordt 

aangenomen. Daarnaast worden in genoemd hoofdstuk enkele kanttekeningen 

geplaatst bij de hoogte van sommige kostenposten. 

- de kostendekking via het abonnementshonorarium en het verrichtingen-

tarief 

Indien men voor een volledige dekking van de vaste kosten 2600 x het 

vaste kostendeel van het tarief per ziekenfondsverzekerde nodig heeft is 

de aanwezigheid van een onder- of overdekking van de vaste kosten afhan-

kelijk van: 
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— het aantal ziekenfondsverzekerden tot en met 1800 zielen (z 1 ) 

— het aantal consulten en visites dat aan particulieren in rekening kan 

worden gebracht 

Omdat hierbij evengoed sprake kan zijn van weinig particulieren met 

veel verrichtingen als van veel particulieren met weinig verrichtin-

gen, zegt alleen het aantal particulieren over de kostendekking niet 

zoveel. 

Wij vinden het daarom nogal merkwaardig dat in de nota op basis van een 

omvangrijke enquête in 1977 de onder (A) naar voren gebrachte stellingen 

kunnen worden geformuleerd. 

(B) Een laag aantal verrichtingen per particulier. 

Voor de bepaling van het tarief per (normaal) particulier consult wordt 

uitgegaan van 4,23 1)  (omgerekende) consulten per particulier per jaar. 

Volgens de "verrichtingen—enquête 1980", aldus de nota, ligt het verrich-

tingsgetal voor particulieren echter veel lager. Dit stemt overeen met de 

relatief lage inkomsten uit de particuliere praktijk volgens een enquête 

in 1977. 

Wij tekenen hierbij aan dat dit lage aantal verrichtingen per particulier 

waarschijnlijk ook tot gevolg heeft dat het tijdsbeslag per patiënt lager 

ligt, zodat tijd vrijkomt voor andere patiënten of aanwending in andere 

richting. In hoofdstuk I, tabel 4, is duidelijk gemaakt dat de opbrengst 

per consult van een ziekenfondsverzekerde doorgaans veel lager ligt dan 

die per particulier consult. Tenzij de gemiddelde tijdsbesteding per 

particulier consult (met inbegrip van de wel patiëntgebonden doch niet 

contactgebonden tijdsbesteding) die per consult van een ziekenfondsverze-

kerde in ruime mate overtreft, kan worden geconcludeerd dat de tijdsbeste-

ding aan particulieren bepaald niet minder wordt gehonoreerd. Voorts zij 

verwezen naar hetgeen in deze subparagraaf over tijdsbeslag wordt opge-

merkt onder ad (1). 

Voor de toekomst worden in de nota de volgende mogelijke honoreringssystemen 

onderscheiden: 

(a) een uniform abonnementssysteem in de vorm van een vast jaarhonorarium per 

ingeschreven verzekerde 

(b) een verrichtingensysteem 

1) Rekening houdend met irregulariteit en het verschil tussen consulten en 
visites (zie hoofdstuk I, par. 3). 
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(c) een gemengd systeem: een combinatie van een (lager) abonnementshonorarium 

en een (lagere) honorering per verrichting 

(d) een gedifferentieerd abonnementssysteem: voor bepaalde (groepen van) 

patiënten en/of huisartsen geldt een hoger of lager abonnementshonorarium 

(e) dienstverband (met inbegrip van een goed professioneel statuut en de 

daarbij behorende arbeidsovereenkomst) 

Wat betreft het onder (d) genoemde gedifferentieerd systeem wordt in de nota 

gesteld dat daardoor het uiteindelijke inkomen voor het overgrote deel van de 

beroepsgroep niet verandert. Bovendien is er, aldus de nota, een groot aantal 

valide kenmerken te bedenken op grond waarvan differentiatie in principe kan 

worden overwogen, hetgeen een uitbreiding van de jaarlijkse tariefsonderhande-

lingen betekent. 1)  

In par. 5.6 van hoofdstuk VI is door ons aandacht besteed aan het gedifferen-

tieerd abonnementshonorarium. Hierbij werd als belangrijk kenmerk van zo'n 

systeem genoemd dat een situatie van loon naar werk daarmee beter kan worden 

benaderd. Overigens is door de ledenvergadering van de LHV verzocht om een 

bestudering van een verfijning van het abonnementssysteem in de richting van 

een gemengd systeem (c) resp. van een gedifferentieerd abonnementssysteem (d). 

Wat betreft het onder (e) genoemde dienstverband is men van mening dat dit 

acceptabel is mits de uitoefening van het vrije beroep als vrij ondernemer als 

alternatief volledig mogelijk blijft. 

Door een werkgroep van de LHV zijn de onder (a) t/m (e) genoemde systemen in 

1978 getoetst aan de volgende werkhypothese: 

"Continue medische hulpverlening wordt door de huisarts vanuit zijn indi-

viduele en specifieke deskundigheid aan de bevolking verleend. De huisarts 

verleent deze hulp aan de patiënt in het eigen leefmilieu, de huisarts doet 

dit uitgaande van de eigen verantwoordelijkheid van de arts en de eigen ver-

antwoordelijkheid van de patiënt, in samenwerking met de hulpverleners van het 

eerste echelon en in samenwerking met andere echelons en hij vervult daarbij 

een centrale funktie. De arts zorgt, uitgaande van het bestaan van de moge-

lijkheid van pluriforme wijze van zorgverlening, de verzekeringsvorm buiten 

beschouwing latend, voor kwaliteit." 

De werkgroep kwam op basis van deze toetsing tot de conclusie dat het gemengde 

1) Wellicht zou hiervoor compensatie kunnen worden gevonden in het vereenvou-
digen van nogal omslachtige berekeningen in de bestaande landelijke honore-
ringsovereenkomst. 
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systeem (c) de voorkeur verdiende; het uniform abonnementssysteem (a) werd met 

gering verschil tweede. Toch wordt in de nota gekozen voor een uniform abonne-

mentssysteem. Als argument wordt naar voren gebracht, dat er sinds 1978 een 

aantal knelpunten duidelijk is geworden voor de oplossing waarvan een uniform 

abonnementssysteem zich beter leent. In dit kader worden genoemd: 

— praktijkverkleining: verkleining van de normpraktijk wordt beter mogelijk 

- vestigingsbeleid: de registratie wordt eenvoudiger 

— afbouw goodwill: wordt technisch beter mogelijk 

— kwaliteitsverbetering: verwerking van niet—patiënt—gebonden werkzaamheden 

(waaronder nascholing, samenwerking en toetsing) wordt eenvoudigen ) 

— kostentoedeling: een rechtvaardigere en juistere kostentoedeling wordt moge-

lijk 

— adequate ontvangsten uit het particuliere praktijkdeel kunnen dan worden 

bereikt 

— een volwaardige pensioenbijdrage 

Helaas is de toelichting in de nota onvoldoende om de redenering achter de 

gedachte dat een uniform abonnementssysteem zich beter leent voor een oplos-

sing van de hierboven genoemde knelpunten, uitvoerig te bestuderen en waar 

nodig van kanttekeningen te voorzien. Een aantal punten komt overigens aan de 

orde in de nota "Vestigingsregelingen" die in par. 7.3 wordt besproken. 

Par. 7.3. De nota "Vestigingsregelingen" van de LHV  

In deze nota, die de grondslag vormt van de besluitvorming van de LHV inzake 

het door deze vereniging gewenste vestigingsbeleid voor huisartsen, wordt 

onder andere aandacht besteed aan de investeringen in de huisartspraktijk (met 

name goodwill en praktijkpand) en de financiële gevolgen van afbouw van "bo-

venmaximale praktijken". Deze aspecten komen aan de orde in hoofdstuk VII, 

par. 7. Daarnaast bevat de nota een aantal raakpunten met de honorering die, 

voorzover ze niet reeds aan de orde kwamen in par. 7.2, in deze par. worden 

besproken. Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan: 

(1) de gemiddelde, maximale en minimale praktijkomvang (pag. 224-232) 

(2) vestigingsbeleid en inkomenssituatie (pag. 232-233) 

(3) de patientenregistratie (pag. 233-234) 

ad (1) de gemiddelde, maximale en minimale praktijkomvang  

In de nota wordt gesteld dat vanuit verschillende invalshoeken argumenten 

1) In dit kader wordt opgemerkt dat voor niet—patiënt—gebonden werkzaamheden 
particulier thans nauwelijks honorering plaatsvindt. 
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kunnen worden aangedragen voor het hanteren van een minimum- en maximumnorm 

voor de praktijkomvang. Genoemd worden: 

(a) beheersbaarheidsargumenten (beheersing van het aantal gevestigde huisart-

sen per regio) 

(b) sociaal-economische argumenten (honorerings- en inkomensbeleid; bestaans-

zekerheid gevestigde en zich vestigende huisartsen; economische ondergrens 

van de praktijkomvang) 

(c) politieke argumenten (inkomenspolitiek, arbeidsplaatsenbeleid) 

(d) functionele of kwalitatieve argumenten (zie hieronder) 

Een fundamentele benadering van de relatie praktijkgrootte en kwaliteit van  

zorg  

De nota gaat uitgebreid in op de mogelijkheid van een fundamentele benadering 

van de relatie praktijkgrootte en kwaliteit van de zorg. Daartoe wordt de 

verwerkingscapaciteit van de huisartspraktijk gezien als een functie van 

(1) aard en omvang van de hulpvraag 

(2) aard en omvang van het zorgverleningsaanbod door de huisarts, 

(3) de gewenste kwaliteit van de huisartsenhulp 

Op geen van de 3 genoemde punten zijn echter, aldus de nota, voldoende gege-

vens voorhanden om tot normering over te kunnen gaan. 

- Wat betreft aard en omvang van de hulpvraag (1) wordt gewezen op het soort 

onderzoeken waarop door ons in hoofdstuk I, par. 4 nader is ingegaan. Gewe-

zen wordt op de relatie tussen hulpvraag en praktijksamenstelling (leeftijd, 

geslacht, urbanisatiegraad, sociale laag), ziektekostenverzekering, sociale 

wetgeving en aanwezigheid van voorzieningen, waardoor een groot verschil in 

gemiddelde contactfrequentie kan bestaan. Men wijst er voorts op dat uit 

deze onderzoeken geen betrouwbare landelijke conclusies te trekken zijn, 

omdat deze onderzoeken betrekking hadden op één of een klein aantal praktij-

ken. "Voor een normering van de hulpvraag zijn onvoldoende gegevens voorhan-

den", aldus concludeert de nota. 

- Wat betreft aard en omvang van het zorgverleningsaanbod van de huisarts (2) 

concludeert de nota dat het huisartsgeneeskundig handelen nog onvoldoende is 

geanalyseerd. 

- Kwaliteit van de huisartsenhulp (3) is, aldus de nota, een nog vrijwel 

geheel subjectief begrip. 

- De relatie tussen hulpvraag, aanbod van huisartsenhulp en kwaliteit is 

volgens de nota een nog vrijwel geheel braakliggend terrein. 
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Een praktische benadering van de relatie praktijkgrootte en kwaliteit van zorg  

De conclusie, dat de kwaliteit van de huisartsenzorg op dit moment onvoldoende 

objectiveerbaar is om rechtstreeks als argument te kunnen dienen ter bepaling 

van de grenzen van de praktijkomvang, is voor de samenstellers van de nota 

aanleiding om over te gaan tot een indirecte, praktische uitwerking. Aldus 

komt men in de eerste versie van de nota' )  tot de volgende opstelling. 

Naast een beschikbaarheidsfunctie (die verder buiten beschouwing wordt gela-

ten) heeft de huisarts een dagtaak die binnen een gemiddelde werkdag van 8 uur 

moet worden verricht. Op jaarbasis is netto beschikbaar: 

totaal: 52 x 5 dagen á 8 uur = 	 2080 uur 

vakantie, kortdurend ziekteverzuim: 40 dagen A 8 uur = 	320 uur 

improductieve tijd: (+ uur per dag) = 	 110 uur 

netto beschikbaar: 	 1650 uur 

— Wat betreft de tijdsbesteding aan patiëntgebonden activiteiten komt men op 

basis van de "verrichtingen—/tijdsbestedingsenquête" tot de volgende cijfers 

per ziekenfondsverzekerde: contactfrequentie per jaar (c e ) = 3,5 

consultratio (d e ) 	= 0,8 

tijdsbeslag per consult (td e ) 	= 9,9 minuut 

tijdsbeslag per visite (t vz ) 	= 15,6 minuut 

Hieruit resulteert een tijdsbeslag van 38,64 minuut per ziekenfondsverzeker-

de per jaar. In de eerste versie van de nota werd voor particulieren op 

grond van een lagere contactfrequentie (c a  = 2,5) een tijdsbeslag berekend 

van 27,5 minuut per persoon per jaar. In een latere versie van de nota wordt 

de berekening alleen gemaakt voor een situatie waarin sprake is van een 

uniform abonnementshonorarium. Hierbij wordt er impliciet vanuit gegaan dat 

particulieren zich in dat geval wat betreft het bezoek aan de huisarts 

hetzelfde zullen gaan gedragen als de ziekenfondsverzekerden nu. 

Relatering van het tijdsbeslag per ziekenfondsverzekerde (38,64 minuuut per 

' jaar) aan de netto beschikbare tijd levert aldus de nota een "rekennormprak-

tijk" op van 2160 zielen. 

— Wat betreft de tijdsbesteding aan niet (direct) patiëntgebonden werkzaamhe-

den is in de hierv56r gegeven berekening van de "rekennormpraktijk" rekening 

gehouden met een totaal van 259 uur per jaar. Hieronder vallen volgens de 

nota de volgende —in het algemeen kwaliteitsbevorderende— activiteiten: 

1) In een latere versie van de nota wordt de specificatie achterwege gelaten 
maar de uitkomst (1650 uur) wordt gehandhaafd. 
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.samenwerking 

Momenteel besteedt de huisarts hieraan gemiddeld ca. 90 uur per jaar. Men 

verwijst naar diverse publicaties waaruit een wenselijke tijdsbesteding 

blijkt van 15% (ca. 250 uur per jaar). Dit impliceert, aldus de nota een 

verlaging van de "rekennormpraktijk" tot 2000 zielen. 

.toetsing 

Hiervoor zal in de toekomst ca. 15 uur per jaar moeten worden vrijgemaakt, 

hetgeen volgens de nota een verdere verlaging van de "rekennormpraktijk" 

betekent. 

.nascholing 

Een uitbouw hiervan tot ca. 75 uur per jaar lijkt gewenst. Indien men deze 

activiteit tot de dagaak rekent betekent dit een verdere verlaging van de 

"rekennormpraktijk". 

.bijhouden vakliteratuur 

.praktijkmanagement 

Momenteél bestaat aldus de nota "onvoldoende inzicht in de exacte tijdsbe-

steding". Men verwacht voor de toekomst echter een toenemend tijdsbeslag in 

verband met een toename van het spreekuur volgens afspraak. Ook dit zal van 

invloed zijn op de "rekennormpraktijk". 

.beroepsactiviteiten 

De aanzienlijke hoeveelheid tijd die hieraan reeds besteed wordt zal vol-

gens de nota door de invoering van een vestigingsbeleid toenemen. Niet 

duidelijk is of dit gevolgen moet hebben voor de "rekennormpraktijk". 

- Andere toekomstige ontwikkelingen die van invloed zijn op de workload van de 

huisarts zijn volgens de nota: 

- relatie huisarts-patiënt 

- verschuiving der werkzaamheden van de tweede naar de eerste lijn 

- vergrijzing van de bevolking 

- de aanspreekbaarheid van de huisarts voor preventieve gezondheidszorg 

- ontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde, zoals anticiperende geneeskunde 

- opleiding 
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Enkele kanttekeningen bij de praktische benadering van de relatie praktijk-

grootte en kwaliteit van zorg  

Bij de hiervoor weergegeven praktische benadering kunnen op tal van punten 

kanttekeningen worden geplaatst. 

- Wat betreft de beschikbare tijd is het de vraag of het -gegeven de elders in 

de nota genoemde ambtelijke vergelijkingsfiguur (maximum van schaal 151 

BBRA)- reëel is om uit te gaan van een 40-urige werkweek; op dit niveau zou 

de werkweek wel eens wat langer kunnen zijn. In de nota wordt dit toegege-

ven, maar er wordt tegenover gesteld dat ook niet ieder tijdsbeslag voort-

vloeiend uit de werkzaamheden van de huisarts ten behoeve van patiënten in 

de berekeningen kan worden meegenomen. Voorts kunnen vraagtekens worden 

gezet bij de aftrek van 3- uur per dag voor improductieve tijd, temeer daar 

geen rekening wordt gehouden met het feit dat de vergelijkingsfiguur, in 

tegenstelling tot de meeste huisartsen, doorgaans te maken heeft met een 

aanzienlijke reistijd van en naar het werk, die niet tot de werktijd wordt 

gerekend. 

De aftrek voor kortdurend ziekteverzuim (ca. 13 dagen) zal in relatie moeten 

worden gebracht met de vergelijkingsfiguur en de aankleding voor sociale 

voorzieningen. In hoofdstuk IV zijn wij voor de aankleding voor sociale 

voorzieningen wat betreft de arbeidsongeschiktheidsverzekering uitgegaan van 

2 wachtdagen. Een aftrek van 13 dagen komt in dat geval overeen met meer dan 

6 kortdurende ziektes per jaar. 

- Wat betreft de tijdsbesteding aan kwaliteitsbevorderende activiteiten zullen 

tegenover de betalende instanties ondermeer de volgende 2 vragen moeten 

worden beantwoord: 

(a) leidt deze tijdsbesteding tot kwaliteitsverbetering? 

(b) welke garantie heeft men dat de huisarts inderdaad een zodanig aantal 

uren aan kwaliteitsbevorderende activiteiten besteedt? 

•De waarschijnlijkheid van het in de eerste vraag gestelde lijkt aannemelijk, 

maar is moeilijk te bewijzen. 

Wat de tweede vraag betreft hebben wij in hoofdstuk I, par. 6.2 nogal wat 

twijfels geuit of de huisarts de tijdwinst ten gevolge van praktijkverklei-

ning zou aanwenden in de richting van kwaliteitsbevorderende activiteiten. 

Hiervoor zijn echter tot op zekere hoogte wel garanties in te bouwen. Men 

kan bijvoorbeeld -zoals in Engeland- in het honorarium een toeslag opnemen 

ingeval daadwerkelijk wordt deelgenomen aan nascholingsprogramma's etc. 

Opvallend is, dat men voor de verschillende niet-patiëntgebonden activitei- 
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ten "onvoldoende inzicht heeft in de exacte tijdsinvestering", terwijl men 

toch van gegevens terzake gebruik heeft moeten maken om de "rekennormprak-

tijk" te kunnen bepalen. 

- voorts moet worden opgemerkt dat in de nota niets wordt gezegd over eventue-

le taakverschuivingen in de richting van de huisarts, als besproken in 

hoofdstuk II, pag. 86-87. 

- Wat betreft de tijdsbesteding aan patiëntgebonden activiteiten  komt de nota 

op grond van een contactfrequentie van 3,5 voor alle patiënten, tot een 

"rekennormpraktijk" van 2160 zielen. Impliciete veronderstelling hierbij is 

dat particulieren, indien voor hen een abonnementshonorarium geldt, gemid-

deld dezelfde contactfrequentie zullen hebben als ziekenfondsverzekerden nu. 

Dat is echter nog maar de vraag. In hoofdstuk I par. 5 concludeerden we dat 

de contactfrequentie van meer zaken afhangt dan de aan- of afwezigheid van 

een verzekering tegen huisartsenhulp en de wijze van honorering van de 

huisarts. In de eerste versie van de nota werd gesteld dat de gemiddelde 

contactfrequentie voor particulieren in werkelijkheid slechts 2,5 is. Gaan 

we voor particulieren uit van dit cijfer (i.p.v. 3,5) dan resulteert bij een 

verhouding ziekenfondsverzekerden/particulieren van 70/30 een "rekennorm-

praktijk" die ruim 200 zielen hoger ligt resp. blijkt bij handhaving van de 

"rekennormpraktijk" op 2160 zielen voor niet-patiëntgebonden activiteiten 

378 uur per jaar beschikbaar in plaats van 259 (+ 46%). 

De maximale praktijkgrootte  

Wat betreft de maximale praktijkgrootte wordt in de nota een omvang van 125% 

van de gewenste gemiddelde praktijkomvang redelijk geacht; een nadere argumen-

tatie wordt niet gegeven. Uitgaande van een gewenste gemiddelde praktijkomvang 

van 2160 zielen betekent dit een maximale praktijkgrootte van 2700 zielen.' )  

Op grond van de door ons in hoofdstuk I, par. 6.2 geuite twijfels ten aanzien 

van praktijkverkleining, zijn wij van mening dat bij invoering van het door de 

LHV voorgestelde vestigingsbeleid, gedurende lange tijd veel huisartsprak-

tijken deze maximale omvang zullen hebben. 

1) Gaat men uit van een gewenste gemiddelde praktijkomvang van ca. 2000 zie-
len, dan is de maximale praktijkgrootte ca. 2500. 
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De minimale praktijkgrootte  

Een van de invalshoeken van waaruit in de nota argumenten worden aangedragen 

voor het hanteren van een minimum praktijkomvang is de kwaliteit van de zorg. 

"Veelvuldig", aldus de nota, "wordt de stelling geponeerd dat bij een geringer 

aantal patiënten de medische en specifiek huisarts-geneeskundige vaardigheden 

afnemen. Afname van vaardigheden kan aantasting van de kwaliteit van de zorg 

tot gevolg hebben. Als deze stelling juist is dan is de vraag wat is de kriti-

sche grens?" Het probleem bij de beantwoording van deze vraag is volgens de 

nota dat "het totaal aan vaardigheden benodigd voor huisartsenzorg van goede 

kwaliteit niet is aan te geven". Een belangrijk aspect vormt de persoon van de 

huisarts. Zaken als ervaring en nevenfuncties in verwante sectoren spreken 

hierbij een belangrijke rol. 

Op financieel-economische en regeltechnische gronden komt men tot de conclusie 

dat het bestaan van te kleine (solo)praktijken niet wenselijk is. De functio-

nele invalshoek biedt echter volgens de nota onvoldoende houvast om een derge-

lijke conclusie te rechtvaardigen. Men denkt aan een minimum praktijkomvang 

van 40 á 60% van de rekennorm. 

Wat betreft het (toenemend) verschijnsel van de part-time functionerende 

huisarts wordt gesteld dat men dit alleen acceptabel acht als dit geschiedt in 

een geformaliseerd samenwerkingsverband met één of meer andere huisartsen en 

de huisarts bovendien dagelijks in de praktijk aanwezig is. 

Hoewel de berekening terzake "discutabel is", aldus de nota, "meent de LHV dat 

de minimum praktijkgrootte voor part-timers op functionele gronden op 400 á 

500 zielen kan worden gesteld". Een kwalitatieve argumentatie is vooralsnog 

echter niet mogelijk. 

Praktijkomvang apotheekhoudende huisarts  

Wat betreft de normatieve praktijkomvang van de apotheekhoudende huisarts 

stelt de nota dat "gezien de huidige rechts- en inkomensonzekerheid met be-

trekking tot de apotheek, bij de berekening van de praktijkgrootte geen ver-

schil kan worden gemaakt tussen wel en niet apotheekhoudende huisartsen". 

Door ons is in par. 6 van dit hoofdstuk aandacht besteed aan de inkomenssitua-

tie van de apotheekhoudende huisarts in relatie tot die van zijn niet-apo-

theekhoudende collega in 1977. Uit deze vergelijking krijgt men de indruk dat 

de honorering van de apotheekhoudende huisarts niet ongunstig mag worden 

genoemd. 

Helaas bevat de nota geen cijfers over tijdsbesteding en inkomenssituatie van 

de apotheekhoudende huisarts, zodat nadere uitspraken ten aanzien van de 
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honorering van de apotheekhoudende huisarts niet mogelijk zijn. 

Inmiddels is door de overheid een regeling voor de vestiging van apotheken 

aangekondigd die een einde maakt aan de in de nota genoemde onzekerheid en de 

inkomenspositie van de apotheekhoudende huisarts niet nadelig beïnvloedt. 

ad (2) Vestigingsbeleid en inkomenssituatie  

De nota noemt als een van de beperkingen die het vestigingsbeleid met zich 

brengt een beperking van de hoogte van het te verwerven inkomen, "waarbij een 

garantie om op life-time basis het norminkomen te halen ontbreekt". Daartegen-

over staat volgens de nota dat er van het vestigingsbeleid een beschermende 

werking kan uitgaan waardoor aantasting van het inkomen in een aantal gevallen 

kan worden voorkomen. Bovendien zal het door de herverdeling voor meer huis-

artsen mogelijk worden het noodzakelijke inkomensniveau te bereiken. 

Het norminkomen dient volgens de nota in overleg met de overheid te worden 

vastgesteld. Wat betreft de hoogte wordt aangesloten op hetgeen daarover in de 

nota "Naar een nieuwe honorering" is gesteld. 

In de eerste versie van de nota wordt naar voren gebracht dat ook wanneer de 

huidige normpraktijk van 2600 zielen wordt gehaald, een tekort in de honore-

ring optreedt. 

- In de ziekenfondshonorering is dit tekort volgens de nota gevolg van: 

- een lager bedrag voor premies sociale voorzieningen en pensioen dan in het 

particulier tarief 

- een onderdekking van de vaste kosten als het percentage ziekenfondsverze-

kerden groter is dan 70 

- In de honorering van hulp aan particulieren is dit tekort volgens de nota 

gevolg van het feit dat de contactfrequentie in werkelijkheid tenminste 25% 

lager is dan in het rapport van de Commissie Donner werd aangenomen. 

In latere versies van de nota wordt het voorgaande niet herhaald doch ook 

niet ontkend. In verband met het verschijnsel van de onderdekking van de 

vaste kosten wordt in de nota (ook in latere versies) gesteld: "een volledi-

ge vergoeding van de vaste kosten dient gerealiseerd te zijn bij een omvang 

van de huisartspraktijk van 25% onder de normpraktijk. Daarboven worden 

alleen nog variabele kosten vergoed". 

Hierbij kunnen de volgende kanttekeningen worden geplaatst. 

- Dat er wat betreft het ziekenfondshonorarium sprake is van een onvoldoende 

"aankleding" kan door ons worden bevestigd. In par. 2 van hoofdstuk VI is 

hieraan aandacht besteed. 
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- De in de nota gesignaleerde onderdekking van de (normatieve) vaste kosten 

gaat uit van een variabiliteit van de praktijkkosten als wordt weergegeven 

in de landelijke honoreringsovereenkomst. In par. 2 van hoofdstuk III zijn 

wij hier nader op ingegaan. Een onderdekking van de normatieve vaste kosten 

hoeft overigens geen onderdekking van de werkelijke vaste kosten in te 

houden. Dit neemt niet weg dat er mogelijkheden voor vergoeding van prak-

tijkkosten door de ziekenfondsen zijn, die wat "vriendelijker" zijn voor 

kleine praktijken. In par. 5.5 van dit hoofdstuk is hieraan aandacht be-

steed. De in de nota beschreven vergoedingsregeling vormt hierbij slechts 

één van de mogelijkheden. 

- Wat betreft het achterblijven van de contactfrequentie voor particulieren 

bij de uitgangspunten van het rapport van de Commissie Donner, moet erop 

gewezen worden dat hierdoor tijd vrijkomt die kan worden aangewend voor 

andere patiënten of voor andere activiteiten, waaronder nevenfuncties. (zie 

hieromtrent hetgeen door ons is gesteld in par. 7.2 ad (5) onder (B) (pag. 

222)). 

- Indien voor particulieren een abonnementshonorarium zou worden ingevoerd 

zoals momenteel geldt voor ziekenfondsverzekerden, zouden de inkomsten uit 

"normale" huisartsenhulp voor de gemiddelde huisarts, gezien de in de nota 

verstrekte informatie betreffende de huidige situatie, met 7 A 8,5% toene-

men. Of hier een even grote toename van de tijdsbesteding van de huisarts 

tegenover staat, is nog maar de vraag. Aan deze kwestie is door ons onder 

andere aandacht besteed in par. 5 en 6 van hoofdstuk I. 

ad (3) Patiëntenregistratie  

"Een belangrijke voorwaarde voor een vestigingsbeleid is", aldus de nota, "dat 

er een goede patiëntenregistratie is, opdat inzicht bestaat in het aantal 

mensen dat tot een praktijk behoort." 

Behalve bij een vestigingsbeleid kan de registratie ook dienstig zijn bij de 

honorering (abonnementshonorarium, toepassing van pensioen- en kostenknik, 

nadere verfijningen in een abonnementshonorarium). 

Als mogelijke registratie-systemen worden in de nota genoemd: 

a) registratiesystemen waarbij het bestaande onderscheid tussen ziekenfonds-

verzekerde en particulier gehandhaafd blijft 

Ziekenfondsverzekerden worden momenteel redelijk betrouwbaar geregistreerd. 

Wat betreft een registratie van particulieren (ten behoeve van het vesti-

gingsbeleid) valt te denken aan: 
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a l ) opgave door de huisarts op grond van zijn medisch registratie-systeem 

a2) de huisarts houdt zelf een registratie van particulieren bij (met 

afspraken over wie wel resp. niet (meer) als particuliere patiënt van 

hem kan worden beschouwd) 

a3) een register per huisarts, beheerd door een extern automatiseringscen-

trum 

b) alle niet-ziekenfondsverzekerden worden wettelijk verplicht een verzekering 

af te sluiten voor huisartsenhulp en daarbij aan de verzekeraar opgave te 

doen van de huisarts van keuze 

Vervolgens is invoering van een registratie als nu geldt voor ziekenfonds-

verzekerden mogelijk. 

c) een al of niet tot huisartsenhulp beperkte volksverzekering voor ziektekos-

ten 

Als kanttekening bij de onder b) en c) genoemde mogelijkheden kan worden 

gesteld dat: 

- een verplichting tot verzekering voor huisartsenhulp (hetzij bij een parti-

culier verzekeraar, hetzij in de vorm van een volksverzekering) voor de 

burger in een aantal gevallen een behoorlijke kostentoename kan betekenen. 

De afwezigheid van een verzekering voor huisartsenhulp berust niet zelden op 

zelf-selectie. Zo wordt bijv. een gezin met 2 kinderen dat 2 maal per jaar 

de huisarts bezoekt, nu gedwongen het risico dat er huisartsenhulp nodig is, 

te verzekeren tegen een premie die 5 tot 7 maal zo hoog ligt als de oor-

spronkelijke uitgaven. Hiertegenover staan uiteraard voorbeelden waarin de 

verplichting voor de persoon in kwestie wel gunstig uitpakt. De inkomensver-

schuivingen ten gevolge van zulk een verplichting zijn echter niet gering. 

In een latere versie van de nota wordt gekozen voor een registratie waarbij de 

huisarts zelf aan de Plaatselijke Huisartsen Vereniging (PHV) opgeeft hoeveel 

particulieren tot zijn praktijk behoren. Door de PHV wordt voor de betreffende 

regio vervolgens een totaalverband gelegd met het totaal aantal inwoners 

verminderd met het aantal ziekenfondsverzekerden. Bij een significante afwij-

king zal door een registeraccountant per praktijk het aantal "economische" 

particulieren (= opbrengsten uit hulp aan particulieren, gedeeld door een 

landelijk verrichtingengetal) worden bepaald. 

Als redenen voor deze keuze worden aangevoerd dat: 

- registratie door particuliere ziektenkostenverzekeraars niet haalbaar is 

- een verplichting tot verzekering voor huisartsenhulp waarschijnlijk niet te 

verwezenlijken is 

- geen zicht bestaat op de totstandkoming van een (beperkte) volksverzekering 

tegen ziektenkosten 
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Hoofdstuk VII.  De doorgaans omvangrijkste investeringen in de huisartsprak- 

tijk: de goodwill en het (woonhuis-)praktijkpand  

Par. 1. Inleiding 

Zowel in de literatuur als in allerlei beleidsnota's wordt de laatste jaren 

veel aandacht besteed aan de doorgaans omvangrijkste investeringen in de 

huisartspraktijk: de goodwill en het (woonhuis-)praktijkpand. 

In dit hoofdstuk zullen we behalve aan de theoretische achtergronden van met 

name de investering in goodwill, aandacht besteden aan de omvang van genoemde 

investeringen, de wijze van financiering e.d. in de praktijk. Met name zal 

worden stilgestaan bij de relatie tussen deze investeringen en het uit de 

betreffende huisartspraktijk resulterende inkomen. Voorts wordt uitvoerig 

aandacht besteed aan de mogelijkheid om het systeem van goodwill-betaling bij 

praktijkoverdracht af te schaffen. Beschreven wordt hoe een afwikkeling van de 

goodwill-problematiek zou kunnen verlopen. 

In par. 2 wordt aandacht besteed aan het goodwill-begrip in het recht en in de 

bedrijfseconomie. Voorts worden enige fiscale aspecten van goodwill aangege-

ven. 

In par. 3 wordt de aandacht toegespitst op de goodwill in de huisartspraktijk. 

Achtereenvolgens wordt gekeken naar de positie van de koper en verkoper van 

een huisartspraktijk en naar de "markt" voor huisartspraktijken. Voorts beste-

den we in deze paragraaf aandacht aan de bedragen die in 1977 voor goodwill 

werden betaald alsmede aan het verschijnsel van de zgn. "verkapte" goodwill-

betalingen. 

In par. 4 wordt ingegaan op de investering in het praktijkpand resp. het 

praktijkgedeelte van het woonhuis-praktijkpand (de kosten die een dergelijke 

investering met zich meebrengt komen in par. 5 aan de orde). 

In par. 5 wordt uitvoerig stilgestaan bij de relatie tussen de investeringen 

in goodwill en praktijkpand enerzijds en de honorering van de huisarts ander-

zijds. In deze paragraaf worden de kosten samenhangend met goodwill en prak-

tijkpand niet afgeleid uit de normatieve kostenopstelling volgens de landelij-

ke honoreringsovereenkomst (zoals in hoofdstuk III), maar uit investeringsbe-

dragen en daarbij in het geding zijnde financiële en fiscale aspecten. Omdat 

hierbij een groot aantal factoren een rol blijkt te spelen en omdat we met 

name geïnteresseerd zijn in de relatie tussen deze investeringen en het uit de 

praktijk resulterende inkomen in een aantal alternatieve situaties, is gekozen 
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voor een casuIstieke benadering. Achtereenvolgens wordt de situatie bekeken 

voor een praktijk van 2600 zielen die op veel punten overeenkomst vertoont met 

de normatieve praktijk volgens de landelijke honoreringsovereenkomst (casus 

I), een praktijk van 2200 zielen die verder veel overeenkomst vertoont met de 

praktijk uit casus I (casus II) en een praktijk voor de beschrijving waarvan 

zoveel mogelijk is aangesloten op voor 1977 berekende gemiddelden (gemiddelde 

praktijkomvang, gemiddeld goodwill-percentage, gemiddelde investering in 

praktijkpand etc.) (casus III). 

In par. 6 wordt onderzocht wat, vanuit de huisartspraktijk gezien, de invloed 

van afschaffing van goodwill is op de honorering. Daartoe worden de in par. 5 

besproken casussen, nadat zij op enkele punten zijn aangepast (geen goodwill-

betaling bij praktijkovername en geen goodwill-ontvangst bij praktijkbeëindi-

ging alsmede een verlaging van de omzet in verband met het wegvallen van de in 

het honorarium begrepen vergoeding voor "interest praktijkinvestering") nog-

maals uitgewerkt en worden de uitkomsten vergeleken met die in par. 5. 

In par. 7 wordt ingegaan op hetgeen over de investeringen in goodwill en 

praktijkpand naar voren wordt gebracht in de nota's "Naar een nieuwe honore-

ring" en "Vestigingsregelingen" van de LHV. 

In par. 8 tenslotte besteden we aandacht aan de wenselijkheid en mogelijkheid 

van afschaffing van goodwill-betalingen bij praktijkoverdracht. Nadat is 

gekeken of en onder welke voorwaarden afschaffing van goodwill-betalingen 

mogelijk is, wordt ingegaan op de hoogte van de schadeloosstelling voor reeds 

gevestigde huisartsen, de wijze van afwikkeling en de financiering ervan. We 

eindigen met de bespreking van alternatieve voorstellen ter verlichting resp. 

oplossing van de goodwill-problematiek. 
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Par. 2. Goodwill, een theoretische beschouwing  

Par. 2.1. Inleiding  

Reeds in 1929 schreef de Amerikaan J.B. Canning (14): "Accountants, writers on 

accounting, economists, engineers and the courts have all tried their hands at 

defining goodwill, at discussing its nature, and at proposing means of value-

ing it. The most striking characteristic of this immense amount of writing is 

the number and variety of disagreements reached". 

Over goodwill is reeds veel geschreven. Gezien het feit dat dit onderwerp in 

het totaal van onze studie slechts een onderdeel vormt, willen we deze theore-

tische beschouwing tot het hoogst noodzakelijke beperken. We zullen daarmee 

verre van volledig zijn. 

Het begrip "goodwill" is al oud. We zien het reeds in het 16e eeuwse Engeland 

en wel als het recht om een opvolger aan te wijzen in een huur— of pachtover-

eenkomst. Als bedoelde overeenkomst erg voordelig was, kon aan het recht een 

zekere waarde worden toegekend. 

Later duikt het begrip op in samenhang met de overdracht van zaken welker 

uitoefening een persoonlijk karakter droeg, zoals een praktijk. In veel stu-

dies over goodwill wordt verwezen naar een rechtszaak uit 1810, waarin de 

rechter, Lord Eldon, het wezen van goodwill omschrijft als: "The probability 

that the old customers will resort to the old place". Deze omschrijving is 

vergelijkbaar met die van de "sleurtheorie" en de "goodwill of inertia": de 

afnemers zeggen de relatie uit traagheid niet op, tenzij de voordelen van 

andere leveranciers zeer evident zijn. 

Achtereenvolgens zullen we aandacht besteden aan het goodwill—begrip in het 

recht (par. 2.2), in de bedrijfseconomie (par. 2.3) alsmede aan enkele fiscale 

aspecten (par. 2.4). 

Pár. 2.2. Het goodwill—begrip in het recht  

In de Nederlandse jurisprudentie is in de loop der tijd veel over het begrip 

goodwill te doen geweest. In het belastingrecht wordt dit begrip voor het 

eerst geIntroduceerd door de Minister van Financiën, in 1917. 

In 1918 erkent vervolgens de Hoge Raad, dat goodwill een zaak is in de zin van 

het Burgerlijk Wetboek. Na 1918 volgen vele arresten waarin de (verworven of 

derivatieve) goodwill als zaak wordt aangemerkt, ook nadat de Hoge Raad in 

1933 beslist had dat goodwill geen zaak voor het civiel recht is (Jacobs 

(54)). Verderop in deze subparagraaf komen we op het begrip zaak nog terug. 
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Meerwaardeleer en goodwill als winstmogelijkheid  

Een bekende definitie van goodwill is die van Molengraaff (67a): "De hoogere 

waarde, welke de bestanddeelen van eene zaak te samen genomen bezitten boven 

de waarde dier bestanddeelen, ieder op zichzelf beschouwd". 

Tegenover deze opvatting over goodwill, die bekend staat onder de term meer-

waardeleer, staat de opvatting over goodwill als winstmogelijkheid. Van Oven 

(92) wijst de meerwaardeleer af op grond van het feit dat goodwill ook voor-

komt zonder een band met iets kostbaars (de zgn. onbelichaamde goodwill). Bij 

een artsenpraktijk zonder pand, inventaris en instrumentarium zijn er geen 

zaken die "stuk voor stuk waarde hebben plus een meerwaarde over het geheel, 

doch alleen maar "iets" dat ruilwaarde of verkeerswaarde bezit". 

In dit geval bestaat het iets van waarde' )  "uit een aantal verbintenissen om 

te doen (aanbeveling bij patiënten, publicatie van de overdracht) en om niet 

te doen (niet zelf als zodanig werkzaam blijven binnen een straal van x km)". 

Een omschrijving van goodwill die past bij de opvatting over goodwill als 

winstmogelijkheid is o.a. die van Houwing (52): "de goodwill der onderneming 

is haar vermogen om winst te doen ontstaan, is de door de gezamenlijke be-

standdelen der onderneming geschapen mogelijkheid van winst". Terecht brengt 

Hellema (49) hier tegenin, dat een onderneming die weliswaar winst oplevert 

maar niet meer dan een normaal rendement over het geínvesteerde kapitaal, geen 

goodwill bezit. 

In 1953 overweegt de Hoge Raad in een tweetal belastingrechtelijke arresten 

dat de "goodwill tot uitdrukking brengt de winstcapaciteit van een bedrijf 

boven een normaal rendement van het daarin belegde vermogen en boven een 

normale beloning van den arbeid van den ondernemer en dat deze aldus in het 

algemeen vertegenwoordigt de meerwaarde, welke boven dat vermogen aan het 

bedrijf kan worden toegerekend". 

Ook Cohen Jehoram (19) baseert zijn omschrijving van goodwill op de winstmoge-

lijkheid: "de door de uitoefening van een beroep of bedrijf geschapen over-

draagbare voorsprong die zich uit in een toekomstig superrendement van in dit 

beroep of bedrijf gestoken kapitaal en arbeid". 

Terecht merkt Grapperhaus (42) op, dat de koper van de goodwill nauwelijks een 

toekomstig superrendement mag verwachten, omdat de gekochte goodwill zélf óbk 

in dit beroep of bedrijf gestoken kapitaal is. De schrijver legt voorts nadruk 

1) Van Oven spreekt nadrukkelijk over goodwill als iets van waarde en niet als 
de waarde van iets. 
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op het feit dat er ter zake van het superrendement sprake is van onzekerheid, 

van verwachting. Hij zet ook een vraagteken achter het woord superrendement, 

maar in zijn eigen definitie komt dit woord weer terug. 

Is goodwill een zaak?  

Voorts kan men de vraag stellen of de voorsprong, waarover Cohen Jehoram 

spreekt, voorwerp kan zijn van een op zichzelf staand overdraagbaar recht, 

m.a.w., of het recht op goodwill een subjectief vermogensrecht, d.w.z. een 

"zaak" in de zin van art. 555 van het Burgerlijk Wetboek kan zijn. 

Cohen Jehoram (19) betoogt dat goodwill weliswaar slechts een onderdeel is van 

het complex handelszaak, maar dan wel het meest essentiële: "een onderneming 

zonder goodwill kan ten hoogste een verzameling goederen met een complementai-

re waarde zijn. Omgekeerd is een onderneming zonder een ander element dan 

goodwill goed denkbaar". Hij besluit met te verklaren dat zijns inziens good-

will voldoet aan het "normale type van een subjectief vermogensrecht". 

Ook Van Oven (95) is van mening, dat goodwill als een zaak dient te worden 

beschouwd. Zijn mening is dat het recht zich moet aansluiten bij het sociaal—

economisch verkeer, waarin goodwill als het belangrijkste (soms enige) onder-

deel van onderneming of praktijk wordt verkocht en geleverd, en goodwill als 

vermogensrechtelijk object moet erkennen. 

Hier tegenover staan veel schrijvers die van mening zijn, dat goodwill niet 

voor afzonderlijke overdracht vatbaar is. Volgens Dorhout Mees (30) gaat 

goodwill op de koper over, omdat ze een eigenschap van de onderneming is. 

Beekhuis (3) betoogt dat de waarde die aan goodwill wordt toegekend, is geba-

seerd op een feitelijke situatie en niet op een juridische. 

De rechtspraak laat de vraag of goodwill wel of geen zaak is in het midden. 

Het antwoord op deze vraag bleek voor de rechtsgevolgen niet belangrijk. 

Kamphuisen en Van der Grinten (126) concluderen daaruit, dat aan een juridisch 

begrip goodwill geen behoefte bestaat, omdat het zich in andere verschijnselen 

oplost: overdracht is niets anders dan dat de vervreemder bij contract de 

reeds eerder in deze subparagraaf (pag. 237) genoemde verplichtingen op zich 

neemt. 

Persoonlijke en zakelijke goodwill: bedrijf en beroep  

In de op pagina 237 vermelde, door de Hoge Raad in 1953 gegeven omschrijving 

van goodwill wordt alleen gesproken over bèdrijf en niet over het vrije be-

roep. Het betreft hier een onderscheid dat in het verleden door veel juristen 

voor de goodwill—problematiek als fundamenteel werd gezien, nl. het verschil 

tussen bedrijf (waarbij er sprake zou zijn van zakelijke goodwill) en beroep 
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(waarbij er sprake zou zijn van persoonlijke goodwill). Men twijfelde aan de 

overdraagbaarheid van persoonlijke goodwill omdat men deze nauw verbonden 

achtte met de persoon van de ondernemer. 

Cohen Jehoram (19) betoogt, dat het onderscheid tussen de persoonlijke, niet—

overdraagbare eigenschappen van de ondernemer en hetgeen van deze eigenschap-

pen als het ware is geobjectiveerd tot een overdraagbaar ondernemingsbestand-

deel, zeer vaag is. Deze geobjectiveerde persoonlijke goodwill (het produkt 

van het ondernemerstalent) is volgens hem waarschijnlijk de meest voorkomende 

vorm van verhandelbare goodwill. Bovendien blijkt in de praktijk ook zuiver 

persoonlijke goodwill overdraagbaar. 

Het onderscheid zakelijke — persoonlijke goodwill vindt hij eigenlijk niet 

meer dan een kwalificatie achteraf van een bepaald rechtsfeit: dát er sprake 

is van goodwill blijkt uit het simpele feit, dat er f X voor is betaald. 

Ophof (93) acht het beter om, voor wat betreft het goodwill—vraagstuk, geen 

onderscheid te maken tussen bedrijf en beroep. Hij ziet een onderneming als 

een open, als een in wisselwerking met zijn omgeving verkerend systeem, dat op 

zijn beurt weer subsysteem is van een groter geheel. Dit systeem bestaat in 

het algemeen uit goederen, rechten, verplichtingen en relaties. Men kan de 

totale onderneming verkopen, maar ook het wezen van de onderneming, het func-

tionerende systeem, de (levende)
1) 

goodwill. Bij een grote onderneming kan dit 

gemakkelijk omdat het functionerende systeem een samenstel van relaties is en 

niet gebonden aan één persoon. Bij kleine ondernemingen is het functionerende 

systeem vaak verbonden met de persoon van de ondernemer. Bij artsenpraktijken 

is dit zeer sterk: daar is de arts zélf het functionerende systeem, hetgeen 

duidelijk blijkt uit het bij overdracht te bedingen concurrentieverbod. 

Voor Meijers (72) was het aan goodwill van praktijken toegeschreven persoon-

lijke karakter aanleiding voor de verklaring "dat overdracht van de artsen-

praktijk in de medische wereld dan wel gebruikelijk is, maar dat de wetgever 

er geen behoefte aan heeft dat nog eens extra aan te moedigen". 

Belangrijk in dit kader is wat nu het verschil is tussen vrij beroep en be-

drijf. Van der Grinten (49a) geeft de volgende tamelijk algemeen aanvaarde 

omschrijvingen: 

— "beroep is regelmatige maatschappelijke werkzaamheid" 

— "bedrijf is beroep, waarbij niet de persoonlijke kwaliteiten van de beoefe- 

1) Dit ter onderscheiding van de dode goodwill als meerwaarde van de comple-
mentariteit boven de som der waarden der afzonderlijke bestanddelen. 
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naar op de voorgrond treden" 

Het beroep-niet-bedrijf omvat het beroep in dienstverband en het vrije beroep, 

waarmee uit het voorgaande de volgende omschrijving is af te leiden voor het 

vrije beroep: "een regelmatige maatschappelijke werkzaamheid waarbij de per-

soonlijke kwaliteiten van de beoefenaar op de voorgrond treden en welke niet 

in dienstverband plaatsvindt". 

Cohen Jehoram is van mening, dat de begripsbepaling van het vrije beroep 

thuishoort op het terrein van de sociologie en verwijst daarbij naar Van der 

Ven (115a), die de volgende omschrijving geeft: "Het vrije beroep is een maat-

schappelijke structuurvorm voor dienstverlening van hooggekwalificeerde aard, 

waarin het commercialiserende moment zoveel mogelijk wordt vermeden en de 

economische en juridische zelfstandigheid van de dienstverlening een waarborg 

oplevert voor de eisen van onafhankelijkheid, toewijding, vertrouwen, e.d., 

die het maatschappelijk verkeer in bijzondere mate voor bepaalde diensten 

pleegt te stellen". 

Tenslotte kan men zich afvragen of goodwill-betaling bij overdracht van een 

huisartspraktijk strookt met hetgeen in deze laatste omschrijving het vrije 

beroep wordt toegedacht; de patiënt is geen koopwaar. "Maar", stelt Cohen 

Jehoram, "niet de patiënten, maar de kans dat de patiënten zullen blijven, 

wordt verhandeld". 

Par. 2.3. Het goodwill-begrip in de bedrijfseconomie  

Ook vanuit de bedrijfseconomie is aan het goodwill-begrip de nodige aandacht 

besteed. 

Een goed bruikbare, zij het nogal op het bedrijf toegespitste omschrijving van 

goodwill, vinden we bij Beunder (7). "Datgene waarvoor men bij de koop of 

verkoop van een bedrijf meer betaalt en meer ontvangt dan de prijssom voor de 

activa, verminderd met het bedrag van de op geld gewaardeerde passiva, welke, 

met de goodwill, worden gekocht en verkocht". 

Sommige schrijvers, o.a. Kaner (56), Van der Noord (88) gaan bij hun poging om 

een antwoord te vinden op de vraag wat goodwill in feite is, na door welke 

factoren deze goodwill wordt bepaald, een benaderingswijze die wel wordt 

samengevat onder de term "factorengedachte". 

Veel bedrijfseconomen gaan uit van de gedachte dat er sprake is van goodwill, 

indien de koper of verkoper op grond van de winstverwachtingen die hij ten 

aanzien van een onderneming of praktijk heeft, een hogere waarde aan die 

onderneming of praktijk toekent dan de intrinsieke waarde. Aldus zou men 

goodwill (G) kunnen omschrijven als de rentabiliteitswaarde (R) van de onder- 
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neming of praktijk, verminderd met de intrinsieke waarde (I): G = R - I. 

De rentabiliteitswaarde (R) is de waarde van de onderneming afgeleid uit de 

toekomstig te verwachten inkomensstroom. Omdat in het licht van de continui-

teit de onderneming haar waarde ontleent aan de mogelijkheid om inkomen te 

vormen, is de rentabiliteitswaarde, zolang niet aan stopzetting wordt gedacht, 

dé waarde van de onderneming. De rentabiliteitswaarde kunnen we definiëren als 

de contante waarde van de in de toekomst te verwachten netto opbrengsten (na 

aftrek van ondernemersloon) (W t ) tegen een rentevoet gelijk aan de door de 

n 	W
t ondernemer verlangde rentabiliteit (i). Kortweg: R = E 

De door de ondernemer verlangde rentabiliteit (i) zal met name afhankelijk 

zijn van de rentabiliteit die hij bij aanwending in alternatieve richting 

verwacht te kunnen realiseren met inachtneming van de daarbij in het spel 

zijnde (relatieve) onzekerheid. 

De intrinsieke waarde (I) van de onderneming kunnen we omschrijven als de som 

van de waarden van de activa bij alternatieve aanwending of verkrijging (ex-

clusief de zelf gevormde goodwill) verminderd met de schulden. 

De ondernemer verlangt behalve het ondernemersloon een rentabiliteit van i 

over de intrinsieke waarde van de onderneming (I), hij verlangt derhalve iI. 

De ondernemer ontvangt echter W. Zolang W t  groter is dan iI, ontvangt de 

ondernemer een surplus-inkomen, een overwinst O t  (O t  = Wt  - iI). 

We kunnen G = R - I schrijven als: 

n 	W 	n 	iI 	n W - iI 	n 	0 
t  t 	 t___ G = E 	-E 	= E 	= E 

t=1 (1+i)
t 	

t=1 (1+1)
t 	

t=1 (1+i)
t 	

t=1 (1+i)
t 

 

In woorden: 

goodwill is de contante waarde van de overwinst O t  gedurende n perioden tegen 

een rentevoet, gelijk aan de door de ondernemer verlangde rentabiliteit (i). 

De basisgedachte is dat de onderneming meer waard is, omdat er naar verwach-

ting meer uitkomt dan de minimaal door de ondernemer verlangde rentabiliteit 

over de intrinsieke waarde. 

In bijna alle omschrijvingen van het begrip goodwill in de bedrijfseconomie 

wordt gesproken over contante waarde van overwinst, van surplus-inkomen, over 

gekapitaliseerde ondernemingspremie of gekapitaliseerd differentieel inkomen. 

Lang niet in alle omschrijvingen wordt voldoende tot uitdrukking gebracht, dat 

het gaat om verwachtingen, dat er sprake is van schattingen en onzekerheid. 

t=1 (1+1)
t 
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n 	0
t 

Blijkens de formule: G  =  E 

is de goodwill (G) afhankelijk van: 

1. de overwinsten (0 e ) die men in ieder van de toekomstige n jaren verwacht, 

inclusief de eindafrekeningswinst bij beëindiging van de onderneming 

2. het aantal perioden (n) dat men in de beschouwing betrekt 

3. de rentevoet waartegen deze overwinsten contant worden gemaakt (i) 

ad 1. De overwinst moet voor ieder van de toekomstige jaren worden geschat. 

Bij deze schatting vormen de winsten in het verleden, ontdaan van inci-

dentele baten en lasten, een belangrijke basis. Een nauwkeurige analyse 

van de in de toekomst te verwachten opbrengsten en kosten is hierbij 

onontbeerlijk. 

Met overwinst wordt bedoeld winst na aftrek van ondernemersloon en na 

aftrek van de door de ondernemer verlangde rentabiliteit over de intrin-

sieke waarde (exclusief de in termen van goodwill te verrichten inves-

tering). 

Bij overwinsten dient ook rekening te worden gehouden met een eventuele 

eindafrekeningswinst. Bij de in par. 5 en 6 van dit hoofdstuk te behan-

delen casussen over goodwill in de huisartspraktijk blijkt de verwach-

ting ten aanzien van de goodwill-opbrengst bij praktijkbeëindiging vaak 

van doorslaggevend belang te zijn. 

ad 2. In feite dient ieder van de toekomstige jaren in de beschouwing te 

worden betrokken. Doorgaans zal men zijn aandacht echter concentreren op 

de eerste 5 á 10 jaar omdat voor de nog langere termijn de onzekerheid 

nogal groot wordt. Bij de in par. 5 en 6 te behandelen casussen over 

goodwill in de huisartspraktijk blijkt de gekozen praktijkperiode even-

eens een belangrijke factor. 

ad 3. De rentevoet waartegen de overwinsten contant moeten worden gemaakt, is 

de minimaal door de ondernemer gewenste rentabiliteit. Deze rentabili-

teit zal afhankelijk zijn van de opbrengstmogelijkheden bij aanwending 

van de met de investering gemoeide middelen in alternatieve richting. De 

mogelijkheid om schulden af te lossen (c.q. niet aan te gaan) willen we 

hier uitdrukkelijk als een aanwending van de met de investering gemoeide 

middelen in alternatieve richting noemen. 

Sommige schrijvers verhogen vervolgens deze rentevoet met een risicofac- 

tor teneinde op deze wijze rekening te houden met de onzekerheid die met 

t=1 (1+1)
t 
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de betreffende investering samenhangt. 

Bekijkt men de beschrijvingen van het goodwill-begrip in de bedrijfseconomie 

vanuit de goodwill-problematiek bij huisartspraktijken, dan valt de eenzijdige 

nadruk op de winstgevendheid van de onderneming of praktijk op. 

Wij zouden goodwill willen omschrijven als "de waarde die een subject, om 

welke reden dan ook, aan een praktijk of onderneming toekent boven de intrin-

sieke waarde". 

Eén van de redenen waarom men een praktijk of onderneming die hogere waarde 

toekent, kan gelegen zijn in de winstgevendheid van de betreffende praktijk of 

onderneming in vergelijking met aanwending van arbeid en kapitaal in alterna-

tieve richting. Maar ook andere redenen zijn mogelijk zoals bijvoorbeeld de 

status die een bepaalde onderneming of praktijk de ondernemer of beroepsbeoe-

fenaar verschaft. 

Zouden we in een omschrijving van goodwill alleen de winstgevendheid als reden 

vermelden, dan maakt dat de omschrijving wat onvolledig, maar niet onbruik-

baar. In dat geval kunnen de niet genoemde redenen nl. betrokken worden op het 

gewenste rendement of ondernemersloon. Een hoge status zou bijvoorbeeld voor 

een ondernemer of beroepsbeoefenaar reden kunnen zijn om een lager onderne-

mersloon te verlangen. 

Het voorgaande kunnen we 

verkoper. 

De maximale prijs die de koper voor 

betalen, zal afhankelijk zijn van: 

a. verwachtingen die de koper heeft 

een onderneming of praktijk zal willen 

van de 

als volgt toespitsen op de persoon van de koper en 

ten aanzien van de winstgevendheid 

door hem te verkrijgen onderneming of praktijk 

Vanzelfsprekend moet deze winstgevendheid worden gezien in relatie tot die 

van andere ondernemingen of praktijken, hetgeen tot uitdrukking komt in de 

door hem minimaal verlangde rentabiliteit. 

b. moeilijk of niet kwantificeerbare factoren van vaak persoonlijke aard, 

zoals bijvoorbeeld het aanzien dat naar de mening van de koper een bepaalde 

positie (bijvoorbeeld het beroep van huisarts in een bepaald kader) geeft 

Afgezien van de onder b genoemde factoren kan de maximale prijs die de koper 

wil betalen (Rk ), theoretisch worden gesteld op de contante waarde van de door 
k 

hem in de toekomst te verwachten netto winsten (w
t
) tegen de door hem minimaal 

gewenste rentabiliteit (ik)• 

Het bedrag dat de koper maximaal aan goodwill zal willen betalen, is 

Gk  = Rk- 1 (I = intrinsieke waarde). 



244 

De minimale prijs die de verkoper  zal willen accepteren, zal afhankelijk zijn 

van: 

a. verwachtingen die de verkoper heeft ten aanzien van de winstgevendheid van 

de door hem te vervreemden onderneming of praktijk 

Deze winstgevendheid moet uiteraard worden bekeken tegen de achtergrond van 

die van alternatieve investeringsmogelijkheden. Dit geschiedt doordat de 

discontering plaatsvindt tegen de door de verkoper minimaal verlangde 

rentabiliteit. 

b. moeilijk of niet kwantificeerbare factoren van vaak persoonlijke aard 

In dit kader kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het gegeven dat de schei-

dende huisarts zich verantwoordelijk voelt voor de toekomstige zorg voor 

zijn patiënten. 

Afgezien van de onder b genoemde factoren kan de minimale prijs die de verko-

per wil accepteren (Rv ), theoretisch worden gesteld op de contante waarde van 

de door hem in de toekomst te verwachten netto winsten (w vt ) tegen de door hem 

minimaal verlangde rentabiliteit (1 
v ). 

Het bedrag dat de verkoper minimaal aan goodwill zal willen ontvangen, is G v  = 

R -  I. 

De prijs die uiteindelijk voor de onderneming of praktijk zal worden betaald 

(L) zal, afgezien van de onder b genoemde factoren, maximaal R k  en minimaal RIT  

kunnen zijn. Voor de te betalen goodwill (L - I) geldt analoog, dat die 

maximaal Gk  en minimaal Gv  zal bedragen. 

Is Rk  < Rv , dan komt er in principe geen koopovereenkomst tot stand. 

Hoever L af komt te liggen van Rk  resp. Rv  hangt af van velerlei factoren, die 

we kunnen samenvatten onder het begrip markt. Bij markt moeten we in dit 

verband niet alleen denken aan de factoren vraag, aanbod en prijs. Factoren 

als de toegankelijkheid van de markt, het vigerende informatiesysteem (kent de 

k6per alle alternatieven?) en voorschriften van overheid en organisaties zijn 

eveneens van belang, doch in algemene termen moeilijk nader te omschrijven. 

Omdat het wat betreft de winstgevendheid gaat om verwachtingen van koper en 

verkoper en omdat daarnaast niet of nauwelijks kwantificeerbare factoren van 

vaak persoonlijke aard in het spel zijn, kunnen "deskundige adviseurs" niet, 

althans niet adequaat, de prijs van de onderneming of praktijk bepalen. In 

feite is een onderneming of praktijk waard "wat een gek ervoor geeft". Deze 

adviseurs kunnen echter wel een belangrijk klankbord vormen waar het de ver-

wachtingen van de koper en verkoper betreft en bovendien kunnen zij een en 

ander vertalen in een theoretische maximum- en minimumprijs. 
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In feite is het goodwill-probleem een investeringsprobleem waarbij het hele 

scala van theorieën, dat op het gebied van de investeringsanalyse bestaat, kan 

worden bezien. 

In par. 3 zullen we het voorgaande nader toespitsen op koop en verkoop van de 

huisartspraktijk. 

Par. 2.4. Enkele fiscale aspecten van goodwill  

In het kort zullen we hier de meest relevante fiscale aspecten van goodwill 

aangeven, te weten de fiscale afschrijving op goodwill en de belastingheffing 

over de eindafrekeningswinst waarvan de goodwill vaak deel uitmaakt. 

In de in par. 5 te behandelen casussen komen beide aspecten aan de orde. 

Fiscale afschrijving op goodwill  

Volgens de Wet op de Inkomstenbelasting van 1964 geldt overgenomen goodwill 

als een bedrijfsmiddel waarop afgeschreven mag worden. Afschrijving is alleen 

toegestaan op gekochte, geactiveerde goodwill, terwijl er tevens duidelijk 

sprake moet zijn van een waardedaling van het bedrijfsmiddel ("slijtende 

goodwill"). Uit de jurisprudentie blijkt dat de fiscale afschrijving niet 

afhankelijk mag worden gesteld van het resultaat (ook in geval van een lage 

winst of een verlies dient er dus afgeschreven te worden). 

De vraag of er bij de huisartspraktijk wel sprake is van slijtende goodwill, 

omdat immers bij verkoop van de praktijk doorgaans weer goodwill wordt ontvan-

gen, dient gezien de jurisprudentie op dit punt, bevestigend te worden beant-

woord. De gedachtengang hierbij is, dat gekochte goodwill in de loop der tijd 

zal verdwijnen en zal worden vervangen door zelfgevormde goodwill. Het is in 

dat geval dus niet de overgenomen goodwill die bij beroepsbeëindiging wordt 

(terug)ontvangen. 

De investeringsaftrek en vervroegde afschrijving en de faciliteit die daarvoor 

in 1978 in de plaats gekomen is, de Wet Investerings Rekening (WIR), zijn niet 

van toepassing op goodwill. 

Wat betreft de afschrijvingstermijn wordt in 1977 voor goodwill bij artsen-

praktijken een termijn van 5 jaar toegestaan. In de casussen in par. 5 sluiten 

we hierop aan. 

De belasting over goodwill bij praktijkbeëindiging  

Voorzover bij praktijkbeëindiging de directe opbrengstwaarde de fiscale boek-

waarde van de activa overtreft, is er sprake van eindafrekenings- of stakings-

winst. Deze winst werd in 1977 met inachtneming van een vrijstelling van 
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20000 1)  op verzoek belast met een bijzonder tarief van 20 tot 50%. 2)  

De belastingheffing op deze overdrachtswinst is geheel of gedeeltelijk te 

vermijden door gebruik te maken van de zgn. stamrechtvrijstelling: onder 

bepaalde voorwaarden mag de gekapitaliseerde waarde van een stamrecht (een 

recht op lijfrente of een ander recht op periodieke uitkeringen) tot een 

bepaald maximum op de stakingswinst in mindering worden gebracht. Op dit 

maximum dient echter de gekapitaliseerde waarde van na 1971 ontstane afspraken 

uit hoofde van een verplichte bedrijfs— of beroepspensioenregeling in minde-

ring te worden gebracht. 

In de casussen in par. 5 wordt met deze stamrechtvrijstelling geen rekening 

gehouden. In par. 8, waar we nader ingaan op de mogelijkheden om goodwill—

betaling bij overdracht van huisartspraktijken af te schaffen, komen we op 

deze stamrechtvrijstelling nog terug. 

1) Mits men gedurende de bestaansduur van de onderneming of praktijk niet 
reeds eerder van deze vrijstelling gebruik had gemaakt. 
2) In geval van overlijden bedraagt het bijzonder tarief steeds 20%. 
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Par. 3. Goodwill in de huisartspraktijk  

Par. 3.1. Inleiding  

In par. 2 is gesproken over zowel de onderneming als de (artsen-)praktijk. In 

deze paragraaf richten we onze aandacht op de huisartspraktijk. We zouden de 

huisartspraktijk kunnen omschrijven als het kader waarbinnen de huisarts zijn 

beroep uitoefent. 

Een verschil met de meeste ondernemingen is dat de intrinsieke waarde (I) vaak 

relatief laag is, soms zelfs nihil. In het laatste geval valt de rentabili-

teitswaarde van de praktijk (R) samen met de goodwill (G = R - I = R). Sommige 

schrijvers spreken dan van "onbelichaamde goodwill". 

Achtereenvolgens zullen we in deze paragraaf aandacht besteden aan de positie 

van de koper en verkoper van een huisartspraktijk (par. 3.2) en aan de "markt" 

voor huisartspraktijken (par. 3.3). 

Par. 3.2. De positie van de koper en de verkoper van een huisartspraktijk, de  

rol van alternatieve vestigingsmogelijkheden  

De koper  

De koper van een praktijk staat voor een investeringsbeslissing. Beperken we 

de keuzemogelijkheden tot die mogelijkheden waarbij hij als huisarts werkzaam 

is, dan heeft hij de keuze uit: 

1) overname van een bestaande solopraktijk tegen betaling van een bedrag voor 

goodwill en eventueel andere over te nemen activa 

2) deelneming in een bestaande solopraktijk, associatie of groepspraktijk 

tegen betaling van een bedrag voor goodwill en eventueel aanwezige andere 

activa 

3) als werknemer resp. als ambtenaar gaan werken in dienst van een gezond-

heidscentrum of verwante instelling 

4) een wel of niet gesteunde vrije vestiging, alleen of met een of meer colle-

gae 

ad 1) Hierbij heeft de koper een keuze uit x praktijken met ieder zijn eigen 

vraagprijs, opbrengsten, risico's, ligging en andere kenmerken. De markt 

zal waarschijnlijk niet zo volkomen zijn, dat de koper alle alternatieve 

mogelijkheden kan kennen. 

Vaak moet behalve voor goodwill ook voor andere activa worden betaald 

zoals bijvoorbeeld: 
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- de debiteuren 

Overdracht van deze post kan betekenen dat er een zekere band ontstaat 

met de particuliere patiënten. 

- het praktijkpand 

Vaak is de praktijkvoering sterk verbonden met het praktijkpand. Uit 

dien hoofde is overname van het pand gewenst. Soms schuilt ook good-

will in de prijs die voor het pand wordt gevraagd, omdat die prijs 

hoger ligt dan de taxatiewaarde. Het pand stemt niet altijd overeen 

met de in deze tijd aan een praktijkpand te stellen eisen; verbouwin-

gen kunnen daarom noodzakelijk zijn. 

- de praktijkinventaris 

Deze is vaak verouderd. 

Analoog aan het in de vorige paragraaf (pag. 243) gestelde, is de prijs 

die de koper  maximaal voor praktijk x wil betalen (Rk) afhankelijk van: 

a. verwachtingen die de koper heeft ten aanzien van de winstgevendheid 

van praktijk x 

Het huidige uit de praktijk resulterende inkomen is voor de rendements-

verwachtingen van de koper een belangrijk gegeven. Hij verwacht dat een 

bepaald percentage van de patiënten hem als opvolger zal aanvaarden. "De 

afnemers zeggen de relatie uit traagheid niet op, tenzij de voordelen 

van andere leveranciers zeer evident zijn" ("sleurtheorie" of "goodwill 

of inertia"). Dit wordt hier versterkt, doordat de overdracht van de 

medische dossiers wordt vergezeld van introductie en aanbeveling (even-

tueel tijdens een inwerkperiode) door de overdragende huisarts en een 

concurrentiebeding. De hoogte van het percentage van de patiënten dat 

mee overgaat zal onder meer afhankelijk zijn van de persoon van de 

overdragende arts, de persoon van de opvolger, het in die praktijk 

gebruikelijke verloop, terwijl ook de samenstelling van de praktijk in 

termen van aantal ziekenfondsverzekerden en particulieren van belang is. 

Dit laatste hangt samen met het feit dat ziekenfondsverzekerden op het 

moment van praktijkovername moeten kiezen op naam van welke huisarts zij 

wensen te worden overgeschreven, terwijl particulieren in feite pas 

hoeven te kiezen op het moment dat zij daadwerkelijk huisartsenhulp 

nodig hebben. 

Het toekomstig rendement zal voorts afhankelijk zijn van ontwikkelingen 

van demografische aard, ontwikkelingen in de concurrentieverhoudingen en 

de regels die bij een eventueel vestigingsbeleid zullen gaan gelden. 
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Vanzelfsprekend dient de koper bij de schatting van het toekomstige 

rendement rekening te houden met de mogelijke risico's. Over het alge-

meen worden de risico's bij overname kleiner geacht dan die bij vrije 

vestiging. 

b. moeilijk of niet kwantificeerbare factoren van vaak persoonlijke aard 

Van de 371 1)  vestigingen in 1977 betrof 42,9% een overname van een 

bestaande solopraktijk en 0,8% een overname van een deel van een prak-

tijk door één huisarts (bron: huisartsenregistratie NHI (44)). 

ad 2) 39,1% Van de vestigingen in 1977 betrof deelneming in een bestaande 

praktijk. Niet zelden ging het hierbij om uitbreiding van een bestaande 

solopraktijk tot een associatie of groepspraktijk. 

Omdat bij deze vorm van vestiging niemand of slechts een deel van de 

zittende huisartsen de betreffende praktijk verlaat, is de kans dat de 

patiënten bij de praktijk blijven bij deze vorm van vestiging groter dan 

bij praktijkovername. Vandaar dat ook wel wordt gekozen voor een tijde-

lijke associatie als vorm voor een (geleidelijke) praktijkoverdracht. 

ad 3) In 1977 trad slechts 0,5% van de zich vestigende huisartsen in loon-

dienst. In hoofdstuk IV en V is de inkomenssituatie van de huisarts als 

vrij beroepsbeoefenaar vergeleken met die van de burgerlijke rijksambte-

naar en de werknemer in de gezondheidszorg (LAD-regeling). 

ad 4) 16,7% Van de vestigingen in 1977 betrof een vrije vestiging van een 

huisarts alleen of tezamen met een of meer collegae. 9,7% Waren zgn. ge-

steunde vrije vestigingen, hetgeen inhoudt dat de vestiging geschiedt 

met instemming van de in het gebied reeds gevestigde huisartsen. 7% 

Waren zgn. "wilde" vrije vestigingen. Bij een gesteunde vrije vestiging 

wordt vaak een aantal patiënten van de reeds gevestigde huisartsen 

overgeschreven naar de nieuwkomer. De laatste moet hiervoor doorgaans 

wel een bedrag aan goodwill betalen. 

Tegenover het feit dat men bij vrije vestiging geen of althans geen 

volledige praktijk hoeft over te nemen, staat het gegeven dat een vrije 

vestiging vaak in de beginjaren een erg laag inkomen oplevert. Het na 

aftrek van ondernemersloon resterende inkomen zal over de eerste jaren 

vaak negatief zijn. De beginnende huisarts heeft namelijk behalve met de 

kosten van levensonderhoud te maken met een relatief hoog bedrag aan 

1) Exclusief 23 assistent-huisartsen. 
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vaste lasten zoals de pensioenpremie (een substantiële minimum—deelname 

in de Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen is verplicht), en de vaste 

praktijkkosten (huisvesting, instrumentarium, vaste kosten auto en 

rente); een assistente in loondienst zal hij vaak nog niet hebben: de 

echtgenote helpt mee. 

Daarnaast is de onzekerheid, vooral in geval van een wilde vrije vesti-

ging, aanzienlijk groter dan bij praktijkovername. De onzekerheid be-

treft niet alleen de hoogte van de aanloopverliezen, maar met name ook 

de duur van de aanloopperiode. Vaak zal de huisarts deze aanloopverlie-

zen met vreemd vermogen moeten financieren. In verband met de relatief 

grote onzekerheid zal de prijs voor vreemd vermogen dan aan de hoge kant 

zijn. Niet zelden is men aangewezen op een financiering gekoppeld aan 

een levensverzekering. 

De verkoper  

Analoog aan hetgeen in par. 2 is gesteld zal, theoretisch gezien, de minimale 

prijs die de verkoper voor praktijk x wil accepteren (Rvx) afhankelijk zijn 

van: 

a. verwachtingen die hij heeft inzake de winstgevendheid van de door hem te 

vervreemden praktijk 

b. moeilijk of niet kwantificeerbare factoren van vaak persoonlijke aard 

Sommigen achten in dit kader ook de rechtvaardigingsgrond van belang: kan de 

verkoper zijn vraagprijs rechtvaardigen? Wij achten dit minder belangrijk. We 

gaan er vanuit, dat reeds het gegeven dat kandidaat—kopers bereid zijn om een 

bedrag voor de praktijk te betalen, voor de verkoper voldoende reden is om een 

bedrag te vragen. 

De vraag is hoe belangrijk de motieven van de verkoper zijn voor de verklaring 

van de hoogte van het goodwill—bedrag. Getuige onderzoek van Groenewegen en 

Van der Zee naar vertrek uit de huisartspraktijk (45) wordt verkoop immers 

doorgaans pas overwogen als deze door andere dan louter economische factoren 

is geIndiceerd (bereiken 65—jarige leeftijd, de gezondheidstoestand laat te 

wensen over, verandering van interessegebied e.d.). De afweging die de verko-

per dan maakt, is niet zozeer "verkopen of doorgaan", maar "verkopen aan 

wie?". 

Bij deze afweging spelen niet of moeilijk kwantificeerbare factoren als bij-

voorbeeld de zorg voor de toekomstige geneeskundige verzorging van de patiën-

ten, een belangrijke rol. Het is echter economisch gezien niet irreëel om te 

veronderstellen dat de verkoper binnen het kader van de hiervoor onder b 
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genoemde factoren, een zo hoog mogelijk bedrag aan goodwill zal trachten te 

bedingen. Dit betekent dat als we alleen de economische factoren beschouwen, 

voor de verklaring van de hoogte van het goodwill—bedrag het zwaartepunt 

verschuift naar de motieven van de koper. 

Par. 3.3. De markt voor huisartspraktijken  

Regels, gebruiken en kenmerken van de markt  

In Nederland is de betaling van goodwill niet wettelijk geregeld. Toch is deze 

ter zake van de overdracht van huisartspraktijken zo ingeburgerd, dat: 

- in de landelijke honoreringsovereenkomst tussen LHV en VNZ rekening gehou-

den wordt met de gevolgen hiervan in de kostensfeer 

- er sprake is van regels van de KNMG 

Zo stelt deze bijvoorbeeld, dat de goodwill maximaal 90% van het bruto 

praktijkinkomen mag bedragen. 

Daarnaast bestaat er een groot aantal geschreven en ongeschreven regels, die 

eveneens van belang zijn voor de betaling van goodwill bij praktijkoverdracht. 

Men denke bijvoorbeeld aan: 

- het al eerder vermelde gegeven, dat ziekenfondsverzekerden bij beëindiging 

van de praktijk door hun huisarts moeten kiezen voor een andere huisarts, 

ook al behoeven zij op dat moment geen geneeskundige hulp 

De kans dat ziekenfondsverzekerden zich laten inschrijven op naam van 

degene die de praktijk overneemt, moet daarom hoger worden geacht dan voor 

de particulieren die meestal pas in geval van een concrete behoefte aan 

huisartenhulp een keuze hoeven maken. 

— de vaak bestaande afspraak tussen huisartsen om gedurende drie maanden geen 

patiënten van een overleden collega over te nemen 

- de gedragsregel om zich niet te vestigen in het praktijkgebied van een arts 

bij wie men minder dan 2 jaar geleden assistent of vervanger is geweest, of 

met wie men in onderhandeling over praktijkovername of associatie is ge-

weest 

— het feit dat de praktijkovername naast deelneming in een associatie of 

groepspraktijk wordt gezien als de gebruikelijke vorm van vestiging 

Een "wilde" vrije vestiging wordt door de plaatselijke collegae vaak niet, 

althans niet direct geaccepteerd, hetgeen repercussies heeft voor deelname 

aan weekenddiensten, onderlinge waarnemingsregelingen voor vakanties e.d. 

- het feit dat in de praktijk de goodwill meestal wordt uitgedrukt in een 

percentage van het bruto praktijkinkomen (al dan niet gemiddeld over een 

aantal jaren) 



2 5 2 

Het percentage wordt vaak gesteld op het op dat tijdstip ter plaatse ge-

bruikelijke. 

Andere kenmerken van de markt zijn: 

- er is geen vrije toetreding 

Om praktijk te kunnen uitoefenen, moet men zijn ingeschreven als huisarts. 

- de markt is onvolkomen: de informatie over het aanbod is minder volledig 

dan bij veel andere markten het geval is 

De vraag naar praktijken wordt de laatste jaren centraal geregistreerd bij 

de Huisarts Registratie Commissie. Over het aanbod van praktijken is veel 

minder informatie beschikbaar. Vaak beschikt de adspirant-koper nauwelijks 

over alternatieven. 

- de regionale verschillen zijn soms erg groot en hangen vaak samen met de 

aantrekkelijkheid van het gebied als woonplaats, hetgeen mede van invloed 

is op de samenstelling van de bevolking (bijvoorbeeld rijke gepensioneerden 

in mooie streken tegenover een arme en veel zorg vragende bevolking in een 

moeilijk toegankelijke (parkeerproblemen, trappen) binnenstad) 

- de professie heeft nogal wat invloed 

Ze probeert bijvoorbeeld de verkopende artsen ervan te overtuigen, dat het 

belangrijk is om de praktijken betaalbaar te houden. Daarnaast zien we dat 

er pogingen worden gedaan om een dreigend overschot aan huisartsen te weren 

(aanbeveling tot beperkingen inzake de opleiding, nadruk op verkleining van 

de praktijkomvang). 

Vraag naar en aanbod van huisartspraktijken  

De vraag naar huisartspraktijken hangt nauw samen met het aantal afgestudeer-

den van de huisartsenopleiding. In par. 7.5 van hoofdstuk I is hieraan reeds 

aandacht besteed. Hierbij werd voor een aantal tijdstippen aangegeven hoeveel 

huisartsen er te veel resp. te weinig zouden zijn bij een gemiddelde praktijk-

omvang van 2000, 2200 resp. 2400 zielen. Tevens werd melding gemaakt van het 

bestaan per 1-1-1981 van een "reservoir" van ruim 600 huisartsen, waarvan ca. 

1/3 actief een praktijk zoekt, ca. 1/3 minder actief zoekt en ca. 1/3 om 

uiteenlopende redenen niet praktijkzoekend is, doch plannen tot vestiging niet 

heeft opgegeven. Daarnaast waren er volgens het NHI (44) per dezelfde datum 

460 huisartsen die geen vestigingsplannen (meer) hadden. Per 1-1-1982 is dit 

laatste cijfer reeds gestegen tot ca. 600. 

Het aanbod van huisartspraktijken hangt nauw samen met het aantal huisartsen 

dat de praktijk verlaat en het aantal gevallen waarin men bereid en in staat 
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is ruimte te creëren voor een extra huisarts, hetzij in •associatief verband, 

hetzij in loondienst, hetzij in de vorm van een gesteunde vrije vestiging. 

Het aantal huisartsen dat de praktijk verlaat, blijkt slechts tot op bepaalde 

hoogte afhankelijk te zijn van de leeftijdssamenstelling van de groep prak-

tijkvoerende huisartsen. Volgens Groenewegen en Van der Zee (45) was van de 

praktijkverlaters in 1975 52% jonger dan 55 jaar, 24% zat in de leeftijdsklas-

se 55-64 jaar en eveneens 24% was 65 jaar of ouder. Het relatief grote aantal 

"voortijdige" praktijkverlaters bleek sterk samen te hangen met de mogelijk-

heid om elders werkzaam te zijn in een functie die de betreffende arts -alles 

in aanmerking genomen- aantrekkelijker voorkomt dan voortzetting van de huis-

artspraktijk. Onder invloed van een snelle stijging van het aantal artsen in 

het algemeen zullen deze mogelijkheden echter snel afnemen. Een toenemend 

aantal potentiële "voortijdige" praktijkverlaters zal in dat geval gedwongen 

zijn de praktijk voort te zetten en het aantal praktijkverlaters zal dienten-

gevolge dalen. De snelle afname van het aantal praktijkverlaters in 1981 (25 á 

30%) ten opzichte van voorafgaande jaren zou daaruit te verklaren zijn. 

Het aantal gevallen waarin men vrijwillig bereid is ruimte te maken voor een 

extra huisarts zal, behalve van de ideeën die bij huisartsen leven over samen-

werking, praktijkverkleining e.d., ook sterk afhankelijk zijn van de financië-

le mogelijkheden. Onder invloed van een te verwachten sterke daling van de 

inkomsten uit nevenfuncties (zie hoofdstuk II) en van een achterblijven van de 

inkomsten uit "normale" huisartsenhulp aan particulieren (zie hoofdstuk VI, 

par. 7.3), zal de financiële situatie de mogelijkheden om ruimte te maken voor 

een extra huisarts sterk beperken. 

De markt voor huisartspraktijken wordt op dit moment derhalve gekenmerkt door 

een grote en nog steeds toenemende vraag, terwijl het aanbod -zonder een 

Ingrijpen van bovenaf- hierbij steeds verder achterblijft. Het is overigens 

niet de eerste keer dat deze situatie zich voordoet. De ontwikkeling van het 

aantal huisartsen sinds de 2e wereldoorlog laat afwisselend overschotten en 

tekorten zien. Direct na de 2e wereldoorlog is er sprake van een tekort aan 

huisartsen en in de tweede helft van de jaren vijftig is er sprake van een 

duidelijk overschot. In 1962/1963 is er vervolgens weer sprake van een huis-

artsentekort, terwijl er op het moment in toenemende mate sprake is van een 

overschot. 

De prijs van huisartspraktijken: de hoogte van de goodwill  

In de jaren 1962/1963, toen er sprake was van een duidelijk tekort aan huis- 

artsen, kwamen met name in de grote steden situaties voor waarin huisartsen 
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hun praktijk niet of nauwelijks kwijt konden. In de tweede helft van de vijf- 

tiger jaren toen er een overschot aan huisartsen was, kwamen daarentegen 

situaties voor waarin goodwill werd betaald tot 150 á 200% van het bruto 

praktijkinkomen. 

Uit een in 1981 door het NHI gehouden enquête onder huisartsen die zich in 

1977, 1978 of 1979 gevestigd hebben, bleek dat men gemiddeld ruim f 177800 

voor goodwill had betaald. De frequentieverdeling van het voor goodwill be-

taalde bedrag was als volgt: 

geinvesteerd bedrag frequentie (procentueel) 

< f 100000 37 9 

f 100001 - f 150000 81 20 

f 150001 - 1 200000 128 32 

f 200001 - 1 250000 106 26 

1 250001 - f 300000 32 8 

> 	J.  300000 19 5 

totaal 403 100 

Gespecificeerd naar praktijkomvang lagen de goodwill-bedragen als volgt: 

In de eerder genoemde enquête werden ook vragen gesteld naar de goodwill als 

percentage over de omzet uit curatief werk. Voor degenen die dit percentage 

ingevuld hebben -over het algemeen werd deze vraag volgens de onderzoekers 

nogal slecht beantwoord- lag het gemiddelde op 90%, hetgeen overeenkomt met de 

norm die de KNMG terzake stelt. De verdeling van het goodwill-percentage was 

als volgt: 

goodwill-percentage frequentie 

< 90% 45 

90% 194 

91-100% 86 

> 	100% 7 

totaal 332 

1) incl. enkele praktijken die door een samenwerkingsverband van 2 huisartsen 
zijn overgenomen. 
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"Verkapte goodwill"  

Uiteraard hoeft het als goodwill aangeduide betaalde bedrag niet overeen te 

komen met de in werkelijkheid betaalde goodwill. Dit laatste kunnen we om-

schrijven als het bedrag waarmee de totaal voor de praktijk betaalde som de 

intrinsieke waarde overtreft. Een in huisartsenkringen niet onbekend ver-

schijnsel is, dat de huisarts voor het bij de praktijkoverdracht in het geding 

zijnde onroerend goed een hogere prijs bedingt dan de waarde in het vrije 

economische verkeer, een gedragswijze die mede wordt veroorzaakt door fiscale 

overwegingen bij de verkopende huisarts, die dit onroerend goed doorgaans als 

privé—bezit te boek heeft staan. 

Om deze reden werd in de eerder genoemde enquête ook de vraag opgenomen: 

"Indien U bij de overname van het patiëntenbestand tevens onroerend goed 

overgenomen hebt, kunt U dan aangeven wat de door U geschatte waarde daarvan 

in het vrije economische verkeer was ten tijde van de overname?" De beantwoor-

ding van deze vraag naar wat wel "verkapte goodwill" wordt genoemd, voor die 

gevallen waarin een woonhuis—praktijkpand was overgenomen, was als volgt: 

geschatte waarde in vergelij— 

king tot het betaald bedrag 

frequentie 

hoger 41 

gelijk 65 

1 — 	5% 	lager 13 

6 — 10% 	lager 18 

11 — 15% 	lager 19 

16 — 20% 	lager 15 

21 — 25% 	lager 8 

> 25% 	lager 7 

totaal 186 

niet ingevuld 39 

Uit deze tabel blijkt, dat 43% van degenen die de vraag beantwoordden, de 

waarde van het woonhuis—praktijkpand ten tijde van de overname lager schatten 

dan het bij overname betaalde bedrag. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat 

gevraagd werd naar een schatting en dat bij de onderzoekers van het NHI de 

indruk bestond dat een aantal respondenten de vraag heeft ingevuld voor de 

situatie ten tijde van de invulling. 

De vraag nu is of de op pag. 253 gesignaleerde toenemende spanning tussen 
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vraag en aanbod zal leiden tot een stijging van de te betalen goodwill tot 

(ver) boven de 90% van het bruto praktijkinkomen over het jaar voorafgaande 

aan het tijdstip van overname. De kans op een dergelijke ontwikkeling achten 

wij niet zo groot, gezien de aanwezigheid van de volgende tegenkrachten: 

- de norm van de KNMG om de goodwill niet hoger te stellen dan 90% van het 

bruto praktijkinkomen 

Deze KNMG-norm heeft zowel een directe als indirecte invloed. Direct, omdat 

het feit van het bestaan van deze norm voor een niet onaanzienlijk aantal 

huisartsen aanleiding zal zijn om zich eraan te houden; men vindt het een 

belangrijke gedragsregel. Indirect, omdat over niet al te lange tijd een 

vestigingsbeleid voor huisartsen kan worden verwacht, waarbij ongeacht of de 

goodwill-betaling zal blijven bestaan of door middel van een afkoop-regeling 

zal worden opgeheven, het voor de hand ligt, dat de goodwill -en dan dwin-

gend- wordt vastgesteld op ten hoogste de nu reeds bestaande norm. Dit 

betekent, dat huisartsen die nu een praktijk overnemen, zelf waarschijnlijk 

nooit meer aan goodwill zullen ontvangen dan 90% van het bruto praktijkin-

komen. Ook de kansen op een "verkapte" goodwill-betaling zijn, gezien de 

voorgestelde regelingen ten aanzien van bij de praktijkoverdracht in het 

geding zijnde onroerend goed, nihil. Betaalt de huisarts op dit moment 

aanzienlijk meer dan 90% van het bruto praktijkinkomen, dan riskeert hij 

derhalve een aanzienlijk verlies. 

- de financiering 

Bonafide financiers zullen er bij de financiering van de praktijkoverdracht 

op attent zijn dat de vestigingsplannen van de huisarts resulteren in een 

voldoende groot verteerbaar inkomen. Ontwikkelingen in het recente verleden, 

waarbij een snelle stijging van rente en andere praktijkkosten gepaard ging 

met een achterblijven van de omzet uit nevenfuncties en "normale" huisart-

senhulp aan particulieren, hebben menig huisarts in financiële moeilijkheden 

'gebracht en daarmee menig financier aan het denken gezet. 

Hierbij moet worden bedacht dat goodwill over het algemeen slechts een 

gedeelte van de totale investering betreft. Volgens de eerdergenoemde enquè-

te van het NHI was de totale praktijkinvestering in 1977 t/m 1979 gemiddeld 

ruim f 300000. Daarnaast werd gemiddeld ca. f 200000 geinvesteerd in het 

woonhuis resp. woonhuisgedeelte l)  van het woonhuis-praktijkpand. 

1) Bij de berekening was dit gedeelte gesteld op 70%. 
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Par. 4. De investering in praktijkpand  

Wat betreft de kosten die samenhangen met het pand waarin de huisartspraktijk 

wordt uitgeoefend, zijn meerdere situaties denkbaar. Als de huisarts in loon-

dienst is, zullen deze kosten hem nauwelijks raken. Als de huisarts vrij-

beroepsbeoefenaar is, kan hij het praktijkpand huren of kopen. Hierbij is 

sprake van een praktijkpand alleen of als onderdeel van een woonhuis-praktijk-

pand. Vaak is de huisarts niet vrij in de keuze omdat een huisartspraktijk te 

koop wordt aangeboden inclusief het onroerend goed in de vorm van een prak-

tijkpand of woonhuis-praktijkpand. 

Volgens de in 1981 door het NHI ingestelde enquête bij huisartsen die zich in 

1977, 1978 en 1979 hadden gevestigd, was de gemiddelde investering in een 

afzonderlijk praktijkpand f 145000. Voor een woonhuis-praktijkpand werd gemid-

deld J" 375000 betaald. Rekenen we van het voor een woonhuis-praktijkpand 

betaalde bedrag 30% toe aan de praktijk, dan bedraagt de gemiddelde investe-

ring in onroerend goed dat voor de praktijkuitoefening werd gekocht f 120000; 

de frequentieverdeling terzake is als volgt: 

geinvesteerd in 
praktijkpand 

frequentie (procentueel) 

<f 	75000 46 17 

f  75001 - 1 100000 64 24 

1 100001 - f 125000 59 22 

1 125001 - 1 150000 39 15 

f 150001 - f 175000 23 9 

> f 175000 37 14 

totaal 268 100 

Uit tabel 19 in hoofdstuk III (pag. 125) valt af te lezen, dat de gemiddelde 

huur in het kostenbudget volgens de landelijke honoreringsovereenkomst over de 

jaren 1977 t/m 1979 bij een "normatieve" praktijkomvang van 2600 zielen f 6477 

bedroeg, een bedrag dat overigens in de loop der tijd toeneemt. De vraag of 

dit bedrag, gezien over de totale duur der praktijkuitoefening, voldoende is 

om de kosten die met de investering in praktijkpand samenhangen te dekken, 

laat zich niet eenvoudig beantwoorden. In de casu/stieke benadering in par. 5 

en 6 zal duidelijk worden gemaakt dat hierbij een groot aantal factoren een 

rol speelt. 

Hoewel de kosten samenhangend met de investering in het woonhuis c.q. het 

woongedeelte van het woonhuis-praktijkpand geen praktijkkosten zijn, spelen 
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zij bij de praktijkoverdracht een belangrijke rol. In ruim 75% der gevallen 

waarin voor de praktijkuitoefening onroerend goed werd gekocht, betrof het een 

woonhuis—praktijkpand. Vooral in dergelijke gevallen komt het nogal eens voor 

dat de opbrengsten van de praktijk nauwelijks toereikend zijn om —rekening 

houdend met een voldoende groot verteerbaar inkomen— de vaak aanzienlijke 

kosten die samenhangen met de investering in het woonhuisgedeelte van het 

woonhuis—praktijkpand, te dekken. In par. 7 komen we op deze kwestie nog 

terug. 
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Par. 5. De relatie tussen de investeringen in goodwill en praktijkpand ener-

zijds en de honorering van de huisarts anderzijds: een casu/stieke  

benadering  

Par. 5.1. Inleiding  

In de voorgaande hoofdstukken is met de kosten ten gevolge van investeringen 

in goodwill en praktijkpand rekening gehouden door aansluiting te zoeken bij 

de in hoofdstuk III op basis van de landelijke honoreringsovereenkomst tussen 

LHV en VNZ ontwikkelde kostenformules. 

In deze paragraaf willen we nader aandacht besteden aan de relatie tussen deze 

investeringen enerzijds en de honorering van de huisarts anderzijds. Omdat het 

aantal factoren dat hierbij een rol speelt erg groot is en omdat we willen 

duidelijk maken hoe de diverse factoren onderling samenhangen, is gekozen voor 

een casu/stieke benadering. Een samenvatting van de conclusies die op grond 

van deze benadering kunnen worden getrokken wordt gegeven in par. 6.5 (pag. 

297). 

In casus I wordt uitgegaan van een praktijk van 1800 ziekenfondsverzekerden en 

800 particulieren. Contactfrequentie en consultratio voor particulieren zijn 

conform de uitgangspunten van de Commissie Donner. De praktijk kent een gerin-

ge opbrengst uit nevenfuncties. De kosten, exclusief de uitgaven die samenhan-

gen met de investeringen in goodwill en praktijkpand, sluiten aan op de in 

hoofdstuk III ontwikkelde kostenformules. Voor de praktijk wordt per 1-1-1977 

een goodwill betaald van 90% van de omzet over 1976. Gevraagd wordt de rede-

lijkheid van dit bedrag te becijferen tegen de achtergrond van een honorering 

("target-income") die qua inkomen na belasting en sociale zekerheid vergelijk-

baar is met schaal 151 max. BBRA resp. het volgens de LAD-regeling door een 

huisarts als werknemer "tenminste te bereiken honorarium". 

Een en ander bij alternatieve waarden voor de investering in praktijkpand 

(1 100000 resp. 1 150000, waarvan 10% voor de grond) te financieren door 

middel van een 30-jarige 8,875% hypothecaire lening. De goodwill, die fiscaal 

over 5 jaar mag worden afgeschreven, kan worden gefinancierd door middel van 

een 15-jarige, 9,25 % onderhandse lening. De afsluitingskosten van de leningen 

zijn 2/102 van het te lenen bedrag. Voorts dient rekening gehouden te worden 

met een investeringsaftrek voor het praktijkpand (excl. grond) van 12% over 

1977 en 1978 en dient de situatie te worden bekeken met normale en vervroegde 

fiscale afschrijving. Wat betreft de te verwachten goodwill-opbrengst bij 

praktijkbeMndiging dienen 3 alternatieve situaties te worden onderscheiden: 

(a) de goodwill-opbrengst is 0, (b) de goodwill-opbrengst is nominaal gelijk 
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aan de per 1-1-1977 betaalde goodwill resp. (c) de goodwill-opbrengst bedraagt 

90% van de omzet over het jaar voorafgaand aan het tijdstip van praktijkbeëin-

diging. De situatie dient te worden bekeken in geval van een praktijkbeëindi-

ging na 10, 20 resp. 30 jaar. Voor allerlei in par. 5.2 nader te noemen varia-

bele grootheden wordt een groeivoet verondersteld van 6,5 %. De te hanteren 

disconteringsvoet ligt 5,5% boven de groeivoet. 

Casus II  verschilt hierin van casus I, dat wordt uitgegaan van een praktijk 
18 

van 2200 patiënten, waarvan-7 deel ziekenfondsverzekerden. Ook hier wordt per 

1-1-1977 een goodwill betaald van 90% van de omzet over 1976, welk bedrag in 

deze casus dient te worden beoordeeld tegen de achtergrond van een honorering 

die qua inkomen na belasting en sociale zekerheid vergelijkbaar is met schaal 

148 max. BBRA. De investering in praktijkpand, de wijze van financiering van 

deze investering en van de goodwill alsmede de diverse fiscale aspecten waar-

mee rekening gehouden dient te worden, zijn als in casus I. Wat betreft de te 

verwachten waarde van de goodwill bij praktijkbeëindiging dienen in deze casus 

dezelfde 3 alternatieve situaties te worden onderscheiden als in casus I. Ook 

hier dient de situatie te worden bekeken in geval van praktijkbeëindiging na 

10, 20 resp. 30 jaar. Groeivoet en disconteringsvoet zijn hetzelfde als in 

casus I. 

In casus III  wordt uitgegaan van een praktijk die op een groot aantal punten 

overeenkomt met de in dit en voorgaande hoofdstukken berekende gemiddelden 

voor 1977. Dit impliceert een praktijkomvang van 1881 á 1914 ziekenfondsverze-

kerden en 838 á 851 particulieren. De contactfrequentie voor particulieren 

wordt geacht tussen 2,5 en 5,0 te liggen en de consultratio voor particulieren 

tussen 0,5 en 0,8. 

Wat betreft de opbrengsten uit "overige" huisartsenhulp en nevenfuncties wordt 

aangesloten op de in hoofdstuk II berekende gemiddelden. De kosten, exclusief 

de uitgaven die samenhangen met de investeringen in goodwill en praktijkpand, 

sluiten aan op de in hoofdstuk III ontwikkelde kostenformules. Indien voor-

noemde kosten in mindering worden gebracht op de omzet resulteert het honora-

rium voor de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar v66r aftrek van de uitgaven die 

samenhangen met de investering in goodwill en praktijkpand (Ho). De casus 

wordt verder uitgewerkt voor de hoogste en laagste waarde voor H. 

Voor de praktijk wordt per 1-1-1977 een goodwill betaalt van 90% van de omzet 

over 1976. Gevraagd wordt de redelijkheid van dit bedrag te becijferen tegen 

de achtergrond van een honorering ("target-income") die qua inkomen na belas-

ting en sociale zekerheid vergelijkbaar is met schaal 151 max. BBRA. 



261 

Een en ander bij een investering in praktijkpand van .f 128850 1)  te financieren 

door middel van een 30-jarige 8,9547, 1) hypothecaire lening. De goodwill, die 

fiscaal over 5 jaar mag worden afgeschreven, kan worden gefinancierd door 

middel van een 15-jarige, 9,176% 1) onderhandse lening. De afsluitingskosten 

van de leningen zijn 2/102 van het te lenen bedrag. Voorts geldt hetgeen in 

casus I is gesteld omtrent investeringsaftrek en fiscale afschrijving prak-

tijkpand, alternatieve situaties betreffende de goodwill-opbrengst bij prak-

tijkbeëindiging en praktijkperiode, en groeivoet en disconteringsvoet. 

1) De gemiddelde investering in praktijkpand en de gemiddelde rentevoet voor 
de hypothecaire en de onderhandse lening zijn berekend op basis van enquetema-
teriaal van het NHI. 
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Par. 5.2. Casus I  

A. Beschrilving van de casus  

Een gehuwde huisarts zonder kinderen koopt en betaalt per 1-1-1977 een 

huisartspraktijk van 1800 ziekenfondsverzekerden en 800 particulieren. 

Verder gelden de volgende gegevens. 

(1) Omzet  

De totale omzet van de praktijk over 1977 (O T) kan 

worden begroot op: 

Dit bedrag is als volgt samengesteld. 

- Opbrengsten "normale" huisartsenhulp (O H): 

- ziekenfondsen: 1800 x f 79,93
1) 
 = 

- particulieren: 800 c
a 

(f 29,925  -  f 10,059 da ) 2)  

waarbij -in overeenstemming met de Commissie 

Donner- ca  (= contactfrequentie)  =  3,5 

en da  (= consultratio)  =  0,7 

Substitutie resulteert in een opbrengst van: 

- Opbrengsten uit nevenfuncties CON): 

f 212133 á f 212057 

f 143874 

f 64074 

f 4185 á f 	4109 

(ON  is hiermee gelijk aan dat deel van de normatieve praktijkkosten 

volgens de landelijke honoreringsovereenkomst, dat niet wordt vergoed 

door middel van het tarief 3) ) 

Verwacht wordt, dat de totale omzet per jaar zal toenemen met een factor 

i c • 

(2) Kosten (exclusief uitgaven die samenhangen met de investeringen in good-

will en praktijkpand) 

Deze kosten kunnen voor 1977, in aansluiting op de in hoofdstuk III ont-

wikkelde kostenformules, worden begroot op f 62530 á f 61783. 

Voor de berekening van deze bedragen zij verwezen naar bijlage 15 onder 

• 	15.1. Verwacht wordt, dat deze kosten eveneens per jaar met een factor i c  

zullen toenemen. 

(3) Het honorarium van de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar vóbbr aftrek van de  

uitgaven samenhangend met investeringen in goodwill en praktijkpand  

Dit honorarium (H c) komt uit op (1 212133  -  f 62530) á (f 212057 - 1 61783) 

=  f 149603 á f 150274, uiteraard met inachtneming van de onder (1) en (2) 

1) Zie hoofdstuk I, par. 2. 
2) Zie hoofdstuk I, par. 3. 
3) Afgeleid uit hoofdstuk III, tabel 16. 



263 

gemaakte veronderstellingen. In overeenstemming hiermee wordt ook voor H c  

een jaarlijkse toename met een factor i c  verwacht. 

(4) De investering in goodwill (G), de financiering ervan en de goodwill-

opbrengst bij praktijkbeëindiging  

Voor de praktijk wordt per 1-1-1977 (in overeenstemming met de maximum-

richtlijn van de KNMG) een goodwill betaald van 90% van de omzet over 

1976. Deze omzet kan worden bepaald op f 195638 á f 195568. Voor de bere-

kening van dit bedrag zij verwezen naar bijlage 15 onder 15.2. 

G = 0,9 (1 195638 A f 195568) = f 176074 á f 176011 

Voor de financiering van dit bedrag kan gebruik worden gemaakt van een 15- 

jarige 9,25%
1) 

onderhandse lening, groot 1,02 G = f 179596 á f 179532, af 

te lossen in 15 gelijke jaarlijkse termijnen. De afsluitingskosten bedra-

gen 0,02 G = f 3521 á f 3520. 

Wat betreft de verwachtingen ten aanzien van de bij praktijkbeëindiging te 

ontvangen goodwill zullen 3 alternatieve situaties worden bekeken: 

(a) de goodwill is 0 

(b) de goodwill blijft nominaal gelijk (f 176074 á f 176011) 

(c) de goodwill bedraagt 90% van de omzet over het jaar voorafgaand aan 

het tijdstip van praktijkbeëindiging 

(5) De investering in praktijkpand (P), de financiering ervan en de restwaarde  

bij praktijkbeëindiging  

De prijs van het praktijkpand (P) is in overeenstemming met de getaxeerde 

waarde. De waarde van de in de prijs begrepen grond is 0,1 P. 

Voor de financiering van het praktijkpand dient een 30-jarige 8,875% 1)  

hypothecaire lening, groot 1,02 P, af te lossen in 30 gelijke jaarlijkse 

termijnen. De afsluitingskosten bedragen 0,02 P. 

De verwachte restwaarde bij praktijkbeëindiging aan het eind van periode n 

bedraagt (1 + i )
n 

(
30 - n 

0,9 + 0,1 ) P. Hierbij is i p  de verwachte 

gemiddelde prijsontwikkeling voor dit type onroerend goed. 

1) We stellen hiermee de rente op de doorsnee rente die volgens een eerste 
grove interpretatie van een door het NHI gehouden enquête voor een onderhandse 
(9,25%) resp. hypothecaire (8,875%) lening werd betaald door niet-apotheekhou-
dende, gehuwde huisartsen zonder kinderen, die in 1977 een praktijk overnamen, 
afgerond naar de naastbij in de rentetafel opgenomen waarde. De betreffende 
rentevoet lag in de meeste gevallen voor 5 jaar vast. Wij veronderstellen dat 
de rentevoet voor de gehele looptijd op 9,25% resp. 8,875% ligt; een veronder-
stelling waarvan we mogen aannemen dat die, op het moment dat over de finan-
ciering moest worden beslist (in dit geval 1-1-1977) ook bij de beslisser zal 
hebben geleefd. 
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In de casus zullen de gevolgen worden bekeken van een investering (P) van 

f 100000 resp. f 150000. 

(6) Enkele fiscale aspecten  

— De gekochte goodwill mag fiscaal in 5 jaar worden afgeschreven. De 

jaarlijkse fiscale afschrijving bedraagt 0,2 (f 176074 á f 176011) 

= f 35215 á f 35202. 

— Voor de investering in praktijkpand excl. de grond, geldt een investe-

ringsaftrek van 12% over 1977 en 1978. 

— De (normale) jaarlijkse fiscale afschrijving van het praktijkpand be— 
1 

draagt— (0,9 P) = 0,03 P. Indien de praktijk buiten de randstad ligt 

bestaat de mogelijkheid van een vervroegde afschrijving van het prak-

tijkpand van 2 x 25%. In de casus zal worden bekeken wat de situatie is 

zonder resp. met vervroegde afschrijving. In verband met de investe-

ringsaftrek en de afschrijving over goodwill zal de vervroegde afschrij-

ving worden verschoven naar het 6 e  en 7e  jaar. 

— Bij praktijkbeëindiging aan het eind van periode n wordt over de eind-

afrekeningswinst, na aftrek van een vrijstelling van (1+i 

f 20000 1), op verzoek het bijzondere inkomstenbelasting—tarief toegepast. 

In dit geval bedraagt dit 50%. 

(7) "Target—income"; sociale zekerheid  

De huisarts wenst gemiddeld over de praktijkperiode een honorarium te 

verwerven dat qua inkomen na belasting en sociale zekerheid vergelijkbaar 

is met: 

(a) dat van een burgerlijke rijksambtenaar die wordt gehonoreerd volgens 

het maximum van schaal 151 BBRA 

(b) dat van een werknemer in de gezondheidszorg die wordt gehonoreerd op 

het volgens de LAD—regeling voor een huisarts "tenminste te bereiken 

niveau" 

(8) Groeivoeten, disconteringsvoet  

Hiervlibr is al enkele malen de groeivoet i c  genoemd. Een groot aantal 

grootheden wordt geacht per jaar met deze groeivoet toe te nemen. Wij 

noemden reeds de totale omzet (O T), de kosten exclusief de uitgaven die 

samenhangen met de investeringen in goodwill en praktijkpand, en het 

verschil tussen beide (8o). Ook bij de vrijstelling voor de belastinghef- 

) n-1 

1) Ook deze vrijstelling wordt derhalve geacht per jaar met een factor i c  toe 
te nemen. 
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fing over de eindafrekeningswinst werd deze groeivoet genoemd. Expliciet 

of impliciet wordt deze groeivoet o.a. ook geacht te gelden voor h Al), h8 , 

A' fB' ZA zB' de premiegrenzen voor de sociale verzekering, de AAW- 
f ' 
uitkering alsmede belastingvrije som, schijven, arbeidsongeschiktheidsaf-

trek, reiskostenforfait en 4%-regeling der inkomstenbelasting. We stellen 

ic op 0,065. 

Onder (5) werd melding gemaakt van de factor i p  als de verwachte gemiddel-

de prijsontwikkeling van het type onroerend goed waartoe het praktijkpand 

gerekend kan worden; we stellen i p  gelijk aan i c  (= 0,065). 

Voorts zullen we bij de hierna volgende berekeningen een disconteringsvoet 

i r hanteren teneinde geldbedragen die op verschillende tijdstippen worden 

betaald of ontvangen, met elkaar te kunnen vergelijken; i r  stellen we op 

i c  + 0,055 = 0,12. 

Tenzij anders vermeld worden de geldstromen geacht per eind van het jaar 

te vloeien. 

(9) Tijdstip van praktijkbeMndiging  

Bekeken zal worden wat de situatie is in geval van praktijkbeëindiging na 

10, 20 resp. 30 jaar. 

B. Berekening van het gemiddeld over de praktijkperiode te verwerven inkomen 

na belasting in de onder A omschreven alternatieve situaties  

Deze berekening die in een achttal stappen uiteenvalt, wordt beschreven in 

bijlage 16. 

De berekening resulteert in een gedurende 10, 20 resp. 30 jaar, jaarlijks 

met 6,5% toenemende annuiteit. 

Deze annutteit is verkregen door de contante waarde van de netto inkomsten 
1  per eind periode 1 te vermenigvuldigen met de factor 

,1,261,t-1 
t=1‘ 1,12 /  

(waarbij n = 10, 20 of 30). Deze annulteit is vervolgens rechtstreeks 

vergelijkbaar met het inkomen na belasting van de burgerlijke rijksambte-

naar die wordt gehonoreerd volgens het maximum van schaal 151 BBRA 

(f 51627) 2) resp. de werknemer in de gezondheidszorg die wordt gehonoreerd 

op het volgens de LAD-regeling voor een huisarts "tenminste te bereiken ni-

veau" (1 49936) 2) . Voor de berekening van deze inkomens na belasting is 

1) Voor een omschrijving van de hier genoemde begrippen zij verwezen naar 
hoofdstuk IV en V. 
2) In overeenstemming met het in de beschrijving van de casus onder (8) ge-
stelde, worden ook deze bedragen geacht met 6,5% per jaar toe te nemen. 
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gebruik gemaakt van de op pag. 131 resp. 161 gegeven vergelijkingen. 

In tabel 23 wordt de op de in bijlage 16 omschreven wijze berekende annuI-

teit weergegeven voor de (72) op grond van casus I te onderscheiden alter-

natieve situaties. Tussen haakjes staat deze annu/teit weergegeven als 

percentage van het inkomen na belasting van de hierv66r genoemde vergelijk-

bare burgerlijke rijksambtenaar resp. werknemer in de gezondheidszorg. 

C. Enkele conclusies  

Een casu/stieke benadering als in deze subparagraaf biedt de mogelijkheid 

om de relatie tussen honorering, investeringen in goodwill en praktijkpand 

en andere variabelen nader te analyseren. Het is daarbij mogelijk om te 

kijken welke invloed de diverse variabelen hebben op het uit de praktijk 

resulterende inkomen na belasting. 

Aan de hand van tabel 23 kan onder andere het volgende worden geconclu-

deerd. 

- De invloed van het feit of er sprake is van vervroegde fiscale afschrij-

ving over het praktijkpand in periode 6 en 7 resp. van een normale fisca-

le afschrijving is in het kader van deze casus niet erg groot. Bij een 

investering in praktijkpand van f 150000 is de in tabel 23 weergegeven 

annuIteit in geval van vervroegde fiscale afschrijving maximaal 1,9% 

groter dan in geval van normale afschrijving. 

- De invloed van de omvang van de investering in praktijkpand is in het 

kader van deze casus eveneens niet zo groot. Bij een investering in 

praktijkpand van f 100000 is de in tabel 23 weergegeven annuTteit maxi-

maal 3,3% groter dan bij een investering in praktijkpand van f 150000. 2)  

- Een grote invloed gaat uit van de verwachtingen die de huisarts in kwes-

tie heeft ten aanzien van de goodwill-opbrengst bij praktijkbeëindiging. 

Vooral bij een korte praktijkperiode -in de casus 10 jaar- is deze in-

vloed erg groot. 

Indien wordt uitgegaan van een aan het eind van het 10 e  jaar te verwach-

ten goodwill-opbrengst van 90% van de omzet over het 10 e  jaar, is de in 

tabel 23 weergegeven annu/teit maximaal 16,3% hoger dan indien wordt 

uitgegaan van een goodwill-opbrengst van 0.
3) 

Wordt in plaats van een 

1) Tabel 23a: nr. (10a) t.o.v. (7a), tabel 23b: nr. (22a) t.o.v. (19a). 
2) Tabel 23b: nr. (13a) t.o.v. (19a). 
3) Tabel 23b: nr. (19c) t.o.v. (19a). 



Tabel 23. De inkomsten na belasting van de huisarts uit casus I, vertaald naar 

een gedurende de totale praktijkperiode met 6,5% per jaar toenemende 

annu/teit op niveau 1977 (alles x fl) 

a) "Target-income": schaal 151 max. BBRA (inkomen na belasting in 

1977: f 51627) 

nr. praktijkpand prak- 

tijkpe- 

node 

opbrengst 

goodwill 

(pag. 263) 

annulteit 

inves- 

tering 

fiscale 

afschrijv. 

absoluut in % van 

51627 

la 100000 normaal 10 jaar (a)  49000 á 49333 94,9 á 	95,6 

lb • ■ le II  (b)  52941 h 53272 102,6 á 	103,2 

Ic 11 te II  (c)  56532 á 56862 109,5 á 	110,1 

2a yy 11  20 jaar (a) 50380 á 50672 97,6 á 	98,2 

2b 11 II II  (b)  51171 á 51463 99,1 á 	99,7 

2e II ie 11  (c)  53217 á 53508 103,1 	á 	103,6 

3a II ,,  30 jaar (a) 50580 A 50859 98,0 á 	98,5 

3b II n,  II  (b) 50867 á 51146 98,5 á 	99,1 

3c ei II I, (c) 52057 á 52335 100,8 á 101,4 

4a II  vervroegd 10 jaar (a) 49646 á 49982 96,2 á 	96,8 

4b II yg II  (b) 53587 á 53921 103,8 á 104,4 

4c e, II v, (c) 57178 A 57511 110,8 	á 	111,4 

5a I, ,, 20 jaar (a) 50977 a 51270 98,7 á 	99,3 

5b " 11 II  (b)  51768 á 52061 100,3 á 100,8 

5e II II II  (c)  53814 á 54106 104,2 á 104,8 

6a y, 11  30 jaar (a) 51080 A 51360 98,9 á 	99,5 

6b II II II  (b)  51367 á 51647 99,5 á 100,0 

6e II II II  (c)  52557 á 52836 101,8 á 	102,3 

7a 150000 normaal 10 jaar (a) 47567 á 47931 92,1 	á 	92,8 

7b iy II II  (b)  51508 á 51871 99,8 á 100,5 

7e II fl II  (c)  55098 á 55460 106,7 á 107,4 

8a II II  20 jaar (a) 49038 á 49351 95,0 è 	95,6 

8b II II II  (b)  49829 á 50142 96,5 á 	97,1 

8e II 11 II  (c)  51875 è 52187 100,5 á 	101,1 

9a ye ,r, 30 jaar (a) 49316 á 49612 95,5 á 	96,1 

9b II 11 11  (b)  49571 á 49867 96,0 è 	96,6 

9e II II II  (c)  50760 á 51056 98,3 á 	98,9 

10a ig vervroegd 10 jaar (a) 48452 á 48822 93,9 á 	94,6 

10b tv ge ie (b)  52392 á 52762 101,5 á 102,2 

10e II II II  (c)  55983 a 56351 108,4 A 109,2 

Ila II 11  20 jaar (a)  49883 á 50199 96,6 á 	97,2 

1lb II II tv (b)  50674 á 50990 98,2 A 	98,8 

Ilc 11 II II  (c)  52720 a 53035 102,1 a 102,7 
12a y, J, 30 jaar (a) 50025 A 50323 96,9 á 	97,5 

12b 

12c 

11 

11 

,, 

,t 

II  

II 

(b)  

(c)  

50279 á 50578 

51468 á 51767 

97,4 è 	98,0 

99,7 á 100,3 
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Tabel 23 (vervolg) 

b) "Target-income": het volgens de LAD-regeling voor de huisarts-

werknemer "tenminste te bereiken honorarium" (inkomen na belasting 

in 1977: f 49936) 

nr. praktijkpand prak- 

tijkpe- 

node 

opbrengst 

goodwill 

(pag. 263) 

annulteit 

inves- 

tering 

fiscale 

afschrijv. 

absoluut in % van 

49936 

13a 100000 normaal 10 jaar (a) 47689 á 48022 95,5 A 	96,2 

13b re gy ,, (b) 51630 á 51961 103,4 	á 	104,1 

13c II II II  (c) 55221 á 55550 110,6 	á 	111,2 

14a II II  20 jaar (a) 49219 h 49513 98,6 á 	99,2 

14b II II  (b)  50010 A 50304 100,2 	á 	100,7 

I4c II II II  (c)  52056 á 52349 104,2 	á 	104,8 

15a II II  30 jaar (a) 49471 á 49751 99,1 	á 	99,6 

15b II II II  (b) 49758 á 50039 99,6 á 	100,2 

15c II II ,, (c) 50948 á 51228 102,0 á 	102,6 

I6a ,, vervroegd 10 jaar (a) 48313 á 48652 96,8 á 	97,4 

16b 

16c 

,, 

II II I I  

(b)  

(c)  

52254 A 52591 

55845 á 56181 

	

104,6 á 	105,3 

	

111,8 	á 	112,5 

17a ,, ,, 20 jaar (a) 49805 á 50102 99,7 á 	100,3 

17b II ., n (b) 50595 á 50893 101,3 	è 	101,9 

17c yy ,, yi (c) 52642 A 52938 105,4 á 	106,0 

I8a et ,e 30 jaar (a) 49961 A 50244 100,1 	á 	100,6 

18b If II II  (b)  50248 á 50532 100,6 á 	101,2 

18e ,e ig •• (c)  51438 A 51721 103,0 	á 	103,6 

19a 150000 normaal 10 jaar (a) 46120 á 46488 92,4 á 	93,1 

19b II VI  (b) 50061 á 50427 100,3 á 	101,0 

19c II II II  (c) 53652 á 54016 107,4 A 	108,2 

20a II II  20 jaar (a) 47786 á 48104 95,7 	á 	96,3 

20b II II  (b)  48077 á 48894 97,3 á 	97,9 

2pc II II II  (c)  50623 A 50940 101,4 	á 	102,0 

21a II II  30 jaar (a) 48133 á 48433 96,4 á 	97,0 

21b II II VI  (b) 48387 á 48687 96,9 á 	97,5 

21c II II II  (c) 49577 á 49876 99,3 á 	99,9 

22a II  vervroegd 10 jaar (a) 46980 á 47353 94,1 	á 	94,8 

22b II II  (b)  50921 á 51293 102,0 á 	102,7 

22e II II II  (c)  54511 á 54882 109,2 	á 	109,9 

23a 

23b 

., 

,, 

.1 

yi 
20 jaar (a)  

(b)  

48619 á 48939 

49410 á 49730 

	

97,4 á 	98,0 

	

99,0 á 	99,6 

23e II II II  (c)  51456 á 51776 103,0 á 	103,7 

24a II II  30 jaar (a) 48831 á 49133 97,8 á 	98,4 

24b II le  (b) 49086 á 49388 98,3 á 	98,9 

24c II II II  (c) 50275 á 50577 100,7 á 	101,3 
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praktijkperiode van 10 jaar uitgegaan van een praktijkperiode van 20 

resp. 30 jaar, dan is hij een aan het eind van de praktijkperiode te 

verwachten goodwill-opbrengst van 90% van de omzet over het daaraan 

voorafgaande jaar, de in tabel 23 weergegeven annuïteit maximaal 5,9% 

resp. 3,0% hoger dan in geval van een verwachte goodwill-opbrengst van 0. 

- Zoals uit het voorgaande reeds blijkt speelt ook de praktijkperiode een 

belangrijke rol. Een eenduidige uitspraak of de in tabel 23 weergegeven 

annulteit hoger of lager is naarmate de praktijkduur langer is, is niet 

te geven, omdat dit samenhangt met de waarde van de overige variabelen. 

Vooral de verwachte goodwill-opbrengst bij praktijkbeëindiging speelt 

hierbij een belangrijke rol. Wordt uitgegaan van een goodwill-opbrengst 

van 0 dan is de in tabel 23 weergegeven annuïteit groter naarmate de 

praktijkperiode langer is. Wordt daarentegen uitgegaan van een goodwill-

opbrengst van 90% van de omzet over het laatste jaar dan is de in tabel 

23 weergegeven annuïteit lager naarmate de praktijkperiode langer is. 

Voorts hebben we gekeken wat de invloed is van de gekozen waarde voor de 

groeivoet (i c  = 0,065) en het gedeelte van de "gemengde kosten" dat wordt 

geacht niet of nauwelijks te variëren met de praktijkomvang (y H  = 1). 

We hebben daartoe de berekening bij een investering in praktijkpand van 

f 150000 en een "target-income" conform het maximum van schaal 151 BBRA, 

ceteris paribus herhaald met een andere groeivoet (i c  = 0,034 resp. 0) 1)2 ) 

en een andere waarde voor 	(0,5 resp. 0). De uitkomsten staan weergegeven 

in tabel I(a) van bijlage 15, pag. B 15.3. Vergelijking van kolom (1) en 

(3) van deze tabel laat zien dat de invloed van de voor y veronderstelde 
H 

waarde betrekkelijk gering is. Stellen we y H  = 0 (kolom (3)) i.p.v. 1 

(kolom (1)) dan is de annuíteit maximaal 3,1% hoger. 

Erg groot blijkt de invloed van de veronderstelde groeivoet. 1)  Indien de 

annuíteit wordt berekend met een groeivoet van 3,4% 2) 
(tabel I, kolom (4)) 

dan ligt deze 2,9 tot 6,9% lager dan die berekend met een groeivoet van 

1) Omdat we in de casus onder (8) gesteld hebben i = i c en i r  = i c  + 0,055 P 
betekent deze verandering in de groeivoet tevens een verandering in de ver- 
wachte prijsontwikkeling van het praktijkpand (i n) en in de disconteringsvoet 
(i r ). Een andere groeivoet/disconteringsvoet impliceert tevens een (geringe) 
verandering van de in hoofdstuk IV en V (met i c  = 0,065 en i r  = 0,12) 
berekende premie arbeidsongeschiktheidsverzekering ( s m  resp. s c ). Hiermee is 
door ons in deze casus geen rekening gehouden. 
2) Een groeivoet van 3,4% komt overeen met de gemiddelde jaarlijkse toename 
van het bruto abonnementshonorarium per "zware" ziekenfondsverzekerde over de 
periode 1977-1981 (zie hoofdstuk I, tabel 1 op pag. 10). 
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6,5% (tabel I, kolom (1) 1) ). Stellen we de groeivoet op 0 (kolom (5)) dan 

wordt de annuiteit zelfs 7,1 tot 18,5% lager dan die in kolom (1). 

De veronderstelde groeivoet speelt derhalve bij de beoordeling van de 

redelijkheid van het gevraagde goodwill—bedrag een belangrijke rol. 

De invloed van het veronderstelde verschil tussen disconteringsvoet (i r ) en 

groeivoet (i e ) is gering. Stellen we i r  = i c  + 0,025 (tabel I, kolom (6)) 

dan blijkt de annutteit ceteris paribus maximaal 3% hoger dan in kolom (1). 

1) In kolom (1) van tabel I in bijlage 15 worden de uitkomsten van tabel 23 
(nrs. 7a t/m 12c) herhaald. 
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Par. 5.3. Casus II  

A. Beschrijving van de Casus  

Een gehuwde huisarts zonder kinderen koopt en betaalt per 1-1-1977 een 

huisartspraktijk van 2200 zielen: 1523 ziekenfondsverzekerden en 677 parti-

culieren. 

Verder gelden de volgende gegevens. 

(1) Omzet 

De totale omzet van de praktijk over 1977 (O T) kan 

worden begroot op: 

Dit bedrag is als volgt samengesteld. 

- Opbrengsten "normale" huisartsenhulp (O H): 

- ziekenfondsen: 1523 x f 79,93 1)  = 

- particulieren: 677 c, (f 29,925  -  f 10,059 d„) 2)  

waarbij -in overeenstemming met de Commissie 

Donner- c, (= contactfrequentie)  =  3,5 

en da (= consultratio) = 0,7 

Substitutie resulteert in een opbrengst van: 

f 180013 á f 179949 

f 121733 

f 54223 

- Opbrengsten uit nevenfuncties (O N): 	f 	4056 á f 	3992 

(oN  is hiermee gelijk aan dat deel van de normatieve praktijkkosten 

volgens de landelijke honoreringsovereenkomst, dat bij een praktijkom-

vang van 2200 zielen niet wordt vergoed via het tarief 3) ) 

Verwacht wordt, dat de totale omzet per jaar zal toenemen met een factor 

ic* 

(2) Kosten (exclusief uitgaven die samenhangen met de investeringen in good-

will en praktijkpand) 

Deze kosten kunnen voor 1977 in aansluiting op de in hoofdstuk III ontwik-

kelde kostenformules, worden begroot op f 61268 á f 60636. 

Voor de berekening van deze bedragen zij verwezen naar bijlage 17 onder 

17.1. Verwacht wordt, dat deze kosten eveneens per jaar met een factor i c  

zullen toenemen. 

(3) Het honorarium van de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar 1,156r aftrek van de  

uitgaven samenhangend met investeringen in goodwill en praktijkpand  

1) Zie hoofdstuk I, par. 2. 
2) Zie hoofdstuk I, par. 3. 
3) Afgeleid uit hoofdstuk III, tabel 16. 
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Dit honorarium (Hc) komt uit op (f 180013 - f 61268)á(f 179949 - f 60636) 

= f 118745 á f 119313, uiteraard met inachtneming van de onder (1) en (2) 

gemaakte veronderstellingen. In overeenstemming hiermee wordt ook voor H c  

een jaarlijkse toename met een factor i c  verwacht. 

(4) De investering in goodwill (G), de financiering ervan en de goodwill-

opbrengst bij praktijkbeèindiging  

Voor de praktijk wordt per 1-1-1977 (in overeenstemming met de maximum-

richtlijn van de KNMG) een goodwill betaald van 90% van de omzet over 

1976. Deze omzet kan worden bepaald op f 166016 á f 165957. Voor de bere-

kening van dit bedrag zij verwezen naar bijlage 17 onder 17.2. 

G = 0,9 (1 166016 á f 165957) = f 149414 á f 149361 

Voor de financiering van dit bedrag kan gebruik worden gemaakt van een 15- 

jarige 9,25% 1)  onderhandse lening, groot 1,02 G = f 152402 á f 152348, af 

te lossen in 15 gelijke jaarlijkse termijnen. De afsluitingskosten bedra-

gen 0,02 G = f 2988 á f 2987. 

Wat betreft de verwachtingen ten aanzien van de bij praktijkbeëindiging te 

ontvangen goodwill zullen 3 alternatieve situaties worden bekeken: 

(a) de goodwill is 0 

(b) de goodwill blijft nominaal gelijk (f 149414 á f 149361) 

(c) de goodwill bedraagt 90% van de omzet over het jaar voorafgaand aan 

het tijdstip van praktijkbeëindiging 

(5) De investering in praktijkpand (P), de financiering ervan en de restwaarde  

bij praktijkbeëindiging  

Hiervoor geldt hetzelfde als in casus I is beschreven onder (5) (pag. 263- 

264). 

(6) Enkele fiscale aspecten  

De gekochte goodwill mag fiscaal in 5 jaar worden afgeschreven. De jaar-

' lijkse fiscale afschrijving bedraagt 0,2 (f 149414 á f 149361) = f 29883 è 

f 29872 

Voor het overige geldt hetzelfde als in casus I is beschreven onder (6) 

(pag. 264) 

(7) "Target-income"; sociale zekerheid  

De huisarts wenst gemiddeld over de praktijkperiode een honorarium te ver- 

werven dat qua inkomen na belasting en sociale zekerheid vergelijkbaar is 

1) Zie voetnoot 1) op pag. 263. 



B. Berekening van het gemiddeld over de praktijkperiode te verwerven inkomen  

na belasting in de onder A omschreven alternatieve situaties  

De berekening geschiedt in principe op dezelfde wijze als in casus I (zie 

bijlage 16). De berekening resulteert in een gedurende 10, 20 resp. 30 

jaar, jaarlijks met 6,5% toenemende annuIteit. 

Deze annulteit is verkregen door de contante waarde van de netto inkomsten 

per eind periode 1 te vermenigvuldigen met de factor 	
1 

1.065 t-1 
( 1,12 )  

(waarbij n = 10, 20 of 30). Deze annulteit is vervolgens rechtstreeks 

vergelijkbaar met het inkomen na belasting van de burgerlijke rijksambte-

naar die wordt gehonoreerd volgens het maximum van schaal 148 BBRA 

(f 44209) 1) . Voor de berekening van dit inkomen na belasting is gebruik ge-

maakt van een van de op pag. 131 gegeven vergelijkingen. 

In tabel 24 wordt de hierv56r omschreven annuIteit weergegeven voor de (36) 

op grond van casus II te onderscheiden alternatieve situaties. Tussen 

haakjes staat deze annutteit weergegeven als percentage van het inkomen na 

belasting van de hierv66r genoemde vergelijkbare burgerlijke rijksambte-

naar. 
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met dat van een burgerlijke rijksambtenaar die wordt gehonoreerd volgens 

het maximum van schaal 148 BBRA. 

(8) Groeivoeten, disconteringsvoet  

Hiervoor geldt hetzelfde als in casus I is beschreven onder (8) (pag. 264— 

265). 

(9) Tijdstip van praktijkbeMndiging  

Bekeken zal worden wat de situatie is in geval van praktijkbeëindiging na 

10, 20 resp. 30 jaar. 

C. Enkele conclusies  

Evenals in casus I kunnen we ook hier bekijken welke invloed de diverse 

variabelen hebben op het uit de praktijk resulterende inkomen na belasting. 

Aan de hand van tabel 24 kan onder andere het volgende worden geconclu-

deerd. 

1) De groeivoet van 6,5% per jaar wordt ook geacht in dit geval te gelden. Zie 
hiervoor de omschrijving in casus I onder (8), waarnaar in de beschrijving van 
casus II wordt verwezen. 



Tabel 24. De inkomsten na belasting van de huisarts uit casus II, vertaald 

naar een gedurende de totale praktijkperiode met 6,5% per jaar 

toenemende annutteit op niveau 1977 (alles x f 1) 

nr. praktijkpand prak-  

tijkpe-  

node 

opbrengst 

goodwill 

(pag. 	272) 

annuiteit 

inves-  

tering 

fiscale 

afschrijv. 

absoluut 

44209
1) 

 

in % van 

la 

lb 

le 

2a 

2b 

2c 

3a 

3b 

3c 

4a 

4b 

4c 

5a 

5b 

5c 

6a 

6b 

6c 

7a 

7b 

7e 

8a 

8b 

8c 

9a 

9c 

10a 

10b 

10c 

lla 

llb 

11c 

12a 

12b 

12c 

100000 

ie 

II 

•■  

II 

II 
 

II 
 

" 
 

II 

ei 

,, 

II 

II 

II 

II 

el 

,, 

II 

150000 
II 

II 

,, 

II 

" 

•, 

te 

,, 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

,, 

normaal 

,, 

it 

II 

II 

II 

II 

II 

vervroegd 
te 

,g 

II 

II 

,, 

ei 

II 

normaal 
yy 

u 

II 

II 

I/ 

n 

II 

e t 

vervroegd 

II  

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

10 jaar 

I, 

II 

20 jaar 
II 

II 

30 jaar 
tr 

II 

10 jaar 

II 

20 jaar 
II 

II 

30 jaar 

II 

10 jaar 
II 

II 

20 jaar 

•• 

30 jaar 
II 

to 

10 jaar 

II 

II 

20 jaar 
II 

II 

30 jaar 

II 

(a)  

(b)  

(c)  

(a)  

(b)  

(c)  

(a)  

(b)  

(c)  

(a)  

(b)  

(c)  

(a)  

(b)  

(c)  

(a)  

(b)  

(c)  

(a)  

(b)  

(c)  

(a)  

(b)  

(c)  

(a)  

(b)  

(c)  

(a)  

(b)  

(c)  

(a)  

(b)  

(c)  

(a)  

(b)  

(c)  

40071 á 40410 

43415 è 43753 

46462 á 46799 

42008 á 42298 

42679 A 42969 

44416 á 44705 

42423 á 42697 

42679 á 42953 

43688 á 43962 

40589 á 40937 

43933 á 44280 

46980 á 47326 

42533 á 42829 

43205 á 43500 

44941 A 45235 

42866 á 43144 

43122 á 43400 

44131 á 44409 

37916 á 38279 

41260 á 41622 

44307 á 44668 

40191 á 40499 

40862 á 41170 

42599 á 42905 

40769 á 41057 

40992 á 41281 

42001 A 42289 

38544 á 38917 

41888 á 42260 

44935 á 45306 

40890 á 41203 

41561 á 41874 

43298 á 43610 

41361 á 41654 

41584 á 41877 

42594 á 42886 

	

90,6 á 	91,4 

	

98,2 á 	99,0 

	

105,1 	á 	105,9 

	

95,0 á 	95,7 

	

96,5 á 	97,2 

	

100,5 	á 	101,1 

	

96,0 á 	96,6 

	

96,5 á 	97,2 

	

98,8 á 	99,4 

	

91,8 á 	92,6 

	

99,4 á 	100,2 

	

106,3 á 	107,1 

	

96,2 á 	96,9 

	

97,7 á 	98,4 

	

101,7 	á 	102,3 

	

97,0 á 	97,6 

	

97,5 á 	98,2 

	

99,8 á 	100,5 

	

85,8 á 	86,6 

	

93,3 á 	94,2 

	

100,2 á 	101,0 

	

90,9 á 	91,6 

	

92,4 A 	93,1 

	

96,4 	A 	97,1 

	

92,2 á 	92,9 

	

92,7 	á 	93,4 

	

95,0 A 	95,7 

	

87,2 á 	88,0 

	

94,8 á 	95,6 

	

101,6 á 	102,5 

	

92,5 	á 	93,2 

	

94,0 á 	94,7 

	

97,9 A 	98,6 

	

93,6 á 	94,2 

	

94,1 	á 	94,7 

	

96,4 á 	97,0 

1) Inkomen na belasting behorend bij een honorering volgens schaal 148 max. 
BBRA. 
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- De invloed van het feit of er sprake is van vervroegde fiscale afschrij-

ving over het praktijkpand in periode 6 en 7 resp. van normale fiscale 

afschrijving is in het kader van deze casus niet erg groot. Bij een 

investering in praktijkpand van f 150000 is de in tabel 24 weergegeven 

annuiteit in geval van vervroegde fiscale afschrijving maximaal 1,7% 

groter dan in geval van normale fiscale afschrijving. 1) 

- De invloed van de omvang van de investering in praktijkpand is in deze 

casus aanmerkelijk groter dan in casus I. Bij een investering in prak-

tijkpand van f 100000 is de in tabel 24 weergegeven annuTteit maximaal 

5,7% groter dan bij een investering in praktijkpand van f 150000. 2)  

- Een grote invloed gaat ook hier uit van de verwachtingen die de huisarts 

in kwestie heeft ten aanzien van de goodwill-opbrengst bij praktijk-

beëindiging. Vooral bij een korte praktijkperiode -in de casus 10 jaar-

is deze invloed erg groot. 

Indien wordt uitgegaan van een aan het eind van het 10 e  jaar te verwach-

ten goodwill-opbrengst van 90% van de omzet over het 10 e  jaar, is de in 

tabel 24 weergegeven annuiteit maximaal 16,9% hoger dan indien wordt 

uitgegaan van een goodwill-opbrengst van 0. 3)  Wordt in plaats van een 

praktijkperiode van 10 jaar uitgegaan van een praktijkperiode van 20 

resp. 30 jaar, dan is bij een aan het eind van de praktijkperiode te 

verwachten goodwill-opbrengst van 90% van de omzet over het daaraan 

voorafgaande jaar, de in tabel 24 weergegeven annuiteit maximaal 6,0% 

resp. 3,0% hoger dan in geval van een verwachte goodwill-opbrengst van 0. 

- Zoals uit het voorgaande reeds blijkt speelt ook in deze casus de prak-

tijkperiode een belangrijke rol. Een eenduidige uitspraak of de in tabel 

24 weergegeven annulteit hoger of lager is naarmate de praktijkduur 

langer is, is niet te geven, omdat dit samenhangt met de waarde van de 

overige variabelen. Ook in deze casus speelt vooral de verwachte good-

will-opbrengst bij praktijkbeëindiging hierbij een belangrijke rol. Wordt 

uitgegaan van een goodwill-opbrengst van 0 dan is de in tabel 24 weerge-

geven anntateit groter naarmate de praktijkperiode langer is. Wordt 

daarentegen uitgegaan van een goodwill-opbrengst van 90% van de omzet 

over het laatste jaar, dan is de in tabel 24 weergegeven annuiteit lager 

naarmate de praktijkperiode langer is. 

1) Tabel 24: nr. (10a) t.o.v. (7a). 
2) Tabel 24: nr. (la) t.o.v. (7a). 
3) Tabel 24: nr. (7c) t.o.v. (7a). 
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Voorts hebben we ook hier gekeken wat de invloed is van de gekozen waarde 

voor de groeivoet (i c  = 0,065) en het gedeelte van de "gemengde kosten" dat 

wordt geacht niet of nauwelijks te variëren met de praktijkomvang 

(y 	= 1). 
H 

We hebben daartoe de berekening bij een investering in praktijkpand van 

f 150000 en een "target—income" conform het maximum van schaal 148 BBRA, 

ceteris paribus herhaald met een andere groeivoet (i c  = 0,034 resp. 0) 1)2) 

en een andere waarde voor 'y (0,5 resp. 0). De uitkomsten staan weergegeven 
H 

in tabel I(a) van bijlage 17, pag. B 17.4. Vergelijking van kolom (1) en 

(3) van deze tabel laat zien dat de invloed van de voor -y H  veronderstelde 

waarde aanzienlijk kan zijn. Stellen we y H  = 0 (kolom (3)) i.p.v. 1 (kolom 

(1)) dan is de annulteit 4,8 tot 11,6% hoger. Dit verschil is aanzienlijk 

groter dan bij casus I (pag. 269) hetgeen duidelijk laat zien dat een 

grotere variabiliteit van de kosten met de praktijkomvang ten gunste werkt 

van kleinere praktijken. 

Erg groot blijkt de invloed van de veronderstelde groeivoet. Indien de 

annulteit wordt berekend met een groeivoet van 3,4% (tabel I, kolom (4)) 

dan ligt deze 3,8 tot 9,2% lager dan indien berekend met een groeivoet van 

6,5% (tabel I, kolom (1) 3) ). Stellen we de groeivoet op 0 (kolom (5)) dan 

wordt de annuïteit zelfs 9,3 tot 23,3% lager dan in kolom (1). 

De veronderstelde groeivoet speelt derhalve bij de beoordeling van de 

redelijkheid van het gevraagde goodwill—bedrag hier een nog belangrijkere 

rol dan in casus I. 

De invloed van het veronderstelde verschil tussen disconteringsvoet (i r) en 

groeivoet (i c ) is gering. Stellen we i r  = i c  + 0,025 (tabel I, kolom (6)) 

dan blijkt de annuïteit ceteris paribus maximaal 4,1% hoger dan in kolom 

(1). 

1) Zie voetnoot 1) op pag. 269. 
2) Zie voetnoot 2) op pag. 269. 
3) In kolom (1) van tabel I (a) in bijlage 17 worden de uitkomsten van tabel 
24 (nrs. 7a t/m 12c) herhaald. 
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Par. 5.4. Casus III  

A. Beschrijving van de casus  

Een gehuwde huisarts zonder kinderen koopt en betaalt per 1-1-1977 een 

huisartspraktijk die overeenkomt met het in hoofdstuk VI, par. 4 berekende 

gemiddelde voor 1977: 1881 á 1914 ziekenfondsverzekerden en 838 á 851 

particulieren. 

Verder gelden de volgende gegevens. 

(1) Omzet 

In overeenstemming met het in hoofdstuk VI, par. 4 (pag. 190) gestelde en 

met inachtneming van de daaraan ten grondslag liggende veronderstellingen 

kan de totale omzet van de praktijk over 1977 worden begroot op: 

0T  =  1158801 + 838 (f29,925 - 110,059da )ca 
è 1162166 + 851 (129,925  -  110,059d a )ca 	 [II 

waarbij ca  = contactfrequentie voor particulieren 

,da  = 
 consultrato voor particulieren 

Van dit bedrag heeft f 18761 	1 19669 betrekking op opbrengsten uit 

"overige" huisartsenhulp en nevenfuncties; de rest betreft opbrengsten uit 

hoofde van "normale" huisartsenhulp (hoofdstuk VI, pag. 189). 

Wat betreft de waarde van c
a 

en d
a wordt in hoofdstuk VI (pag. 191) uitge-

gaan van: 2,5 < c a  < 5 en 0,5 < da  < 0,8. Substitutie van deze waarden in 

vergelijking [1] geeft 1204635 1 ) < OT  < /268096 2 ). 

Verwacht wordt dat de totale omzet per jaar zal toenemen met een factor 

i c . 

(2) Kosten (exclusief uitgaven die samenhangen met de investeringen in good-

will en praktijkpand) 

In overeenstemming met het gestelde in par. 4 van hoofdstuk VI (pag. 196) 

kunnen deze kosten worden begroot op: 

	

c 	3  -  d 
ff 52875 + 6,75(1 29,925 - f 10,059da )c a  + f 12535,1 -A( 	 c

z 
3  -

a 

{/ 53524 + 6,85(1 29,925  -  f 10,059d a )ca  + f 12729,1 --"( 	 1,11d
a

)} 
als y

H  = 
 0, tot 

	

c 	3  -  d 
1f 62007 + 6,75(1 29,925  -  f 10,059da )c a  + f 1892,6 -A( 	 c

z 
3  -  1,17d

a
)1  

1f 62237 + 6,85(f 29,925  -  f 10,059d a )c a  + f 1921,7 c
a

( 
z
'3 - 1,11d

a
/I 

1) ca  =  2,5; da  =  0,8. 
9 ) ca  =  5,0; da  =  0,5. 
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als y = 1 
H 

waarbij y H  = het gedeelte van de in hoofdstuk III (pag. III) onder de 

categorie "gemengde kosten" ingedeelde praktijkkosten, dat 

niet varieert met de praktijkomvang 

cz  = contactfrequentie voor ziekenfondsverzekerden 

Verwacht wordt, dat deze kosten eveneens per jaar met een factor i c  zullen 

toenemen. 

(3) Het honorarium van de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar v56r aftrek van de  

uitgaven samenhangend met investeringen in goodwill en praktijkpand  

Dit honorarium (H c) is eenvoudig te berekenen door de onder (1) genoemde 

omzet te verminderen met de onder (2) genoemde kosten. In hoofdstuk VI, 

par. 4 (pag. 197) is voorts gekeken hoe groot H c  is bij de verschillende 

combinaties van de gestelde uiterste waarden voor c a , da , ca/c z  en'. Uit 

de betreffende tabel (tabel 21) blijkt dat de laagste waarde voor H c  

(f 138327) de onderste waarde is bij de combinatie ca  = 2,5; da  = 0,8; 

ca/c z  = 1 en y H  = 0 en de hoogste waarde (f 204605) de bovenste waarde is 

bij de combinatie c a  = 5,0; da  = 0,5; ca/c z  = 0,7 en '1' = 0. 

We zullen casus III nader uitwerken voor deze laagste resp. hoogste waarde  

voor H.  Impliciet wordt ook voor H c  verwacht dat dit per jaar met een 

factor i c  zal toenemen. 

(4) De investering in goodwill (G), de financiering ervan en de goodwill-

opbrengst bij praktijkbeëindiging  

Voor de praktijk wordt per 1-1-1977 een goodwill betaald van 90% van de 

omzet over 1976. Dit percentage stemt overeen met de maximum-richtlijn 

terzake van de KNMG en met de uitkomsten van een door het NHI gehouden 

enquête naar -onder andere- het bij vestiging in 1977 betaalde goodwill-

percentage; dit bleek gemiddeld 90,3% te zijn. De gemiddelde omzet over 

, 1976 kan worden bepaald op f 189481 (minimaal) á f 249907 (maximaal). Voor 

de berekening van deze bedragen zij verwezen naar bijlage 17 onder 17.4. 

G = 	0,9 (f 189481) = f 170532 (minimaal) 

resp. 0,9 (f 249907) = f 224916 (maximaal) 

Voor de financiering van dit bedrag kan gebruik worden gemaakt van een 15- 

jarige 9,176% 1)  onderhandse lening, groot 1,02 G = f 173943 (minimaal) 

1) De gewogen gemiddelde rente voor onderhandse leningen bij praktijkovernames 
door niet-apotheekhoudende huisartsen in 1977 volgens de meermalen genoemde 
NHI-enquête. Wij veronderstellen dat de rentevoet voor de gehele looptijd 
9,176% bedraagt. 
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resp. f 229414 (maximaal). De afsluitingskosten bedragen 0,02G = f 3411 

(minimaal) resp. f 4498 (maximaal). 

Wat betreft de verwachtingen ten aanzien van de bij praktijkbeëindiging te 

ontvangen goodwill zullen 3 alternatieve situaties worden bekeken: 

(a) de goodwill is 0 

(b) de goodwill blijft nominaal gelijk (f 170532 (minimaal) resp. f 224916 

(maximaal)) 

(c) de goodwill bedraagt 90% van de omzet over het jaar voorafgaand aan 

het tijdstip van praktijkbeëindiging 

(5) De investering in praktijkpand (P), de financiering ervan en de restwaarde  

bij praktijkbeéindiging  

In de door het NHI gehouden enquête naar vestigingen van huisartsen in 

1977 antwoordden 59 van de 97 niet-apotheekhoudende huisartsen te hebben 

geinvesteerd in praktijkpand (16) resp. woonhuis-praktijkpand (43). Het 

gemiddeld geïnvesteerd bedrag bedroeg f 105438 (praktijkpand) resp. 

f 339535 (woonhuis-praktijkpand). Rekenen we 1/3 van het woonhuis-prak-

tijkpand als investering in praktijkpand, dan kan de gemiddelde investe-

ring voor 1977 worden becijferd op f 111079. Genoemde bedragen zijn exclu-

sief verbouwingskosten. Deze bedroegen volgens de NHI-enquête in 1977 

gemiddeld 1 15624 (bij een praktijkpand) resp. f 55709 (bij een woonhuis-

praktijkpand). Rekenen we de kosten van verbouwing van een woonhuis-prak-

tijkpand voor 1/3 toe aan de praktijk, dan bedraagt de gemiddelde investe-

ring in praktijkpand voor 1977 inclusief verbouwingskosten f 128850. Met 

dit bedrag wordt in deze casus verder gewerkt. 

De waarde van de in de prijs begrepen grond stellen we op 10% = f 12885. 

Voor de financiering van het praktijkpand dient een 30-jarige 8,954% I) 

hypothecaire lening, groot 1 131427, af te lossen in 30 gelijke jaarlijkse 

termijnen. De afsluitingskosten bedragen f 2577. 

De verwachte restwaarde bij praktijkbeëindiging aan het eind van periode n 

bedraagt (1 + ip)n ( 103-0 
 n 0,9 + 0,1) f 128850. 

Hierbij is ip  de verwachte gemiddelde prijsontwikkeling voor dit type 

onroerend goed. 

1) De gewogen gemiddelde hypotheekrente bij praktijkovernames door niet-apo-
theekhoudende huisartsen in 1977 volgens de meermalen genoemde NHI-enquête. 
Ook hier veronderstellen we dat de rentevoet voor de gehele looptijd op 8,954% 
ligt. 
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(6) Enkele fiscale aspecten  

- De gekochte goodwill mag fiscaal in 5 jaar worden afgeschreven. De 

jaarlijkse fiscale afschrijving bedraagt 0,2 (f 170532) = f 34106 (mini-

maal) resp. 0,2 (1 224916) = f 44983 (maximaal). 

- De beste periodes voor toepassing van de mogelijkheid van vervroegde 

fiscale afschrijving op het praktijkpand zijn als Mc  minimaal is, jaar 6 

en 7 en als Mc maximaal is, jaar 3 en 4. 

- Voor het overige geldt hetzelfde als in casus I is beschreven onder (6) 

(pag. 264). 

(7) "Target-income"; sociale zekerheid  

De huisarts wenst gemiddeld over de praktijkperiode een honorarium te ver-

werven dat qua inkomen na belasting en sociale zekerheid vergelijkbaar is 

met dat van een burgerlijke rijksambtenaar die wordt gehonoreerd volgens 

het maximum van schaal 151 BBRA. 

(8) Groeivoeten, disconteringsvoet  

Hiervoor geldt hetzelfde als in casus I is beschreven onder (8) (pag. 

264-265). 

(9) Tijdstip van praktijkb&éindiging  

Bekeken zal worden wat de situatie is in geval van praktijkb&éindiging na 

10, 20 resp. 30 jaar. 

B. Berekening van het gemiddeld over de praktijkperiode te verwerven inkomen 

na belasting in de onder A omschreven alternatieve situaties 

De berekening geschiedt in principe op dezelfde wijze als in casus I (zie 

bijlage 16). De berekening resulteert in een gedurende 10, 20 resp. 30 

jaar, jaarlijks met 6,5% toenemende annu/teit. 

Deze annulteit is verkregen door de contante waarde van de netto inkomsten 

1  
per eind periode 1 te vermenigvuldigen met de factor 

n ,1 065,t-1 
1/4 	i,12 

(waarbij n = 10, 20 of 30). Deze annulteit is vervolgens rechtstreeks 

vergelijkbaar met het inkomen na belasting van de burgerlijke rijksambte-

naar die wordt gehonoreerd volgens het maximum van schaal 151 BBRA 

(f 51627) 1) . Voor de berekening van dit inkomen na belasting is gebruik ge- 

1) De groeivoet van 6,5% per jaar wordt ook geacht in dit geval te gelden. Zie 
hiervoor de omschrijving in casus I onder (8) waarnaar in de beschrijving van 
casus III wordt verwezen. 
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maakt van één van de op pag. 131 gegeven vergelijkingen. 

In tabel 25 wordt de op de hierv66r omschreven wijze berekende annuïteit 

weergegeven voor de (18) op grond van casus III te onderscheiden alterna-

tieve minimum- en maximum situaties. Tussen haakjes staat deze annuïteit 

weergegeven als percentage van het inkomen na belasting van de hierv66r 

genoemde vergelijkbare burgerlijke rijksambtenaar. 

Tabel 25. De inkomsten na belasting van de huisarts uit casus III, vertaald 

naar een gedurende de totale praktijkperiode met 6,5% per jaar 

toenemende annuiteit op niveau 1977 (alles x f 1) 

nr. fiscale 

afschrijving 

praktijkpand 

prak- 

tijkpe- 

node 

opbrengst 

goodwi1l
1) 

annuïteit 

minimum-situatie maximum-situatie 

absoluut in % van 

51627
2)  

absoluut in % van 

51627 2)  

la normaal 10 jaar (a)  42594 82,5 68873 133,4 

lb (b)  46411 89,9 73907 143,2 

ic II II  (c)  49859 96,6 78391 151,8 

2a 11  20 jaar (a) 4605 86,4 69097 133,8 

2b " ,I (b) 45371 87,9 70107 135,8 

2c II II  (c) 47342 91,7 72682 140,8 

3a II  30 jaar (a) 45051 87,3 68898 133,5 

3b ,y ,e (b) 45313 87,8 69224 134,1 

3c II II  (c) 46460 90,0 70724 137,0 

,4a vervroegd 10 jaar (a)  43283 83,8 70465 136,5 

I4b ,I (b)  47100 91,2 75499 146,2 

4c ,1 II  (c)  50548 97,9 79983 154,9 

5a II  20 jaar (a) 45292 87,7 70328 136,2 

5b ,, it (b) 46058 89,2 71339 138,2 

5c II II  (c) 48029 93,0 73914 143,2 

6a ,1 30 jaar (a) 45631 88,4 69916 135,4 

6b II (b) 45893 88,9 70242 136,1 

6c ,, ,I (c) 47039 91,1 71742 139,0 

1) Overeenkomstig de in casus III onder (4) (pag. 279) geformuleerde alterna-
tieven; (a): 0; (b): f 170532 (min.) resp. f 224916 (max.); 
(c): 1,065n-1  (f 184172 (min.) resp. f 241286 (max.)) (n = 10, 20 of 30). 
2) Inkomen na belasting behorend bij een honorering volgens schaal 151 max. 
BBRA. 



C. Enkele conclusies  

Evenals in casus I en II kunnen we ook hier bekijken welke invloed de 

diverse variabelen hebben op het uit de praktijk resulterende inkomen na 

belasting. Aan de hand van tabel 25 kan onder andere het volgende worden 

geconcludeerd. 

- De inkomsten na belasting van de huisarts uit casus III bedragen minimaal 

82,5% en maximaal 154,9% van het inkomen na belasting dat resulteert uit 

het "target-income" (f 51627). Dit verschil wordt voor meer dan de helft 

verklaard uit een verschil in contactfrequentie voor particulieren (c a  = 

2,5 resp. 5,0) en voor bijna een kwart uit een verschil in verwachte 

goodwill-opbrengst bij praktijkbeëindiging (0 resp. 90% van de omzet over 

het laatste jaar). Andere factoren die het verschil mede veroorzaken 

zijn: een verschil in consultratio voor particulieren (d a  = 0,8 resp. 

0,5), een andere verhouding contactfrequentie particulieren/-ziekenfonds-

verzekerden (ca/c, = 1 resp. 0,7), normale tegenover vervroegde fiscale 

afschrijving van het praktijkpand en een andere gemiddelde praktijkom-

vang. 

- De invloed van het feit of er sprake is van vervroegde fiscale afschrij-

ving van het praktijkpand in periode 6 en 7 (minimum-situatie) resp. 3 en 

4 (maximum-situatie) of van normale fiscale afschrijving is in het kader 

van deze casus niet erg groot. De in tabel 25 weergegeven annuIteit is in 

geval van vervroegde fiscale afschrijving maximaal 2,3% groter dan in 

geval van normale fiscale afschrijv1ng. 1)  

- Een grote invloed gaat ook hier uit van de verwachtingen die de huisarts 

in kwestie heeft ten aanzien van de goodwill-opbrengst bij praktijkbeëin-

diging. Vooral bij een korte praktijkperiode -in de casus 10 jaar- is 

deze invloed erg groot. 

Indien wordt uitgegaan van een aan het eind van het 10 e  jaar te verwach-

ten goodwill-opbrengst van 90% van de omzet over het 10 e  jaar, is de in 

tabel 25 weergegeven annuiteit maximaal 17,1% hoger dan indien wordt 

uitgegaan van een goodwill-opbrengst van 0•
2) 

Wordt in plaats van een 

praktijkperiode van 10 jaar uitgegaan van een praktijkperiode van 20 

resp. 30 jaar, dan is bij een aan het eind van de praktijkperiode te 

verwachten goodwill-opbrengst van 90% van de omzet over het daaraan 

1) Tabel 25 nr. 4a (max.) t.o.v. la (max.). 
2) Tabel 25 nr. ic (min.) t.o.v. la (min.). 
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voorafgaande jaar, de in tabel 25 weergegeven annuiteit maximaal 6,1% 

resp. 3,1% bogen)  dan in geval van een verwachte goodwill—opbrengst van 

0 . 

— Zoals uit het voorgaande reeds blijkt speelt ook in deze casus de prak-

tijkperiode een belangrijke rol. Een eenduidige uitspraak of de in tabel 

25 weergegeven annutteit hoger of lager is naarmate de praktijkduur 

langer is, is niet te geven, omdat dit samenhangt met de waarde van de 

overige variabelen. Ook in deze casus speelt vooral de verwachte good-

will—opbrengst bij praktijkbeëindiging hierbij een belangrijke rol. Wordt 

uitgegaan van een goodwill—opbrengst van 0 dan is de in tabel 25 weerge-

geven annuTteit groter naarmate de praktijkperiode langer is. Wordt 

daarentegen uitgegaan van een goodwill—opbrengst van 90% van de omzet 

over het laatste jaar, dan is de in tabel 25 weergegeven annuTteit lager 

naarmate de praktijkperiode langer is. 

Voorts hebben we ook hier gekeken wat de invloed is van de gekozen waarde 

voor de groeivoet (i c  = 0,065). We hebben daartoe de berekening ceteris 

paribus herhaald met een andere groeivoet (i c  = 0,034 resp. 0) 2)3) . De 

uitkomsten staan weergegeven in tabel II(a) van bijlage 17, pag. B 17.5. 

Vergelijking van kolom (2) en (3) met kolom (1) van deze tabel laat zien 

dat de invloed van de veronderstelde groeivoetl) op de uit de minimum-

situatie resulterende annulteit erg groot is. Indien deze annulteit wordt 

berekend met een groeivoet van 3,4% 3) (tabel II, kolom (2)) dan ligt deze 

3,3 tot 7,5% lager dan indien berekend met een groeivoet van 6,5% (tabel 

II, kolom (1) 4 )). Stellen we de groeivoet op 0 (kolom (3)) dan wordt de 

annulteit zelfs 7,7 tot 20,1% lager dan in kolom (1). 

De invloed van de veronderstelde groeivoet op de uit de maximum—situatie 

resulterende annuiteit blijkt aanzienlijk kleiner. Indien deze annuTteit 

wordt berekend met een groeivoet van 3,4% (tabel II, kolom (2)) ligt deze 

1,8 tot 4,6% lager dan indien berekend met een groeivoet van 6,5% (tabel 

II, kolom (1) 4) ). Stellen we de groeivoet op 0 (kolom (3)) dan wordt de 

annulteit 4,0 tot 11,9% lager dan in kolom (1). 

1) Tabel 25 nr. 2c (min.) t.o.v. 2a (min.) resp. nr . 3c (min.) t.o.v. 3a 
(min.). 
2) Zie voetnoot 1) op pag. 269. 
3) Zie voetnoot 2) op pag. 269. 
4) In kolom (1) van tabel II (a) van bijlage 17 worden de uitkomsten van tabel 
25 herhaald. 
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De invloed van het veronderstelde verschil tussen disconteringsvoet (i r) en 

groeivoet (i c ) is gering. Stellen we i r  = i c  + 0,025 (tabel II,kolom (4)) 

dan blijkt de uit de minimum—situatie resulterende annuIteit ceteris pari—

bus maximaal 3,3% hoger dan in kolom (1). In geval van de maximum—situatie 

is het verschil nog kleiner. 
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Par. 6. De invloed van afschaffing van goodwill op de honorering vanuit de  

huisartspraktijk gezien: een voortgezette casu/stieke benadering  

Par. 6.1. Inleiding  

Alvorens we toe zijn aan een algemene beschouwing over afschaffing van good-

will (par. 8), leek het ons wenselijk inzicht te krijgen in de gevolgen van 

zo'n afschaffing op de honorering, gezien vanuit de individuele huisartsprak-

tijk. We zijn hierbij met name gernteresseerd of het effect van zo'n afschaf-

fing voor de huisarts in kwestie voordelig of nadelig is en of het effect, 

afhankelijk van het type praktijk wellicht verschilt. 

We werken daartoe de in par. 5 besproken casussen nogmaals uit, echter met dit 

verschil dat we er nu vanuit gaan dat: 

a) er géén goodwill wordt betaald bij praktijkovername noch goodwill wordt 

ontvangen bij praktijkbeëindiging 

b) de opbrengst uit "normale" huisartsenhulp aan ziekenfondsverzekerden en 

particulieren wordt verlaagd in verband met het feit dat de in het honora-

rium begrepen vergoeding voor met de goodwill—betaling samenhangende kosten 

("interest praktijkinvestering") achterwege kan blijven 

Aan het eind van deze paragraaf wordt een samenvatting gegeven van de conclu-

sies die op grond van de in deze en de voorgaande paragraaf gegeven casulstie-

ke benadering kunnen worden getrokken. 

Par. 6.2. Casus I, indien de goodwill is afgeschaft  

A. Beschrijving van de casus  

In deze subparagraaf wordt de situatie voor de huisarts uit casus I bekeken 

ingeval er geen sprake zou zijn van goodwill—betaling per 1-1-1977 noch van de 

daarmee samenhangende financiële en fiscale aspecten. Daarnaast vervalt ook de 

goodwill—opbrengst bij praktijkbeëindiging. 

Hier tegenover staat een verlaging van de opbrengsten uit "normale" huisart-

senhulp aan ziekenfondsverzekerden en particulieren in verband met het weg-

vallen van de in het honorarium begrepen vergoeding voor "interest praktijkin-

vestering". In de landelijke honoreringsovereenkomst tussen LHV en VNZ voor 

1977 wordt dit bedrag voor een praktijk van 2600 ziekenfondsverzekerden of 

equivalenten daarvan gesteld op 1 4056, waarvan f 113 niet in het tarief werd 

opgenomen.
1) 

Omdat in casus I wordt uitgegaan van een gelijke opbrengst voor 

1) Zie hoofdstuk III, tabel 16 (pag. 109). 



286 

ziekenfondsverzekerden en particulieren (pag. 262 onder (1)) veronderstellen 

we in dit geval een opbrengstverlaging van f 4056 — f 113  =  f 3943. 

In verband met het wegvallen van de fiscale afschrijving over goodwill ligt 

het optimale tijdstip voor de vervroegde fiscale afschrijving over het prak-

tijkpand nu niet in jaar 6 en 7, maar in jaar 1 en 2 (als P  =  f 100000) resp. 

3 en 4 (als P  =  f 150000). 

Voorts zullen we hier alléén de situatie bekijken in geval van een "target 

income" vergelijkbaar met dat van een burgerlijke rijksambtenaar die wordt 

gehonoreerd volgens het maximum van schaal 151 BBRA. 

Voor het overige gelden de gegevens als omschreven in par. 5.2 onder A. 

B. Berekening van het gemiddeld over de praktijkperiode te verwerven inkomen  

na belasting voor de huisarts beschreven in casus I, indien de goodwill is  

afgeschaft  

Deze berekening, waarbij we dezelfde stappen volgen als in bijlage 16, wordt 

beschreven in bijlage 18. Waar mogelijk wordt hierbij volstaan met het aange-

ven van de verschilpunten met de situatie v66r afschaffing van de goodwill. 

De berekening resulteert in een gedurende 10, 20 resp. 30 jaar, jaarlijks met 

6,5% toenemende anntateit. 

Deze annuIteit is verkregen door de contante waarde van de netto inkomsten per 

eind periode 1 te vermenigvuldigen met de factor 
? ( 1 065 ) t-1 
t=1 

 
i,12 

waarbij n  =  10, 20 of 30). Deze annulteit is vervolgens rechtstreeks verge- 

lijkbaar met het inkomen na belasting van de burgerlijke rijksambtenaar die 

wordt gehonoreerd volgens het maximum van schaal 151 BBRA (f 51627) 1) . 

In tabel 26 (pag 287) wordt de op de hierv66r omschreven wijze berekende 

annulteit weergegeven voor de (12) op grond van casus I (na afschaffing van de 

goodwill) te onderscheiden alternatieve situaties. Tussen haakjes staat deze 

annulteit weergegeven als percentage van het inkomen na belasting van de 

hierv66r genoemde vergelijkbare burgerlijke rijksambtenaar. 

De aldus berekende annulteit is uiteraard ook vergelijkbaar met de annuíteit 

die geldt als de goodwill—betaling niet is afgeschaft. Deze annuiteit is 

weergegeven in tabel 23a (pag. 267). 2)  Op deze vergelijking zal in het hierna 

1) In overeenstemming met het in de omschrijving van casus I onder (8) ge-
stelde wordt ook dit geacht met 6,5% per jaar toe te nemen. 
2) Hierbij dient nr. (1) uit tabel 26 vergeleken te worden met nr. (la) t/m 
(1c) uit tabel 23a etc. 

1 
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volgende punt C worden ingegaan. 

Tabel 26. De inkomsten na belasting voor de huisarts uit casus I indien de 

goodwill is afgeschaft, vertaald naar een gedurende de totale prak-

tijkperiode met 6,5% per jaar toenemende annu/teit op niveau 1977 

(alles x 1 1) 

nr. praktijkpand prak- 

tijkpe- 

node 

annuiteit 

inves- 

tering 

fiscale 

afschrijving 

absoluut 

51627 1)  

in % van 

(1) 

(2) 

100000 
re 

normaal 
11  

10 jaar 

20 jaar 

53977 á 54222 

52635 á 52877 

104,6 è 105,0 

102,0 á 102,4 

(3)  11 tv 30 jaar 52176 á 52413 101,1 	á 	101,5 

(4)  

(5) 

ti 

ii 
vervroegd 

11  

10 jaar 

20 jaar 

55631 á 55893 

53864 á 54114 

107,8 á 108,3 

104,3 á 104,8 

(6)  • ■ 30 jaar 53190 á 53434 103,0 á 103,5 

(7)  150000 normaal 10 jaar 53760 á 54010 104,1 á 104,6 

(8)  tv yr 20 jaar 52041 á 52287 100,8 A 	101,3 

(9)  11 11  30 jaar 51521 á 51763 99,8 a 100,3 
(10)  yv vervroegd 10 jaar 55544 è 55805 107,6 á 108,1 

(11)  11 11  20 jaar 53452 á 53705 103,5 è 104,0 

(12)  II fl  30 jaar 52691 á 52938 102,1 	á 	102,5 

C. Enkele conclusies (mede op basis van vergelijking met par. 5.2) 

- Vergelijking van tabel 26 met tabel 23a leert onder andere dat, met inacht-

neming van de in beide gevallen geldende veronderstellingen, voor een 

huisarts met een praktijk van 2600 zielen die op een groot aantal punten 

overeenkomst vertoont met de normatieve praktijk volgens de landelijke 

honoreringsovereenkomst tussen LHV en VNZ, afschaffing van goodwill-beta-

ling over het algemeen, doch niet onder alle omstandigheden een voordelige 

zaak is. 

De betreffende huisarts is gebaat bij handhaving van goodwill-betaling als 

wordt uitgegaan van een bij praktijkbeëindiging te verwachten goodwill-op-

brengst van 90% van de omzet over het voorafgaande jaar terwijl de prak- 

1) Inkomen na belasting behorend bij een honorering volgens schaal 151 max. 
BBRA. 
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tijkperiode niet veel langer is dan: 

a) in geval van een investering in het praktijkpand van f 100000 ca. 28 

jaar bij normale fiscale afschrijving van het praktijkpand resp. ca . 20 

jaar bij vervroegde fiscale afschrijving 

b) in geval van een investering in het praktijkpand van f 150000 ca. 19 

jaar bij normale fiscale afschrijving van het praktijkpand resp. ca . 14 

jaar bij vervroegde fiscale afschrijving 

Een situatie waarbij de zekerheid wordt vergroot, dat de huisarts bij 

praktijkbeëindiging 90% van de omzet aan goodwill ontvangt, maakt afschaf-

fing van de goodwill-betaling voor de huisarts uit casus I derhalve minder 

aantrekkelijk. In par. 7 zullen we zien dat de LHV in de nota "Vestigings-

regelingen" voorstellen doet waardoor bij praktijkbeëindiging een goodwill-

opbrengst van 90% van de omzet min of meer verzekerd is. 

- De invloed van het feit of er sprake is van vervroegde dan wel normale 

fiscale afschrijving van het praktijkpand is in dit geval groter dan in 

par. 5.2. Bij een investering in praktijkpand van f 150000 is de in tabel 

26 berekende annulteit in geval van vervroegde fiscale afschrijving maxi-

maal 3,3% groter dan in geval van normale fiscale afschrijving. 

- De invloed van de omvang van de investering in praktijkpand is in dit geval 

gering. Bij een investering in praktijkpand van f 100000 is de in tabel 26 

berekende annulteit maximaal 1,3% groter dan bij een investering van 

f 150000. Dit percentage is lager dan in par. 5.2 (pag. 266). 

- De praktijkperiode blijkt ook in dit geval van belang. De in tabel 26 bere- 

kende annu/teit is in geval van een praktijkperiode van 10 jaar -gegeven de 

investering in praktijkpand en de fiscale afschrijvingsmethode- steeds 

groter dan bij een praktijkperiode van 20 resp. 30 jaar. Het grootst is het 

verschil bij een investering in praktijkpand van f 100000, waarop fiscaal 

vervroegd mag worden afgeschreven; bij een praktijkperiode van 10 jaar is 

' de annulteit dan 4,6% groter dan bij een praktijkperiode van 30 jaar. 

Voorts hebben we ook hier gekeken wat de invloed is van de gekozen waarde voor 

de groeivoet (i c  = 0,065) en het gedeelte van de "gemengde kosten" dat wordt 

geacht niet of nauwelijks te variëren met de praktijkomvang (y H  = 1). 

We hebben daartoe de berekening bij een investering in praktijkpand van 

f 150000 en een "target-income" conform het maximum van schaal 151 BBRA, 

ceteris paribus, herhaald met een andere groeivoet (i c  = 0,034 resp. 0) 1)2)  en 

1) Zie voetnoot 1) op pag. 269. 
2) Zie voetnoot 2) op pag. 269. 



289 

een andere waarde voor y H  (0,5 resp. 0). De uitkomsten staan weergegeven in 

tabel I(b) van bijlage 15, pag. B 15.3. Vergelijking van kolom (1) en (3) van 

deze tabel toont dat de invloed van de voor veronderstelde waarde betrekke-

lijk gering is. Stellen we y m  = 0 (kolom (3)) i.p.v. 1 (kolom (1)) dan is de 

annulteit maximaal 0,7% lager tot 2,0% hoger. 

De invloed van de veronderstelde groeivoet blijkt in deze casus aanzienlijk 

kleiner dan vóórdat de goodwill was afgeschaft. Indien de annulteit wordt 

berekend met een groeivoet van 3,4% (tabel I, kolom (4)) dan ligt deze 1,4 tot 

2,8% lager dan indien berekend met een groeivoet van 6,5% (tabel I, kolom 

(1) 1)
). Stellen we de groeivoet op 0 (kolom (5)) dan wordt de annuIteit 3,8 

tot 7,4% lager dan in kolom (1). Vergelijking van tabel I(b) met tabel I(a) in 

bijlage 15 (pag. B 15.3), laat zien dat als de groeivoet kleiner wordt dan 

6,5%, er vrij snel sprake is van een situatie waarin de huisarts uit casus I 

bij een investering in praktijkpand van f 150000, financieel gezien steeds 

beter af is indien de goodwill is afgeschaft. Dit is bijvoorbeeld getuige 

tabel I bij een groeivoet van 3,4% reeds duidelijk het geval. Gaan we uit van 

een groeivoet van 0, dan is de annulteit die resulteert uit casus I nadat de 

goodwill is afgeschaft 5,7 tot 28,9% hoger dan in geval de goodwill nog actu-

eel is. 

Resumerend mogen we hier stellen, dat naarmate de groeivoet lager wordt af-

schaffing van de goodwill voor de huisarts uit casus I aantrekkelijker c.q. 

minder onaantrekkelijk wordt. 

De invloed van het veronderstelde verschil tussen disconteringsvoet (i r ) en 

groeivoet (i c ) is gering. Stellen we i r  = i c  + 0,025 (tabel I(b), kolom (6)) 

dan blijkt de annu/teit ceteris paribus maximaal 0,3% lager tot 0,6% hoger dan 

in kolom (1). 

Par. 6.3. Casus II, indien de goodwill is afgeschaft  

A. Beschrijving van de casus  

In deze subparagraaf wordt de situatie voor de huisarts uit casus II bekeken 

ingeval er geen sprake zou zijn van goodwill-betaling per 1-1-1977 en de 

daarmee samenhangende financiële en fiscale aspecten. Daarnaast vervalt ook de 

goodwill-opbrengst bij praktijkbeëindiging. 

Hier tegenover staat een verlaging van de opbrengsten uit "normale" huisart- 

1) In kolom (1) van tabel I(b) in bijlage 15 worden de uitkomsten van tabel 
26, nrs. (7) t/m (12) herhaald. 
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senhulp aan ziekenfondsverzekerden en particulieren in verband met het weg- 

vallen van de in het honorarium begrepen vergoeding voor "interest praktijkin- 

vestering". In de landelijke honoreringsovereenkomst tussen LHV en VNZ voor 

1977 wordt dit bedrag voor een praktijk van 2600 ziekenfondsverzekerden of 

equivalenten daarvan gesteld op f 4056, waarvan f 113 niet in het tarief werd 

opgenomen) )  Omdat in casus II wordt uitgegaan van een gelijke opbrengst voor 

ziekenfondsverzekerden en particulieren (pag. 271 onder (1)) veronderstellen 
2200 

we in dit geval een opbrengst-verlaging van -anno 1977- - (f 4056 - f 113) 2600 
= f 3336. 

Voor het overige gelden de gegevens als omschreven in par. 5.3 onder A. 

B. Berekening van het gemiddeld over de praktijkperiode te verwerven inkomen  

na belasting voor de huisarts beschreven in casus II, indien de goodwill is  

afgeschaft  

Deze berekening verloopt analoog aan die in par. 6.2 (zie bijlage 18). We 

volstaan daarom met vermelding van de uit de berekening resulterende, geduren-

de 10, 20 resp. 30 jaar, jaarlijks met 6,5% toenemende annuïteit voor de 

diverse op grond van casus II te onderscheiden situaties, indien de goodwill 

is afgeschaft, rekening houdend met een disconteringsvoet van 12%. Deze annuï-

teit wordt weergegeven in tabel 27 (pag. 291). Tussen haakjes staat deze 

annuïteit weergegeven als percentage van het inkomen na belasting van de 

burgerlijke rijksambtenaar die wordt gehonoreerd volgens het maximum van  

schaal 148 BBRA. 

De aldus berekende annuïteit is uiteraard ook vergelijkbaar met de annuïteit 

die geldt als de goodwill-betaling niet is afgeschaft. Deze annuïteit is 

weergegeven in tabel 24 (pag. 274). Op deze vergelijking zal in het hierna 

volgende punt C worden ingegaan. 

C. Enkele conclusies (mede op basis van vergelijking met par. 5.3 en par. 6.2) 

- Vergelijking van tabel 27 met tabel 24 leert onder meer dat -met inachtne-

ming van de in beide casussen geldende veronderstellingen- voor een huis-

arts met een praktijk van 2200 zielen die, behalve wat betreft de omvang, 

op een groot aantal punten overeenkomt met de uitgangspunten in de lande-

lijke honoreringsovereenkomst tussen LHV en VNZ resp. die van het rapport 

van de Commissie Donner, afschaffing van goodwill-betaling bijna steeds 2)  

1) Zie hoofdstuk III, tabel 16 (pag. 109). 
2) Uitzondering: nr. 1 van tabel 27 t.o.v. nr. lc van tabel 24: - 1 117. 
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Tabel 27. De inkomsten na belasting van de huisarts uitcasus II, indien de 

goodwill is afgeschaft, vertaald naar een gedurende de totale prak-

tijkperiode met 6,5% per jaar toenemende annulteit op niveau 1977 

(alles x f 1) 

nr. praktijkpand praktijk- 

periode 

annulteit 

inves- 

tering 

fiscale 

afschrijving 

absoluut 

44209
1)  

in % van 

(1) 1100000 normaal 10 jaar 46345 á 46590 104,8 á 105,4 

(2) I, ty 20 jaar 45160 á 45404 102,2 á 102,7 

(3)  II II  30 jaar 44774 á 45004 101,3 á 	101,8 

(4)  tv vervroegd 10 jaar 47417 á 47681 107,3 A 	107,9 

(5)  iy 11 20 jaar 46044 á 46291 104,2 á 104,7 

(6)  It yo 30 jaar 45503 A 45741 102,9 á 103,5 

(7)  1150000 normaal 10 jaar 45691 A 45943 103,4 á 103,9 

(8) ,II yy 20 jaar 44271 A 44515 100,1 	á 	100,7 

(9)  
II II  30 jaar 43869 A 44107 99,2 á 	99,8 

(10)  II  vervroegd 10 jaar 46954 á 47229 106,2 á 106,8 

(11)  ey ge 20 jaar 45375 á 45632 102,6 á 103,2 

(12) cv yt 30 jaar 44792 á 45039 101,3 á 	101,9 

een voordelige zaak is. In deze gevallen is er sprake van een financiële 

verbetering die kan oplopen tot 20,5%. 2) 

De afschaffing van goodwill pakt voor de huisarts uit casus II ceteris pari-

bus beter uit dan voor de huisarts uit casus I. Dit is aanleiding voor de 

verwachting dat afschaffing van de goodwill-betaling bij praktijkoverdracht 

voor kleinere praktijken over het algemeen voordeliger is dan voor grotere 

praktijken. 

- De invloed van het feit of er sprake is van vervroegde dan wel normale 

fiscale afschrijving van het praktijkpand is in dit geval groter dan in par. 

5.3. Bij een investering in praktijkpand van f 150000 is de in tabel 27 

berekende annulteit in geval van vervroegde fiscale afschrijving maximaal 

2,8% groter dan in geval van normale fiscale afschrijving. 

- De invloed van de omvang van de investering in praktijkpand is in dit geval 

gering. Bij een investering in praktijkpand van f 100000 is de in tabel 27 

1) Inkomen na belasting behorend bij een honorering volgens schaal 148 max 
BBRA. 
2) Nr. 7 uit tabel 27 t.o.v. nr. 7a uit tabel 24. 
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berekende annu/teit maximaal 2,0% groter dan bij een investering van 

f 150000. Dit percentage is lager dan in par. 5.3 (pag. 275). 

De praktijkperiode blijkt ook in dit geval van belang. De in tabel 27 bere-

kende annuiteit is in geval van een praktijkperiode van 10 jaar -gegeven de 

investering in praktijkpand en de fiscale afschrijvingsmethode- steeds 

groter dan in geval van een praktijkperiode van 20 resp. 30 jaar. Het 

grootst is het verschil bij een investering in praktijkpand van f 150000 

waarop fiscaal vervroegd mag worden afgeschreven; bij een praktijkperiode 

van 10 jaar is de annu/teit dan 4,9% groter dan bij een praktijkperiode van 

30 jaar. 

Voorts hebben we ook hier gekeken wat de invloed is van de gekozen waarde voor 

de groeivoet (i c  = 0,065) en het gedeelte van de "gemengde kosten" dat wordt 

geacht niet of nauwelijks te variëren met de praktijkomvang (y H  = 1). 

We hebben daartoe de berekening bij een investering in praktijkpand van 

f 150000 en een "target-income" conform het maximum van schaal 148 BBRA, 

ceteris paribus, herhaald met een andere groeivoet (i c  = 0,034 resp. 
0)1)2) 

en 

een andere waarde voor -
H 

(0,5 resp. 0). De uitkomsten staan weergegeven in 

tabel I(b) van bijlage 17, pag. B 17.4. Vergelijking van kolom (1) en (3) van 

deze tabel toont dat de invloed van de voor y H  veronderstelde waarde hier 

aanzienlijk kan zijn. Stellen we y H  = 0 (kolom (3)) i.p.v. 1 (kolom (1)) dan 

is de annulteit 3,9 tot 7,1% hoger. 

De invloed van de veronderstelde groeivoet blijkt ook in deze casus aanzien-

lijk kleiner dan v66rdat de goodwill was afgeschaft. Indien de annulteit wordt 

berekend met een groeivoet van 3,4% (tabel I, kolom (4)) dan ligt deze 1,8 tot 

3,6% lager dan indien berekend met een groeivoet van 6,5% (tabel I, kolom 

(1)
3)

). Stellen we de groeivoet op 0 (kolom (5)) dan wordt de annu/teit 

5,0 tot 9,2% lager dan in kolom (1). 

Vergelijking van tabel I(a) met tabel I(b) in bijlage 17 (pag. B 17.4) toont 

dat naarmate de groeivoet kleiner wordt dan 6,5%, afschaffing van de goodwill-

problematiek voor de huisarts uit casus II steeds aantrekkelijker wordt. 

Indien we uitgaan van een groeivoet van 3,4% (tabel I, kolom (4)) is de annu/- 

teit die resulteert uit casus II nadat de goodwill is afgeschaft (bij een 

investering in praktijkpand van f 150000) 7,0 tot 29,3% hoger dan ingeval de 

1) Zie voetnoot 1) op pag. 269. 
2) Zie voetnoot 2) op pag. 269. 
3) In kolom (1) van tabel I(b) van bijlage 17 worden de uitkomsten van tabel 
27 ((nrs. (7) t/m (12)) herhaald. 
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goodwil nog bestaat. Indien we uitgaan van een groeivoet van 0 (kolom (5)), is 

de annulteit na afschaffing van de goodwill zelfs 11,7 tot 43,1% hoger dan 

ervóór. 

De invloed van het veronderstelde verschil tussen disconteringsvoet (i r ) en 

groeivoet (i c ) is gering. Stellen we i r  = ic  + 0,025 (tabel I(b), kolom (6)) 

dan blijkt de annu/teit ceteris paribus maximaal 1% hoger dan in kolom (1). 

Par. 6.4 Casus III, indien de goodwill is afgeschaft  

A. Beschrijving van de casus  

In deze paragraaf wordt de situatie voor de huisarts uit casus III bekeken 

ingeval er geen sprake zou zijn van goodwill-betaling per 1-1-1977 en de 

daarmee samenhangende financiële en fiscale aspecten. Daarnaast vervalt ook de 

goodwill-opbrengst bij praktijkbeëindiging. 

Hier tegenover staat een verlaging van de opbrengsten uit "normale" huisart-

senhulp aan ziekenfondsverzekerden en particulieren in verband met het weg-

vallen aan de in het honorarium begrepen vergoeding voor "interest praktijkin-

vestering". Deze verlaging wordt door ons gesteld op f 3168 bij de laagste 

waarde voor HC 
 (f 138327) resp. f 4349 bij de hoogste waarde van H C 

(ƒ 204605). Voor de berekening zij verwezen naar bijlage 17 onder 17.7. 

Het optimale tijdstip voor toepassing van de mogelijkheid van vervroegde 

afschrijving van het praktijkpand ligt als Hc  minimaal is,in jaar 3 en 4 en 

als Hc maximaal is in jaar 1 en 2. 

Voor het overige gelden de gegevens als omschreven in par. 5.4 onder A. 

B. Berekening van het gemiddeld over de praktijkperiode te verwerven inkomen  

na belasting voor de huisarts beschreven in casus III, indien de goodwill  

is afgeschaft  

Deze berekening verloopt analoog aan die in par. 6.2. We volstaan daarom met 

vermelding van de uit de berekening resulterende, gedurende 10, 20 resp. 30 

jaar, jaarlijks met 6,5% toenemende annuïteit voor de diverse op grond van 

casus III te onderscheiden situaties, indien de goodwill is afgeschaft, reke-

ning houdend met een disconteringsvoet van 12%. Deze annuIteit wordt weerge-

geven in tabel 28. Tussen haakjes staat deze annulteit weergegeven als percen-

tage van het inkomen na belasting van de burgerlijke rijksambtenaar die wordt 

gehonoreerd volgens het maximum van schaal 151 BBRA. 
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Tabel 28. De inkomsten na belasting voor de huisarts uit casus III, indien de 

goodwill is afgeschaft, vertaald naar een gedurende de totale prak- 

tijkperiode met 6,5% per jaar toenemende annulteit op niveau 1977 

(alles x f 1) 

nr. fiscale 

afschrijv. 

praktijk- 

praktijk- 

periode 

annulteit 

minimum maximum 

absoluut in % van absoluut in % van 

pand 51627 51627 

(1) normaal 10 jaar 49890 96,6 71786 139,1 

(2) 

(3)  

,,  

■ 1 

20 jaar 

30 jaar 

48395 

47927 

93,7 

92,8 

69962 

69361 

135,5 

134,4 

(4)  vervroegd 10 jaar 51272 99,3 74444 144,2 

(5)  20 jaar 49514 95,9 71858 139,2 

(6) •■  30 jaar 48858 94,6 70920 137,4 

De aldus berekende annuIteit is uiteraard ook vergelijkbaar met de annuIteit 

die geldt als de goodwill-betaling niet is afgeschaft. Deze annutteit is 

weergegeven in tabel 25 (pag. 281). Op deze vergelijking zal in het hierna 

volgende punt C worden ingegaan. 

C. Enkele conclusies (mede op basis van vergelijking met par. 5.4) 

Aan de hand van tabel 28 kan onder andere het volgende worden geconcludeerd. 

- De inkomsten na belasting van de huisarts uit casus III, nadat de goodwill 

is afgeschaft bedragen minimaal 92,8% en maximaal 144,2% van het inkomen na 

belasting dat resulteert uit het "target-income" (f 51627). Het verschil 

tussen dit minimum en maximum wordt voor ongeveer 2/3 verklaard uit een 

verschil in contactfrequentie voor particulieren (c a  = 2,5 resp. 5,0) en 

'voor ongeveer 1/10 uit een verschil in praktijkperiode. Andere factoren die 

het verschil mede veroorzaken zijn: een verschil in consultratio voor parti-

culieren (d a  = 0,8 resp. 0,5), een andere verhouding contactfrequentie 

particulieren/-ziekenfondsverzekerden (c a/c z  = 1 resp. 0,7), normale tegen-

over vervroegde fiscale afschrijving van het praktijkpand en een andere 

gemiddelde praktijkomvang. 

- Vergelijking van tabel 28 met tabel 25 leert onder andere dat, met inacht-

neming van de in beide gevallen geldende veronderstellingen, voor een huis-

arts met een praktijk voor de omschrijving waarvan op een groot aantal 
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punten aansluiting is gezocht bij in dit en voorgaande hoofdstukken verza-

meld cijfermateriaal over gemiddelde kosten en opbrengsten in 1977, afschaf-

fing van de goodwill-betaling lang niet altijd een voordelige zaak is. 

- In geval van de minimum-situatie (c a  = 2,5; da  = 0,8; caicz  = 1; z  =  1881 

en a = 838) is afschaffing voor de huisarts uit casus III steeds voorde-

lig. 

- In geval van de maximum-situatie (c a  =  5; da  = 0,5; caicz  =  0,7; z  =  1914 

en a = 851) is de huisarts uit casus III niet gebaat bij afschaffing van 

de goodwill-betaling indien: 

• wordt uitgegaan van een bij praktijkbeUndiging te verwachten goodwill-

opbrengst van 90% van de omzet over het voorafgaande jaar 

• wordt uitgegaan van een bij praktijkbeëindiging te verwachten goodwill-

opbrengst die minimaal gelijk is aan het per 1-1-1977 betaalde goodwill-

bedrag terwijl de praktijkperiode niet langer is dan ca. 29i jaar bij 

normale fiscale afschrijving van het praktijkpand resp. ca . 17 jaar bij 

vervroegde fiscale afschrijving 

Ook voor de huisarts uit casus III geldt dat handhaving van de goodwill-

betaling aantrekkelijker/minder onaantrekkelijk is indien er sprake is van 

een situatie waarbij de zekerheid wordt vergroot, dat de huisarts bij prak-

tijkbeëindiging 90% van de omzet aan goodwill ontvangt. (In par. 7 zullen we 

zien dat de LHV in de nota "Vestigingsregelingen" voorstellen doet waardoor 

een goodwill-opbrengst bij praktijkbeëindiging van 90% van de omzet min of 

meer gegarandeerd is). 

- De invloed van het feit of er sprake is van vervroegde dan wel normale 

fiscale afschrijving van het praktijkpand is in dit geval groter dan in par. 

5.4. In geval van vervroegde fiscale afschrijving is de in tabel 28 bereken-

de annulteit maximaal 3,7% groter dan bij normale fiscale afschrijving. 

- De praktijkperiode blijkt ook in dit geval van belang. De in tabel 28 bere-

kende annulteit is in geval van een praktijkperiode van 10 jaar -gegeven de 

investering in praktijkpand en de fiscale afschrijvingsmethode- steeds 

groter dan bij een praktijkperiode van 20 resp. 30 jaar. Het grootst is dit 

verschil indien fiscaal vervroegd mag worden afgeschreven; bij een praktijk-

periode van 10 jaar is de annulteit dan 4,9% groter dan bij een praktijkpe-

riode van 30 jaar. 

Voorts hebben we ook hier gekeken wat de invloed is van de gekozen groeivoet 

(ic  =  0,065). Daarvoor hebben we de berekening ceteris paribus herhaald met 
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een andere groeivoet (i c  = 0,034 resp. 0) 1)2) . De uitkomsten staan weergege-

ven in tabel II(b) van bijlage 17, pag. B 17.5. 

- Gevolgen voor de minimum-situatie (c a  = 2,5; da  = 0,8; c a/c z  = 1; z = 

1881) 

Vergelijking van kolom (2) en (3) met kolom (1) van tabel II(b) van bijla-

ge 17 toont, dat de invloed van de veronderstelde groeivoet op de uit de 

minimum-situatie resulterende annu/teit in deze casus, nadat de goodwill 

is afgeschaft aanzienlijk kleiner is dan vioár afschaffing (par. 5.4). 

Indien de annuiteit wordt berekend met een groeivoet van 3,4% (tabel 

II(b), kolom (2)), ligt deze 1,3 tot 2,6% lager dan indien berekend met 

een groeivoet van 6,5% (kolom (1)). Stellen we de groeivoet op 0 (kolom 

(3)) dan ligt de annulteit 3,6 to 7,1% lager dan in kolom (1). 

Vergelijking van tabel II(b) met tabel II(a) van bijlage 17 laat zien, dat 

naarmate de groeivoet kleiner wordt afschaffing van de goodwill voor de 

huisarts uit casus III in geval van de minimum-situatie, steeds aantrekke-

lijker wordt. Indien we uitgaan van een groeivoet van 3,4% (tabel II, 

kolom (2)) is de uit de minimum-situatie resulterende annuIteit nadat de 

goodwill is afgeschaft 4,5 tot 24,8% hoger dan in geval de goodwill nog 

actueel is. Als we uitgaan van een groeivoet van 0, is de annu/teit nadat 

de goodwill is afgeschaft zelfs 10,5 tot 36,2% hoger dan erv66r. 

- Gevolgen voor de maximum-situatie (c a  = 5,0; d a  = 0,5; c a /c z  = 0,7; z = 

1914) 

De invloed van de veronderstelde groeivoet op de uit de maximum-situatie 

resulterende annulteit is in deze casus, nadat de goodwill is afgeschaft 

eveneens kleiner dan v66r afschaffing (par. 5.4). Indien deze annu/teit 

wordt berekend met een groeivoet van 3,4% (tabel II(b), kolom (2)) ligt 

deze 0,8 tot 1,5% lager dan indien berekend met een groeivoet van 6,5% 

(kolom (1)) 3) . Stellen we de groeivoet op 0 (kolom (3)) dan ligt de annuI- 

• teit 2,1 á 4,7% lager dan in kolom (I). 

Vergelijking van tabel II(b) met tabel II(a) in bijlage 17 laat zien dat 

naarmate de groeivoet kleiner wordt, afschaffing van de goodwill voor de 

huisarts uit casus III in geval van de maximum situatie steeds aantrekke-

lijker resp. minder onaantrekkelijk wordt. 

De invloed van het veronderstelde verschil tussen disconteringsvoet (i r ) en 

groeivoet (i c ) is gering. Stellen we i r  = i c  + 0,025 tabel II(b), kolom (4)) 

1) Zie voetnoot I) op pag. 269. 
2) Zie voetnoot 2) op pag. 269. 
3) In kolom (I) van tabel II(b) van bijlage 17 worden de uitkomsten van tabel 
28 herhaald. 
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dan blijkt de uit de minimum-situatie resulterende annutteit ceteris paribus 

maximaal 0,7% hoger dan in kolom (1). De uit de maximum-situatie resulteren-

de annulteit blijkt in dat geval maximaal 0,8 lager tot 0,3% hoger dan in in 

kolom (1). 

Par. 6.5. Samenvatting van de conclusies uit de in par. 5 en 6 gegeven casu/s-

tieke benadering  

(1) De invloed van het feit of er sprake is van een vervroegde resp. normale 

fiscale afschrijving van het praktijkpand, op het gemiddeld uit de prak-

tijk resulterende inkomen na belasting, bleek gering. Als de goodwill is 

afgeschaft is de invloed groter (verschil maximaal 3,7% (casus III)) dan 

indien de goodwill nog actueel is (verschil maximaal 2,3% (casus III)). 

(2) De invloed van de investering in praktijkpand is relatief aanzienlijk 

indien er, gemeten naar omzet en inkomen na belasting, sprake is van een 

kleine praktijk. In casus II was het gemiddeld uit de praktijk resulteren-

de inkomen na belasting bij een investering in praktijkpand van f 100000 

maximaal 5,7% groter dan bij een investering van f 150000. 

(3) De invloed van de verwachtingen die de huisarts in kwestie heeft ten 

aanzien van de goodwill-opbrengst bij praktijkbeëindiging blijkt vooral 

bij een korte praktijkperiode erg groot. Indien wordt uitgegaan van een 

bij praktijkbeëindiging te verwachten goodwill-opbrengst van 90% van de 

omzet over het voorafgaande jaar, blijkt het gemiddeld uit de praktijk 

resulterende inkomen na belasting bij een praktijkperiode van 10 jaar in 

casus I t/m III maximaal 16 á 17% hoger te zijn dan indien wordt uitgegaan 

van een goodwill-opbrengst van 0. Bij een praktijkperiode van 20 jaar 

bedraagt dit verschil in de casussen maximaal ca. 6% en bij een praktijk-

periode van 30 jaar maximaal ca. 3%. 

(4) Zoals uit het voorgaande reeds blijkt speelt ook de praktijkperiode een 

belangrijke rol. Indien de goodwill niet is afgeschaft is die rol sterk 

afhankelijk van de veronderstelde goodwill-opbrengst bij praktijkbeëindi-

ging. Wordt bijvoorbeeld uitgegaan van een goodwill-opbrengst van 0, dan 

is het gemiddeld uit de praktijk resulterende inkomen na belasting ceteris 

paribus hoger naarmate de praktijkperiode langer is. Wordt daarentegen 

uitgegaan van een goodwill-opbrengst van 90% van de omzet over het laatste 

praktijkjaar, dan geldt het tegenovergestelde. 

Indien de goodwill is afgeschaft blijkt de praktijkperiode nog steeds een 

rol van betekenis te spelen. Indien wordt uitgegaan van een praktijkperio- 

de van 10 in plaats van 20 jaar, blijkt het gemiddeld inkomen na belasting 
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in casus I t/m III maximaal ca. 4,5 á 5% hoger te liggen. 

De invloed van de veronderstelling ten aanzien van het gedeelte van de 

"gemengde kosten" dat wordt geacht niet of nauwelijks te variëren met de 

praktijkomvang (y H) is groter indien er sprake is van een, gemeten naar 

omzet en inkomen na belasting, kleine praktijk. Indien wordt gekozen 

voor y = 0 i.p.v. 1, dan ligt het uit casus II resulterende gemiddelde 
H 

inkomen na belasting maximaal 11,6% hoger. De invloed van y H  is kleiner 

indien de goodwill is afgeschaft. Het maximale verschil in casus II be-

draagt dan 7,1%. 

(6) De invloed van de veronderstelde groeivoet blijkt erg groot indien de 

goodwill niet is afgeschaft. De invloed is groter naarmate er sprake is 

van een, gemeten naar omzet en inkomen na belasting, kleine praktijk. 

Indien in plaats van een groeivoet (i c ) van 6,5%,wordt uitgegaan van een 

groeivoet van 3,4% resp. 0
1) , verandert het gemiddeld uit de praktijk 

resulterende inkomen na belasting in de diverse casussen
2) 

als volgt: 

Casus I Casus II Casus III 

min.-situatie max.-situatie 

i c  = 0,034 i.p.v. 0,065 -2,9 á - 6,9% -3,8 á - 9,2% -3,3 á - 7,5% -1,8 A - 4,6% 

i c  = 	0 	ye 	" -7,1 	á -18,5% -9,3 á -23,3% -7,7 á -20,1% -4,0 á -11,9% 

Indien de goodwill is afgeschaft is de invloed van de veronderstelde 

groeivoet aanzienlijk kleiner dan v6i6r afschaffing doch niettemin aanzien-

lijk. De invloed van een verandering van de groeivoet op het gemiddeld uit 

de praktijk resulterende inkomen na belasting is dan in de diverse casus-

sen2)  als volgt: 

Casus I Casus II Casus III 

min, situatie max. situatie 

i c  = 

i
c 

= 

0,034 

0 

i.p.v. 
yg 

0,065 

" 

-1,4 

-3,8 

á -2,8% 

á -7,4% 

-1,8 á 

-5,0 á 

-3,6% 

-9,2% 

-1,3 	á -2,6% 

-3,6 A -7,1% 

-0,8 á -1,5% 

-2,1 á -4,7% 

Algemeen kan worden gesteld dat een daling van de groeivoet afschaffing 

van de goodwill voor de betreffende huisarts aantrekkelijker resp. minder 

onaantrekkelijk maakt. 

(7) De invloed van het veronderstelde verschil tussen i r en i c 
is van belang 

indien de goodwill niet is afgeschaft: wordt in casus I t/m III in plaats 

1) Zie voetnoot 1) en 2) op pag. 269. 
2) Additionele veronderstellingen: 
Casus I en II: investering in praktijkpand: f 150000. 
Casus I: "target income": schaal 151 max. BBRA. 

(5) 
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van i
r 

= i
c 
+ 0,055 uitgegaan van i

r 
= i

c + 0,025, dan is het gemiddeld 

uit de betreffende praktijk resulterende inkomen na belasting maximaal 3 á 

4% hoger. Als de goodwill vin is afgeschaft, is het verschil maximaal 1%. 

(8) De praktijkomvang, gemeten naar omzet en inkomen na belasting, blijkt erg 

belangrijk bij beantwoording van de vraag of afschaffing van de goodwill-

betaling voor de huisarts in kwestie aantrekkelijk is. 

De huisarts uit casus I gaat er bij afschaffing in een aantal gevallen 

financieel op achteruit. Dit aantal neemt echter snel af als de groeivoet 

(zie (6)) afneemt. Gaan we uit van een groeivoet van 0 dan is de huisarts 

uit casus I altijd beter af als de goodwill is afgeschaft (het gemiddeld 

uit de praktijk resulterende inkomen na belasting ligt dan minimaal 5,7%, 

maximaal 28,9% hoger). 

De huisarts uit casus II gaat er bij afschaffing van goodwill -op één 

kleine uitzondering na- financieel steeds op vooruit. Deze afschaffing 

wordt financieel steeds aantrekkelijker naarmate de groeivoet afneemt. Bij 

een gróeivoet van 3,4% ligt het gemiddeld uit de praktijk resulterende 

inkomen na belasting ná afschaffing 7,0 tot 29,3% hoger dan erv66r; bij 

een groeivoet van 0, 11,7 tot 43,1%. 

Voor de huisarts uit casus III verschilt de situatie afhankelijk van de 

veronderstellingen t.a.v. de contactfrequentie en consultratio voor parti-

culieren, de gemiddelde praktijkomvang e.d. (zie par. 5.4). Uitgaande van 

een minimale omvang van het honorarium v66r aftrek van de uitgaven samen-

hangend met de investering in goodwill en praktijkpand (H o), is afschaf-

fing van goodwill voor de huisarts in kwestie financieel steeds aantrekke-

lijk. Naarmate de groeivoet afneemt neemt de financiële aantrekkelijkheid 

van deze afschaffing toe. Bij een groeivoet van 3,4% ligt het gemiddeld 

uit de praktijk resulterende inkomen na belasting na afschaffing 4,5 tot 

24,8% hoger dan erv66r. Bij een groeivoet van 0 is dat 10,5 á 36,2%. 

Gaan we voor de huisarts uit casus III uit van de maximale omvang van H c , 

dan blijkt dat hij er bij afschaffing van de goodwill in een groot aantal 

gevallen op achteruit gaat. Dit aantal gevallen neemt echter af naarmate 

de groeivoet (zie (6)) afneemt. 
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Par. 7. De investeringen in goodwill en praktijkpand in de nota's "Naar een  

nieuwe honorering" en "Vestigingsregelingen" van de LHV  

Par. 7.1. Inleiding  

In hoofdstuk 6, par. 7 kwamen deze nota's reeds aan de orde voorzover het de 

honorering van de huisarts betreft. In beide nota's wordt ook aandacht besteed 

aan de investering in goodwill en praktijkpand. Hierop wordt in de volgende 

subparagrafen nader ingegaan. 

Par. 7.2. De nota "Naar een nieuwe honorering"  

Wat betreft het systeem van  goodwill—betaling wordt in deze nota gesteld: 

(1) dat "het Centraal Bestuur van mening is dat goodwill permanent geinves-

teerd vermogen in de praktijk is en als zodanig bij overdracht dient te 

worden terugontvangen daar anders kapitaalvernietiging plaatsvindt" 

(2) dat "het Centraal Bestuur van mening is dat er argumenten zijn om het 

systeem van betaling van goodwill te verlaten mits een acceptabele scha-

deloosstelling is geregeld" 

Men geeft daarbij voorkeur aan een schadeloosstelling in één keer, maar 

ziet in dat dit gezien de grote bedragen die hiermee gemoeid zijn op 

praktische problemen zal stuiten. Een andere mogelijkheid waaraan men 

denkt is die van een gefaseerde afkoop waarbij uit het daartoe te vormen 

fonds tenminste de goodwill van de in dat jaar uittredende artsen moet 

kunnen worden afgekocht. Als nadeel van de gefaseerde afkoop noemt men de 

lange looptijd en eventuele problemen met het Ministerie van Financiën 

voor wat betreft de fiscale aspecten van een dergelijke regeling. 

(3) dat op de ledenvergadering van de LHV een motie is aangenomen waarin de 

mening wordt uitgesproken dat de goodwill als onderdeel van het in de 

huisartspraktijk geinvesteerde vermogen, bij praktijkbeëindiging ter be- 

' schikking van de huisarts dient te komen en dat de bestemming van de 

overnamesom dient te worden bepaald door de huisarts zelf en niet door 

derden 

Wat betreft het onder (1) gestelde zijn wij het met de motivering niet eens. 

Of een bestaande praktijk goodwill opbrengt hangt af van de waarde die poten-

tiële kopers aan de praktijk toekennen boven de intrinsieke waarde. Dit heeft 

in wezen niets te maken met de goodwill die de potentiële verkoper indertijd 

heeft betaald. De mening van het Centraal Bestuur strookt bovendien niet met 

het gebruik om de gekochte goodwill fiscaal af te schrijven. Zoals in par. 2.4 
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van dit hoofdstuk reeds is aangegeven is dit alleen toegestaan als de overge-

nomen goodwill "slijtend" is. De gedachtengang hierbij is dat de overgenomen 

goodwill in de loop der tijd verdwijnt en wordt vervangen door zelf gevormde 

goodwill die bij beroepsbeëindiging wordt terugontvangen. 

Een en ander neemt echter niet weg dat ook wij van mening zijn dat een huis-

arts die uitzicht heeft op een goodwill-opbrengst bij praktijkbeëindiging en 

deze mogelijkheid ziet weggevaagd 1) door overheidsingrijpen in de vorm van 

bijvoorbeeld een vestigingsbeleid, althans tot op zekere hoogte, recht heeft 

op schadevergoeding. In dat geval is er sprake van een vrij direct verband 

tussen overheidsingrijpen en het wegvallen van de goodwill-opbrengst. De 

overheid kan echter ook op een indirecte wijze de te verwachten goodwill-

opbrengst aantasten, bijv. door een rigoreuze vermindering van het aantal 

opleidingsplaatsen of door een bevriezing van de ambtenarensalarissen waaraan 

de huisartsenhonorering is gekoppeld. In dit geval is een recht op schadever-

goeding minder evident. De grens tussen situaties waarin schadevergoeding wel 

resp. niet is aangewezen, is vaag, zeker als men denkt aan de mogelijkheid dat 

de overheid in andere sferen maatregelen zou treffen met het oog op het secun-

daire effect op de overnamesom. 

Aan het onder (2) gestelde wordt in paragraaf 8 aandacht besteed. 

Wat betreft het onder (3) gestelde geldt ten aanzien van de motivering het-

zelfde als voor dat onder (1). Dat, indien het recht op schadevergoeding 

eenmaal erkend is, de bestemming van de overnamesom moet worden bepaald door 

de huisarts zelf, komt ons in principe als juist voor. Aan de andere kant 

dient echter rekening te worden gehouden met het feit dat de haalbaarheid van 

een afwikkeling van de goodwill-problematiek afhangt van de mate waarin de 

overheid erin slaagt zo'n maatregel te "verkopen". Dit zou bij een vrije 

bestemming van de afkoopsommen wel eens erg lastig kunnen blijken. 

Par. 7.3. De nota "Vestigingsregelingen"  

De investering in het (woonhuis-)praktijkpand  

Wat betreft de investering in het (woonhuis-)praktijkpand wordt in de nota als 

uitgangspunt voor het vestigingsbeleid naar voren gebracht dat "de overdracht 

van het patiëntenbestand niet vanzelfsprekend is gekoppeld aan de overdracht 

van het onroerend goed." Het (woonhuis-)praktijkpand kan deel uitmaken van de 

1) Het is ons inziens overigens niet juist om in dit verband van kapitaalver-
nietiging te spreken. 
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overdracht en geniet aldus de nota in principe de voorkeur, maar is niet 

vanzelfsprekend aan de overdracht gekoppeld. Er is geen sprake van een aanbie-

dingsplicht voor de overdragende huisarts. Ten aanzien van deze overdracht 

heeft de vestigingscommissie van de Plaatselijke Huisartsen Vereniging, kort-

weg "de PHV—commissie", een toetsende functie. De PHV—commissie dient volgens 

de nota te beschikken over normen om te kunnen bepalen in welke uitzonderings-

gevallen een praktijk gescheiden van het aangeboden (woonhuis—)praktijkpand 

overgedragen kan worden. Deze normen dienen onder andere "garanties te ver-

schaffen dat door het aanbod van huisartsen geen grotere vermogenswinst of 

—verlies bij de overdracht van het praktijkpand tot stand komt dan op dat 

moment op de algemene markt voor onroerend goed gemiddeld het geval is. Hier-

toe kunnen onafhankelijke taxaties worden verricht." 

Als een van de uitzonderingsgevallen waarin loskoppeling van de overdracht van 

praktijk en (woonhuis—)praktijkpand wordt voorgestaan wordt in de nota genoemd 

de situatie dat er een onredelijke verhouding bestaat tussen het praktijkinko-

men en de kosten van het (woonhuis—)praktijkpand. Voorgesteld wordt daartoe 

een door de PHV—commissie aan te wijzen registeraccountant een concept ver-

lies— en winstrekening te laten opstellen en de resulterende bedrijfswinst te 

laten vergelijken met een —nog te bepalen— landelijke minimum—norm. 

Afhankelijk van de concrete invulling kunnen de voorgestelde maatregelen de 

komende huisarts de nodige bescherming bieden wat betreft de hoogte van de 

huisvestingskosten. Uiteraard vormt dit niet het enige terrein waarop de 

komende huisarts bescherming behoeft. 

De investering in goodwill  

Wat betreft de investering in goodwill wordt in de nota als uitgangspunt 

gesteld dat "voor een vestigingsbeleid opheffing van het systeem waarbij 

goodwill wordt betaald bij overdracht, door middel van een adequate afkoopre-

geling gewenst doch niet noodzakelijk is. Indien een dergelijke afkoopregeling 

niet mogelijk is zal dit systeem ook binnen het kader van een vestigingsbeleid 

blijven bestaan. Voor het berekenen van de hoogte van de "goodwill" zullen dan 

nadere richtlijnen worden opgesteld". 

Bij de overdracht van de praktijk, waaronder tenminste verstaan wordt een 

groep van patiënten met hun medische gegevens voorzover deze gegevens aanwezig 

en redelijkerwijs overdraagbaar zijn, spelen behalve de overdragende en over-

nemende huisarts de eerder genoemde PHV—commissie en de waarneemgroep een 

belangrijke rol. De nota bepaalt dat "de overdragende partij de belangrijkste 
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stem heeft bij het bepalen aan wie de overdracht van een praktijk zal geschie-

den" (hiermee wordt bedoeld dat deze recht heeft op betaalde overdracht en het 

recht van beroep) en dat "bij de keuze rekening moet worden gehouden met de 

belangen van de beroepsgroep, de overnemende partij en ook van de patiënt". 

De waarneemgroep wordt gevraagd omtrent de overdracht te adviseren aan de PHV-

commissie, omdat zij naast de overdragende partij het beste inzicht heeft in 

de aard en de specifieke problemen van de over te dragen praktijk en van het 

gebied waar de groep werkzaam is. 

De P1V-commissie zal zich in de meeste situaties beperken tot een toetsing van 

de door partijen bereikte overeenstemming ten aanzien van de overdracht, op 

basis van landelijk vast te stellen normen. Indien partijen zelf niet onder-

ling tot overeenstemming kunnen komen kan de commissie in het kader van een 

overdracht regelingen vaststellen. 

Voorts wordt er in de nota op gewezen dat de gevolgen die het vestigingsbeleid 

heeft op de inkomenssituatie -besproken in hoofdstuk VI, par. 7.4- direct 

doorwerken op de hoogte van de goodwill. 

Tenslotte wordt in de nota nogal wat aandacht besteed aan de financiële gevol-

gen van afbouw van "bovenmaximale" praktijken. Op die kwestie, ons inziens in 

wezen een goodwill-probleem, zullen we aan het eind van deze subparagraaf 

ingaan. 

Bij het voorgaande willen wij het volgende aantekenen. 

- In de nota wordt gesteld dat indien een adequate afkoopregeling niet moge-

lijk is, het systeem van goodwill-betaling bij praktijkoverdracht binnen het 

kader van een vestigingsbeleid zal blijven bestaan. Voor de reeds gevestigde 

huisartsen betekent dit een vestigingsbeleid met een gegarandeerde goodwill-

betaling bij praktijkbeëindiging. Weliswaar "moeten voor het berekenen van 

de hoogte van de goodwill nog nadere richtlijnen worden opgesteld" maar de 

kans dat de uitkomst dicht bij de bestaande 90%-norm ligt, achten wij aan-

zienlijk. Uit de in par. 5 en 6 van dit hoofdstuk behandelde casussen is 

duidelijk geworden, dat indien de huisarts in kwestie bij praktijkbeëindi-

ging een goodwill mag verwachten van 90% van het bruto praktijkinkomen over 

het voorafgaande jaar, handhaving van het systeem van goodwill-betaling bij 

praktijkoverdracht voor de -gemeten naar omzet en uit de praktijk resulte-

rend inkomen- wat grotere praktijken bij een niet al te lange praktijk-

periode geen nadelige zaak is. Zulks uiteraard met inachtneming van de in de 

betreffende casussen gemaakte, ons inziens reële, veronderstellingen. Voor-

zover door invoering van een vestigingsbeleid met handhaving van het systeem 
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van goodwill—betaling bij praktijkoverdracht de financiële positie van de 

huisarts verbetert, zullen de financiële eisen bij een eventuele toekomstige 

afschaffing van de goodwill—problematiek hoger liggen. 

De in de nota gemaakte opmerking dat de gevolgen die het vestigingsbeleid 

heeft op de inkomenssituatie direct doorwerken op de hoogte van de goodwill 

is hier duidelijk van toepassing. 

— Handhaving van het systeem van goodwill—betaling bij praktijkoverdracht bij 

invoering van een vestigingsbeleid komt, althans financieel gezien, overeen 

met een keuze voor een voor de gevestigde huisarts adequate afkoopregeling 

waarvan de financieringskosten in rekening worden gebracht aan de patiënt, 

de fiscus en toekomstige generaties huisartsen. In par. 8 komen we hierop 

nog terug. 

De schadevergoedingsregeling bij gedwongen afbouw van "bovenmaximale" praktij-

ken 

Ingevolge artikel 55, lid 1 van de Wet Voorzieningen Gezondheidszorg (WVG) 

"kunnen bij algemene Maatregel van Bestuur beperkingen worden vastgesteld ten 

aanzien van de praktijkomvang". Dit kan inhouden dat praktijken met een omvang 

boven een maximumnorm tot dat maximum moeten dalen. 

In artikel 74 voorziet de WVG in de mogelijkheid van een tegemoetkoming in de 

financiële gevolgen van een dergelijke beperking van de praktijkomvang. 

Op een dergelijke eventuele schaderegeling wordt in de nota vooruitgelopen. 

Gesteld wordt dat het hier gaat om een gedwongen overdracht van een deel van 

de praktijk waarbij, "aangezien de betrokken huisarts in redelijkheid van de 

continulteit van zijn aantal patiënten mocht uitgaan" financiële schade ont-

staat. Deze schade omvat volgens de nota twee componenten: 

1. inkomensschade  

Omdat het hier grotere praktijken betreft is het inkomensverlies per patiënt 

volgens de nota te stellen op het ziekenfondstarief boven de 2000 patiënten. 

Bij het vaststellen van de inkomensschade dient volgens de nota voorts reke-

ning te worden gehouden met 

— de resterende arbeidsjaren van de betrokken huisarts 

— de vermindering van de arbeidstijd van de huisarts door het wegvallen van 

patiënten 

— een in te calculeren rentevoet 

De praktijkkosten zullen volgens de nota hierdoor nauwelijks veranderen. Uit 

de honoreringsovereenkomst immers blijkt, dat de kosten van de huisarts in 

belangrijke mate vaste kosten zijn. 
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2. goodwillschade  

Deze bestaat uit de contante waarde van de bij praktijkbeëindiging te derven 

goodwill (volgens de "Maatschappij"—norm 90% van het inkomensverlies) 

De LHV wil alvast toewerken naar een maximale praktijkomvang van 1,25 x 2600 = 

3250 zielen. Probleem hierbij is echter dat de financiële voorwaarden ten 

aanzien van praktijkafbouw nog niet zijn vervuld; aan een interne regeling 

wordt volgens de nota echter gewerkt. 

Als kanttekening hierbij kan het volgende dienen. 

— De situatie is op het ogenblik zo dat als een huisarts met een te grote 

praktijk vrijwillig een deel van die praktijk overdraagt, hij daarvoor 

normaliter goodwill kan bedingen. Vraag is nu in hoeverre er bij gedwongen 

praktijkverkleining aanleiding is om de huisarts een veel hogere goodwill te 

betalen. Om inzicht te krijgen in de schade die de huisarts in kwestie door 

zulk een gedwongen praktijkverkleining lijdt, kan een casuIstieke benadering 

als in par. 5 en 6 erg dienstig zijn. Een moeilijk punt hierbij vormt de 

vraag hoe en in hoeverre rekening moet worden gehouden met de vermindering 

van de arbeidstijd van de huisarts in verband met het wegvallen van patiën-

ten. 

— Een ander punt is in hoeverre een eventuele schade ten laste van de overheid 

zou moeten komen. Overwegingen die hierbij een rol spelen zijn: 

het gegeven dat indien het betreffende praktijkgedeelte overdraagbaar is, 

bij de overnemende arts goodwill zou kunnen worden bedongen 

de precedent—werking die een dergelijke schaderegeling heeft voor een 

algehele afwikkeling van de goodwill—problematiek 

overwegingen van inkomenspolitieke aard 

In de Tijdelijke Wet normering inkomens vrije beroepsbeoefenaars (74) 

wordt de mogelijkheid geschapen dat de Minister van Sociale Zaken vast-

stelt "welk inkomensniveau voor een categorie van vrije beroepsbeoefenaars 

uit een oogpunt van evenwichtige inkomensverhoudingen als aanvaardbaar 

moet worden aangemerkt". In de geest van het voorgaande kan de overheid 

moeilijk juist die categorie van een beroepsgroep die dit "aanvaardbare 

inkomensniveau" in vergaande mate overschrijdt (i.c. de huisartsen met 

bovenmaximale praktijken) royaal tegemoet komen. 

— Ook vaststelling van het resterende aantal arbeidsjaren kan de nodige dis-

cussiepunten opleveren. Hoe houdt men bijvoorbeeld rekening met het feit dat 

veel huisartsen "voortijdig" de praktijk verlaten? (Groenewegen en Van der 

Zee (45)). 
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— Wat betreft het in de nota gestelde omtrent de overwegend vaste kostenstruc-

tuur van de huisartspraktijk, zij verwezen naar hetgeen daarover is opge-

merkt in hoofdstuk III, par. 2. 
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Par. 8. Afschaffing van goodwill—betalingen bij praktijkoverdracht  

Par. 8.1. Is afschaffing van goodwill—betalingen wenselijk en mogelijk?  

In een artikel in Medisch Contact noemt de Widt (127) een aantal argumenten 

waarom verlaging van goodwill—bedragen wenselijk is.' )  Hij wijst erop dat het 

bestaan van goodwill tot gevolg heeft: 

— dat men zich vaak aanzienlijk in de schulden steekt 

Behalve dat men hierdoor sterk afhankelijk wordt van financiers, heeft dit 

veelal tot gevolg dat een overigens wenselijke modernisering van de praktijk 

geruime tijd achterwege blijft en men bezuinigt op kosten zoals bijvoorbeeld 

de aanstelling van een assistente, zaken waarvoor men overigens wel een 

vergoeding ontvangt. Men heeft, aldus de Widt, de neiging het bruto inkomen 

op te vijzelen door het accepteren van extra nevenwerkzaamheden en het 

aantrekken van meer patiënten, zelfs als men weet dat dit ten koste gaat van 

de kwaliteit. Tijd en/of geld voor kostbare samenwerkingsprojecten in de 

eerste lijn gaan hierdoor ontbreken. 

— dat van een geleidelijke vermindering van de gemiddelde praktijkgrootte, een 

zaak die door velen wordt gewenst, niets terecht komt 

Het is niet ondenkbaar dat dezelfde paradoxale situatie ontstaat als in de 

vijftiger jaren, nl. die van een klein aantal hard werkende, overbelaste 

huisartsen en een relatief groot aantal pseudo—overtollige collegae. 

Bovengenoemde argumenten vinden steun in de uitkomsten van de casuístieke 

benadering in par. 5 en 6 van dit hoofdstuk. Hieruit bleek nl. dat handhaving 

van het systeem van goodwill—betaling nadeliger is naarmate het inkomen van de 

huisarts lager is, hetgeen over het algemeen het geval is bij kleinere prak-

tijken. Veel van de argumenten gelden overigens niet alleen voor goodwill maar 

ook voor andere elementen in de huisartsenhonorering die praktijkverkleining 

onaantrekkelijk maken en waaraan in dit of voorgaande hoofdstukken reeds 

aandacht werd besteed. Bijna altijd is hierbij sprake van een cumulatief 

effect, omdat verscheidene van deze elementen tegelijkertijd in het geding 

zijn. Als zodanig kunnen we noemen: 

1) In de loop van de tijd zijn met name in Medisch Contact nogal wat artikelen 
verschenen die geheel of ten dele hetzelfde beschrijven. We noemen bijv. 
Govaert (41a), KeSppen (59a). 
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— de in 1977 vigerende beroepspensioenregeling 

Een aanpak hiervan is door de LHV in het vooruitzicht gesteld. 

— hantering van een uniform aankledingspercentage bij hoge en lage praktijkin-

komens 

— het bestaande systeem van kostenvergoeding door de ziekenfondsen 

— de usance om behalve de praktijk ook het, in verhouding tot het inkomen van 

de overnemende huisarts, veelal erg dure woonhuis—praktijkpand over te nemen 

Een aanpak hiervan is door de LHV in het kader van de nota "Vestigingsrege-

lingen" in het vooruitzicht gesteld. 

Op grond van de hiervó6r aangevoerde argumenten voor verlaging van goodwill—

bedragen kan men concluderen dat een afschaffing van goodwill—betalingen zo 

mogelijk nog wenselijker is. 

In par. 3 van dit hoofdstuk hebben wij gesteld dat voor de verklaring van de 

hoogte van het goodwill—bedrag het zwaartepunt ligt bij de motieven van de 

koper. Wil men de goodwill—betaling afschaffen, dan dient men dan ook niet 

—zoals vaak wordt gesteld (o.a. de Widt (127))— de aandacht primair te richten 

op de rechtvaardigingsgrond die de verkoper aanvoert (meestal de oudedagsvoor-

ziening). Primair zal men de motieven die de koper heeft om goodwill te beta-

len moeten laten verdwijnen, hetgeen inhoudt dat het niet meer mogelijk moet 

zijn om tegen (louter) betaling een praktijk te verwerven. Zo is het in geval 

van een vestigingsbeleid zoals dat wordt voorgesteld in de nota "Vestigingsre-

gelingen" van de LHV, in principe mogelijk om het systeem van goodwill—beta-

ling bij praktijkoverdracht af te schaffen. Wel treedt er in dat geval, zoals 

bij veel vormen van vestigingsbeleid, de moeilijkheid op dat er verschil is 

tussen bijv, een vergunning om een goed renderende praktijk van 2000 zielen 

over te nemen en een vergunning om in een nieuwbouwwijk een praktijk van 

gelijke omvang op te bouwen. 

Bij afschaffing van goodwill—betaling zal er van de zijde van gevestigde 

huisartsen een schadeloosstelling worden verlangd in verband met door deze 

afschaffing te derven inkomsten. Binnen het kader van de Nederlandse verhou-

dingen zal hierbij ons inziens een redelijke compensatie aangewezen zijn. In 

par. 8.2 zullen we achtereenvolgens ingaan op de hoogte van deze compensatie, 

het tijdstip en de wijze van afwikkeling en de financiering ervan. 
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Par. 8.2. De hoogte van de schadeloosstelling voor reeds gevestigde huisartsen  

in geval van afschaffing van de goodwill-betaling bij praktijkover-

dracht, het tijdstip en de wijze van afwikkeling en de financiering  

ervan 

Voor een financiële afwikkeling van het systeem van goodwill-betaling bij 

praktijkoverdracht kan lering worden getrokken uit de gang van zaken in Enge-

land waar bij invoering van de National Health Service in 1948 de verkoop van 

praktijken werd verboden. Wat betreft de financiële afwikkeling koos men voor 

betaling bij beëindiging van de praktijk. Hiervoor werd na onderhandelingen 

met vertegenwoordigers van de professie een bedrag gereserveerd van £ 66000000 

hetgeen per huisarts uitkwam op gemiddeld £ 3730, een voor die tijd niet 

onaardig bedrag. Daarnaast werd over het overeengekomen bedrag een rente 

vergoed van per jaar. 

In 1973 besloot de regering dat alle uitstaande compensatie-verplichtingen 

terstond zouden worden afgewikkeld. Het pond was in 1973 echter aanzienlijk 

minder waard dan in 1948; de lage rentevergoeding vormde terzake nauwelijks 

enige compensatie. 

De hoogte van de schadeloosstelling  

Indien een maatregel wordt uitgevaardigd die tot gevolg heeft dat de gevestig-

de huisarts zijn praktijk niet meer kan verkopen, ondervindt die huisarts 

schade omdat een opbrengst-mogelijkheid wegvalt. Het maakt daarbij geen ver-

schil of de betreffende huisarts bepaalde schulden wel of niet heeft afgelost 

noch doet het ertoe of hij met de betreffende opbrengst een (aanvullende) 

lijfrente had willen kopen of bijv, een reis om de wereld had willen maken. 

Kortom, bij afschaffing van de goodwill-betaling bij praktijkoverdracht mag 

men de geleden schade ons inziens niet afhankelijk stellen van hetgeen de 

huisarts met de goodwill-opbrengst had willen doen. 

Wat betreft de hoogte van de schadeloosstelling bij afschaffing van de good-

will-betaling zal in eerste instantie aansluiting moeten worden gezocht bij: 

(1) hetgeen de afgelopen jaren in de praktijk voor goodwill werd betaald 

(2) normen of richtlijnen die er voor de goodwill bestaan 

(3) normen of richtlijnen die er bestaan voor de honorering van de huisarts 

als vrij beroepsbeoefenaar; dit gezien de nauwe samenhang tussen honore-

ring en goodwill 

ad (1) In par. 3 van dit hoofdstuk werd melding gemaakt van een onderzoek van 

het NHI bij huisartsen die zich in 1977, 1978 of 1979 gevestigd hadden. 

Uit dit onderzoek bleek, dat het gemiddeld voor goodwill betaalde bedrag 
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op ca. 90% van de omzet lag. Deze 90% werd in 58% van de gevallen betaald. 

Overigens dient hierbij te worden aangetekend dat de betreffende vraag 

volgens de onderzoekers over het algemeen slecht was beantwoord. Bij deze 

bedragen is geen rekening gehouden met eventueel betaalde zgn. "verkapte" 

goodwill (zie pag. 255). 

ad (2) Een belangrijke richtlijn is de richtlijn van de KNMG om de goodwill 

bij praktijkoverdracht te beperken tot maximaal 90% van de omzet. Omdat 

deze richtlijn door de beroepsgroep zelf is uitgevaardigd en bovendien al 

een aantal jaren bestaat, heeft deze bij handelingen en verwachtingen ten 

aanzien van de goodwill een rol gespeeld (zie hetgeen hierover is opge-

merkt op pag. 256). Een beperking van de schadevergoeding op grond van 

deze richtlijn kan ons inziens dan ook niet als willekeur worden aange-

merkt. 

ad (3) Voor de honorering van de huisarts wordt reeds jaren aansluiting ge-

zocht bij een ambtelijke vergelijkingsfiguur. In de adviezen van de Com-

missies Van der Ven (25) en Donner (22) werd reeds uitgegaan van het 

maximum van schaal 151 BBRA. Onder vigeur van de huidige wetgeving, i.c. 

de Wet Tarieven Gezondheidszorg (78) en de Tijdelijke Wet normering inko- 

mens vrije beroepsbeoefenaars (74) is deze basis nog steeds in tact. 1)  

Indien het gemiddelde inkomen na belasting voor de huisarts-vrij beroeps-

beoefenaar, rekening houdend met de uit hoofde van goodwill te betalen 

resp. ontvangen bedragen en de uitgaven voor een adequaat sociaal voorzie-

ningenpakket, hoger ligt dan dat van de ambtelijke vergelijkingsfiguur, 

kan dit voor de overheid reden zijn om de schadevergoeding te beperken. 2) 

In par. 2 van hoofstuk VI (pag. 182) is berekend, dat het inkomen na 

belasting bij een honorering volgens het maximum van schaal 151 BBRA, 

verhoogd met een toeslag van 10%, f 54888 bedraagt. 

. Vergelijken we dit bedrag met de inkomsten na belasting van de huisarts 

uit casus I (tabel 23) (pag. 267-268), dan blijkt dat het inkomen van 

deze huisarts in geval van een goodwill-opbrengst bij praktijkbe'éindi-

ging van 90% over de omzet over het voorafgaande jaar en een groeivoet 

van 6,5%: 

- hoger is bij een praktijkperiode van 10 jaar (maximaal 4,8% (nr. 4c)) 

- lager is bij een praktijkperiode van 20 resp. 30 jaar. 

1) Althans per 1 december 1982. 
2) Evengoed kan zo'n constatering bij handhaving van de goodwill-betaling bij 
praktijkoverdracht aanleiding zijn om het honorarium te verlagen. 
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Dit betekent dat als wordt uitgegaan van een praktijk als omschreven in 

casus I, die veel overeenkomst vertoont met de normatieve praktijk volgens 

de landelijke honoreringsovereenkomst, er vanuit de honorering gezien voor 

de overheid nauwelijks aanleiding is om de schadevergoeding bij praktijk-

beëindiging te beperken tot minder dan 90% van de omzet. 

. Vergelijken we dit bedrag daarentegen met de inkomsten na belasting die 

resulteren uit een, gemeten naar omzet, wat grotere praktijk, bijv. de 

maximum-situatie in casus III (tabel 25, pag. 281), dan is de conclusie 

anders. Bij een groeivoet van 6,5% ligt het inkomen na belasting van de 

betreffende huisarts 25,5 tot 45,7% hoger dan f 54888. Bij een groeivoet 

van 0 is deze overschrijding teruggebracht tot 10,5 á 30,8%. In een 

dergelijk geval zou de hoogte van de honorering van de huisarts-vrij 

beroepsbeoefenaar t.o.v. de ambtelijke vergelijkingsfiguur, voor de 

overheid een reden kunnen vormen om de schadevergoeding aanzienlijk te 

korten. 

Wat betreft de hoogte van de schadevergoeding zijn voorts van belang: 

- de mogelijkheden die de overheid heeft om zulk een afkoopregeling voor een 

maatschappelijk bevoorrechte groep in een economisch moeilijke periode "te 

verkopen" 

De mogelijkheid voor de overheid om in dit kader te wijzen op de oudedags-

voorziening is inmiddels bemoeilijkt door de eis van LHV-zijde dat de be-

stemming van een dergelijke schadevergoeding moet worden bepaald door de 

huisarts zelf. 

- de mate waarin de overheid bereid en in staat is maatregelen te treffen in 

de fiscale sfeer 

Onder het hoofd "tijdstip en wijze van afwikkeling van de schadeloosstel-

ling" komen we hier nog op terug. 

- garanties betreffende de waardevastheid van de getroffen regelingen 

De ervaringen in Engeland onderstrepen dat op dit punt waakzaamheid geboden 

is. 

- de mate waarin de gevestigde huisartsen bereid zijn af te zien van het maar 

blijven doorschuiven van financiële lasten naar toekomstige generaties 

huisartsen 

- de kwestie of de af te schaffen goodwill alleen betrekking heeft op huisart-

senhulp of dat ook nog rekening moet worden gehouden met allerlei nevenfunc-

ties 
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Tijdstip en wijze van afwikkeling van de schadeloosstelling  

Wat betreft het tijdstip van afwikkeling kan o.a. worden gedacht aan: 

(a) per datum van invoering van de regeling waarbij de goodwill wordt afge-

schaft 

(b) per datum van praktijkbeëindiging 

Wat betreft de wijze van afwikkeling kan o.a. worden gedacht aan: 

(1) betaling ineens per datum van invoering van de regeling (a) resp. van 

praktijkbeëindiging (b) 

(2) betaling in een aantal termijnen gerekend vanaf de betreffende datum 

(3) betaling door middel van een recht op een aanvulling van het huisartsen-

pensioen 

Voor de uitvoering van de regeling kan worden gedacht aan de instelling van 

een liquidatiefonds zoals wordt beschreven in het rapport van de Werkgroep 

Afschaffing Praktijkoverdracht (121).
1) 

Bij de uiteindelijke keuze van tijdstip en wijze van afwikkeling spelen de 

bestaande fiscale wetgeving en de mate waarin de overheid bereid en in staat 

Is in deze sfeer speciale maatregelen te treffen een belangrijke rol. 

(a
1
) Afwikkeling per datum van invoering van de regeling en betaling per  

dezelfde datum  

Deze combinatie van tijdstip en wijze van afwikkeling lijkt ons voor de 

betrokken huisarts fiscaal niet aantrekkelijk. Immers, 

- indien de goodwill fiscaal geheel is afgeschreven behoort het gehele 

bedrag van de schadevergoeding tot de naar het progressief tarief 

belaste winst uit onderneming 

- indien de goodwill fiscaal niet geheel is afgeschreven zijn er volgens 

de eerdergenoemde Werkgroep in principe (minstens) 2 oplossingen moge-

lijk: 

- die waarbij het gehele bedrag tot de naar het progressief tarief 

belaste winst uit onderneming wordt gerekend en de fiscale afschrij-

ving van de geactiveerde goodwill gewoon doorgaat en 

- die waarbij het gehele bedrag zoveel mogelijk in mindering wordt 

gebracht op de fiscale boekwaarde van de goodwill; voorzover afboe-

king niet mogelijk is, is er sprake van naar het progressief tarief 

belaste winst uit onderneming 

1) Deze Werkgroep onder voorzitterschap van Prof. dr. L. Groot was ingesteld 
door de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne met het oog op 
een afwikkeling van de goodwill-problematiek bij medische specialisten. 
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Een voordeel van deze combinatie van tijdstip en wijre van afwikkeling is 

dat het geheel op korte termijn kan worden afgewerkt. Zo kan de in het 

honorarium opgenomen vergoeding voor "interest praktijkinvestering" 

vrijwel direct vervallen. Voorts hoeven geen uitgebreide garantieregelin-

gen te worden ontworpen om een adequate schadeloosstelling in de toekomst 

zeker te stellen. 

Een nadeel van de combinatie is het plotselinge grote beslag op financie-

ringsmiddelen. Indien deze wijze van afwikkeling eind 1977 zou hebben 

plaatsgevonden en de schadevergoeding zou zijn beperkt tot 90% van de 

omzet over 1977 uit hoofde van "normale" 1)  en "overige" huisartsenhulp, 

dan zou met de totale operatie ca. 968 miljoen gulden 2)  zijn gemoeid. Een 

aanzienlijk gedeelte van dit bedrag zou overigens vrijwel rechtstreeks 

naar de fiscus zijn gevloeid. 

(a2) Afwikkeling per datum van invoering van de regeling met een betaling  

gespreid over n jaar  

Deze combinatie van tijdtstip en wijze van afwikkeling lijkt ons fiscaal 

gezien voor de betrokken huisarts iets minder onaantrekkelijk dan 
1 

omdat ieder jaar slechts 	deel van de totale schadevergoeding tot de 

naar het progressief tarief belaste winst hoeft te worden gerekend. Een 

ander voordeel is dat niet in één keer een dermate hoog bedrag hoeft te 

worden gemobiliseerd. Uiteraard dient bij deze latere betaling rekening 

te worden gehouden met een adequate rentevergoeding. Een nadeel ten 

opzichte van (a 1 ) is dat de goodwill-problematiek niet volledig op korte 

termijn kan worden afgewikkeld. 

(a3) Afwikkeling per datum van invoering van de regeling met betaling door  

middel van een recht op een aanvulling op het huisartsenpensioen  

Volgens de Werkgroep Afschaffing Praktijkoverdracht zou deze wijze van 

betaling moeten worden beperkt tot het gedeelte van de schadevergoeding 

waar geen aflossingsverplichtingen betreffende de door de arts verworven 

goodwill tegenover staan. De Werkgroep onderscheidt 2 manieren waarop dit 

deel van de schadeloosstelling kan worden aangewend voor een aanvulling 

op het artsenpensioen: 

1) Wat betreft particulieren uitgaande van een contactfrequentie van 3,5 en 
een consultratio van 0,7. 
2) Hierbij is er vanuit gegaan dat in 1977 ca. 0,4% van de bevolking een 
huisarts had die in loondienst was van een werkgever waarvan bij afschaffing 
van goodwill-betalingen geen schadeclaim hoeft te worden verwacht. 
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(1) door dit bedrag te storten bij de beroepspensioenregeling (in dit 

geval de Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH)) 

(2) door dit bedrag in het liquidatiefonds te laten en dit fonds te 

belasten met de aanvullende pensioenregeling (in dat geval zal een 

overheidsgarantie aangewezen zijn) 

Erg belangrijk in dit kader zijn de fiscale implicaties. De eerder ge-

noemde Werkgroep wijst erop dat aanspraken op pensioen behoren tot de 

fiscale winst uit onderneming tenzij zij voortspruiten uit een verplichte 

beroepspensioenregeling. Indien de overheid niet bereid of in staat is om 

in deze een fiscale tegemoetkoming te bieden, is de hier besproken wijze 

van betaling voor de huisarts nogal nadelig omdat er sprake is van dubbe-

le belasting en van een liquiditeitsprobleem (belastingbetaling bij 

toekenning van de schadeloosstelling terwijl de inkomsten pas bij ingang 

van het pensioen gaan vloeien). Een reden voor de overheid om tot zo'n 

fiscale tegemoetkoming over te gaan is dat betaling door middel van een 

recht op een aanvulling van het huisartsenpensioen, politiek waarschijn-

lijk beter "verkoopbaar" is dan betaling in contanten. Een probleem 

hierbij vormt de reeds vermelde uitspraak van de LHV dat de bestemming 

van de overnamesom moet worden bepaald door de huisarts zelf en niet door 

anderen. Een betalingswijze als hierv66r omschreven, is met deze uit-

spraak niet te verenigen. 

Voordeel van de omschreven regeling, indien wordt gekozen voor storting 

Ineens bij en een afwikkeling via de SPH, is dat de goodwill-problematiek 

voor wat de overheid betreft op korte termijn kan worden afgewikkeld. 

Nadeel is dat evenals bij (a 1 ) sprake is van een groot beslag op finan-

cieringsmiddelen. Indien wordt gekozen voor een afwikkeling via het 

liquidatiefonds is een spreiding van de betaling over een aantal jaren 

mogelijk. Nadeel is dan evenwel voor de overheid dat deze jarenlang bij 

de afwikkeling van de goodwill-problematiek betrokken blijft, terwijl 

tevens aanvullende garanties noodzakelijk zijn. 

(11 1 ) Afwikkeling per datum van praktijkbeëindiging met betaling ineens per die  

datum 

Afwikkeling van de schadeloosstelling per datum van praktijkbeëindiging 

heeft een aantal voordelen. In dit geval wordt de afwikkeling voor de 

huisarts in kwestie vooruitgeschoven tot het moment waarop tóch allerlei 

financiële kwesties moeten worden geregeld. Bovendien zal de schadeloos-

stelling dan een onderdeel vormen van de eindafrekeningswinst en daarmee 
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op verzoek worden belast' )  met een bijzonder inkomstenbelasting—tarief 

tussen 20 en 50%. Een ander voordeel van de regeling is dat de financie-

ring van de schadeloosstelling over een groot aantal jaren kan worden 

gespreid: in 1977 verliet 4,8% van het aantal gevestigde huisartsen de 

praktijk, voor de daaropvolgende jaren was het cijfer achtereenvolgens 

4,7% (1978), 4,1% (1979), 4,3% (1980) en 3,2% (1981). Deze spreiding over 

een groot aantal jaren heeft ook nadelige kanten. Mede gezien de ervarin-

gen in Engeland (zie pag. 309) zullen de huisartsen van de overheid 

stevige garanties verlangen met het oog op de waardevastheid van de bij 

praktijkbeëindiging te ontvangen schadevergoeding. 

— Indien in deze regeling de schadevergoeding wordt gekoppeld aan de 

omzet over het jaar voorafgaand aan het tijdstip van praktijkbeëindi-

ging, zal men erop attent moeten zijn dat iedere verandering in de 

honorering in principe leidt tot een verandering in de schadeloosstel-

ling. Tot het moment waarop de schadevergoeding heeft plaatsgevonden 

zal bij deze constructie doorbetaling van de in het honorarium begrepen 

vergoeding voor "interest praktijkinvestering" aangewezen zijn. 

— Indien in deze regeling de schadevergoeding wordt gekoppeld aan de 

omzet ten tijde van de invoering van de regeling, zal de in het honora-

rium begrepen vergoeding voor "interest praktijkinvestering" dienen 

plaats te maken voor een adequate rentevergoeding over het aldus vast-

gestelde schadebedrag. 

(b2 ) Afwikkeling per datum van praktijkbeëindiging met betaling in een aantal  

termijnen 

Omdat in dit geval slechts beperkt gebruik kan worden gemaakt van het 

bijzondere tarief der inkomstenbelasting zal deze regeling voor de huis-

arts in kwestie vaak weinig aantrekkelijk zijn. Omdat de betalingen bij 

de onder (b 1 ) besproken wijze van afwikkeling al behoorlijk gespreid 

zijn, speelt het argument van een betere spreiding van lasten hier nauwe-

lijks. 

Afwikkeling per datum van praktijkbeëindiging met betaling door middel  

van een recht op een aanvulling op het huisartsenpensioen  

Over het algemeen geldt hier hetzelfde als is gesteld onder (a 3 ), met 

uitzondering van de fiscale implicaties. 

Dat een dergelijke afwikkeling in zijn algemeenheid moeilijk toepasbaar 

1) Rekening houdend met een aftrek van —in 1977— f 20000. 
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is, wordt duidelijk als men bedenkt dat praktijkbeëindiging vaak plaats-

vindt vanwege een slechte gezondheidstoestand of overlijden. 

Fiscaal gezien zullen aanspraken op pensioen bij deze constructie behoren 

tot de eindafrekeningswinst. Gebruikmaking van de zgn. stamrechtvrijstel-

ling zal hierbij slechts beperkt kunnen geschieden omdat de maximaal 

toegestane vrijstelling terzake dient te worden verminderd met de gekapi-

taliseerde waarde van de na 1971 ontstane aanspraken uit hoofde van de 

verplichte beroepspensioenregeling. 

Tenzij de overheid bereid is in deze een fiscale tegemoetkoming te bieden 

is de hier besproken wijze van afwikkeling voor de huisartsen over het 

algemeen nadelig. Onder (a 3) werd reeds gewezen op een eventuele reden 

voor de overheid om tot zo'n fiscale tegemoetkoming over te gaan alsmede 

op de uitspraak van LHV—zijde dat de bestemming van de overnamesom moet 

worden bepaald door de huisarts zelf. 

De hier besproken regeling vergt, zeker als de uitvoering van de pen-

sioenregeling wordt overgelaten aan het eerder genoemde liquidatiefonds, 

een lange afwikkelingsperiode en veel aanvullende garanties. 

Financiering van de schadeloosstelling  

Wat betreft de financiering van het met de schadeloosstelling gemoeide bedrag 

wordt met name een rol gespeeld door: 

— de overheid als belastingontvanger 

— de overheid in haar verantwoordelijkheid voor een goed gestructureerde 

eerstelijnsgezondheidszorg 

— ziekenfondsen en particulieren 

— de gevestigde huisartsen 

— nog niet gevestigde huisartsen 

In eerste instantie zou kunnen worden nagegaan van welke groepen deelneming in 

de financiering van de schadeloosstelling zou kunnen worden gevraagd omdat zij 

bij afschaffing van de goodwill—betaling bij praktijkoverdracht financieel 

voordeel hebben. 

— Ziekenfondsen en particulieren hebben bij de afschaffing financieel voordeel 

omdat op enig moment —wanneer is afhankelijk van de gekozen wijze van afwik-

keling en moment van betaling— de vergoeding voor "interest praktijkin-

vestering" via het tarief kan vervallen. 1) In 1977 was met deze vergoeding 

1) Daarnaast is er sprake van een geringe daling van de post interest debiteu-
ren en liquiditeiten (zie tabel 16, post h5). 
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ca. 17 miljoen gulden gemoeid. De waarde van deze besparing is sterk afhan-

kelijk van de groeivoet die voor deze post mag worden verwacht in relatie 

tot de in dit kader relevante rentevoet. 

- Of nog niet gevestigde huisartsen financieel voordeel hebben van de afschaf-

fing hangt, getuige de uitkomsten van de in par. 5 en 6 van dit hoofdstuk 

behandelde casussen (samengevat in par. 6.5 (pag. 297-299) met name af van 

de goodwill-opbrengst die men bij praktijkbeëindiging denkt te kunnen reali-

seren, de praktijkperiode, de veronderstelde groeivoet en de praktijkomvang 

gemeten naar omzet en inkomen na belasting. Uit par. 5 en 6 blijkt dat met 

name als er sprake is van een (relatief) geringe praktijkomvang en van een 

lage groeivoet, afschaffing van de goodwill-betaling bij praktijkoverdracht 

voor de zich vestigende huisarts financieel erg voordelig kan zijn. 

Een bijdrage van zich in de toekomst vestigende huisartsen kan in de honore-

ring worden ingebouwd doordat, in overeenstemming met de reeds jaren gelden-

de neerwaartse ontwikkeling van salarissen voor beginnende academici bij 

zowel de overheid als het bedrijfsleven, voor de jonge huisarts niet meer 

wordt uitgegaan van het maximum van schaal 151 BBRA maar van een lager 

schaalbedrag. Door middel van een stelsel van periodieke honorariumverhogin-

gen, waarvan de toekenning eventueel afhankelijk kan worden gesteld van 

deelname aan nascholingsprogramma's e.d., kan het honorarium vervolgens 

doorgroeien naar een met de overheid overeengekomen maximum. 

- Het voordeel dat de overheid als belastingontvanger bij de afschaffing heeft 

hangt sterk samen met gekozen tijdstip en wijze van afwikkeling alsmede met 

eventuele tegemoetkomingen van fiscale aard. 

Afgezien van eventuele fiscale tegemoetkomingen kunnen bij afschaffing van 

goodwill voor de overheid als belastingontvanger de volgende directe' )  voor-

en nadelen worden onderscheiden: 

• verlaging van de belastingopbrengst door een lager praktijkinkomen in 

verband met het wegvallen van de vergoeding "interest praktijkinvestering" 

en een eventueel lager aanvangshonorarium 

verhoging van de belastingopbrengst in verband met het wegvallen van de 

fiscale afschrijving over verworven goodwill 

• de verhoging van de belastingopbrengst in verband met het wegvallen van de 

aftrek van in verband met financiering van de goodwill betaalde rente en 

kosten, wordt min of meer gecompenseerd door een verlaging van de belas-

tingopbrengst bij degene die de rente en kostenvergoeding ontving 

1) Indirecte voor- en nadelen zoals bijvoorbeeld de fiscale effecten van een 
betere werkgelegenheid voor huisartsen, blijven hier buiten beschouwing. 
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• een verlaging van de belastingopbrengst in verband met het wegvallen van 

de goodwill-opbrengst bij praktijkbeëindiging 

• een verhoging van de belastingopbrengst in verband met de verleende scha-

deloosstelling; de omvang van dit bedrag zal sterk variëren afhankelijk 

van de gekozen wijze van afwikkeling 

• een verlaging van de belastingopbrengst in verband met een hierna te 

bespreken eventuele verlaging van de schadeloosstelling voor de reeds 

gevestigde huisartsen 

- Of de reeds gevestigde huisartsen van de afschaffing financieel voordeel 

hebben hangt af van het tijdstip waarop men de schadeloosstelling ontvangt 

en de omvang daarvan, een en ander in relatie tot tijdstip en omvang van de 

goodwill-opbrengst indien niet tot afschaffing zou zijn overgegaan. 

In tweede instantie zou het alsdan nog te financieren bedrag op basis van 

onderhandelingen dienen te worden verdeeld tussen: 

- de overheid gezien haar verantwoordelijkheid voor een goed gestructureerde 

eerstelijnsgezondheidszorg 

- de huisartsen gezien hun verantwoordelijkheid voor en solidariteit met 

toekomstige generaties van beroepsgenoten 

Voorzover praktijkverkleining een belangrijke voorwaarde vormt voor verbete-

ring van de kwaliteit van huisartsenhulp op lange termijn kan op de huisart-

sen tevens een beroep worden gedaan gezien hun verantwoordelijkheid voor de 

kwaliteit van de hulp. Immers, afschaffing van goodwill-betaling bij prak-

tijkoverdracht houdt in dat een belangrijke belemmering voor praktijkver-

kleining wordt weggenomen. 

- de ziekenfondsen en particulieren voorzover de afschaffing van goodwill na 

verloop van tijd resulteert in betere huisartsenhulp 

- het voorgaande kan aanleiding zijn om de in eerste instantie voor de over-

heid als belastingontvanger berekende bijdrage, bij te stellen (een extra 

' bijdrage van de zijde van de huisartsen bijvoorbeeld betekent een verminde-

ring van de belastingontvangsten) 
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Par. 8.3. Andere voorgestelde maatregelen ter verlichting resp. oplossing van  

desoodwill-problematiek  

Tot nu toe hebben we in deze paragraaf alleen aandacht besteed aan afschaffing 

van goodwill ingeval er sprake is van een vestigingsbeleid voor huisartsen. 

Omdat totstandkoming van zo'n vestigingsbeleid gezien de stand van de wetge-

ving (Wet Voorzieningen Gezondheidszorg) en de voorstellen van de beroepsgroep 

(nota "Vestigingsregelingen" van de LHV) op korte termijn waarschijnlijk is, 

willen we aan alternatieve maatregelen om de goodwill-problematiek te verlich-

ten resp. op te lossen slechts zijdelings aandacht besteden. 

Een uitvoerige opsomming vinden we bij Brouwer (13), die op dit punt 3 soorten 

maatregelen onderscheidt die alleen of in combinatie kunnen worden toegepast. 

(1) "Alternatieven, waarbij de goodwill zelf niet wordt aangetast, maar waar-

bij de nadelige gevolgen (gedeeltelijk) worden opgevangen". 

(2) "Het maximeren of afbouwen van de mogelijkheden om goodwill te vragen door 

middel van dwingende voorschriften". 

(3) "Alternatieven, waarbij de goodwill niet rechtstreeks maar indirekt wordt 

aangetast door de ontstaansoorzaken aan te pakken". 

ad (1) Onder deze alternatieven, die voornamelijk gericht zijn op de korte 

termijn problematiek van de individuele jonge huisarts, rangschikt 

Brouwer de volgende maatregelen: 

(1a) subsidiëring van jonge huisartsen die een praktijk willen beginnen 

(lb) verstrekking van leningen aan jonge huisartsen door of gegarandeerd 

door de overheid, zodat een langere looptijd dan 10 jaar en een lager 

rentepercentage het gevolg zijn 

(1c) uitschakeling van commerciële bemiddelingsbureaus waardoor oneigenlijke 

prijsopdrijving van praktijken voorkomen kan worden 

(1d) verlaging van de pensioenpremie en/of backservice, in samenwerking met 

de overheid 

ad (2) Onder dit hoofd worden door Brouwer genoemd: 

(2a) maximering van het goodwill-bedrag door middel van een koppeling aan de 

praktijkomzet (richtlijn KNMG) 

(2b) maximering van het goodwill-bedrag door middel van een koppeling aan de 

praktijkomzet en de reeds verworven pensioenrechten (o.a. de Widt) 

(2c) afbouw van goodwill door het maximale bedrag afhankelijk te stellen van 

de pensioenrechten (o.a. Wigersma) 

(2d) afbouw van goodwill door arbitrair een maximum vast te stellen dat na 
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verloop van tijd tot 0 kan dalen 

(2e) afbouw van goodwill door omzetting in jaarlijkse rentebetalingen die 

gelijk zijn aan de rente die het goodwill-kapitaal anders had opgele-

verd, tot het moment waarop de huisarts resp. zijn weduwe zijn overle-

den 

(2f) afbouw van goodwill door omzetting in jaarlijkse rentebetalingen die 

gelijk zijn aan hetgeen in het betreffende jaar nodig is om tot 100% 

pensioen te komen 

ad (3) Onder dit hoofd worden door Brouwer genoemd: 

(3a) een vestigingsbeleid waarbij essentieel is dat niet de verkopende 

huisarts de opvolger aanwijst maar een "commissie" 

(3b) beperking van de praktijkomvang ("grote praktijken leveren winst en dus 

goodwill") via: 

- maximering van de praktijkomvang 

- verlaging van de zgn. "kostenknik" 

- een op praktijkverkleining gericht vestigingsbeleid 

(3c) maatregelen ter bevordering van de concurrentie zoals bijv.: 

- creatie door de gemeenschap van gezondheidscentra waarin huisartsen 

praktijkruimte kunnen huren 

- een verplichte vervangingsregeling 

- overheidsgaranties voor praktijkfinanciering 

(3d) snelle doorvoering van pensioenvoorzieningen waardoor de rechtvaardi-

ging van de goodwill als oudedagsvoorziening vervalt 

(3e) bekendheid geven aan plannen tot afschaffing van goodwill, zodat poten-

tiële kopers minder snel geneigd zullen zijn goodwill te betalen omdat 

deze niet meer is terug te vorderen 

- Wat betreft de onder ad (1) genoemde alternatieven dient ons inziens het 

• volgende te worden opgemerkt. 

De onder (la) en (1b) weergegeven maatregelen houden in dat de overnemende 

huisarts uit de praktijk een hoger inkomen mag verwachten. Dientengevolge 

zal hij bereid zijn een hogere goodwill te betalen zodat de maatregelen een 

averrechts effect hebben. 

Brouwer stelt verder voor om de onder (la) genoemde subsidie ook van toepas-

sing te verklaren op andere vestigingsmogelijkheden (o.a. vrije vestiging en 

associatie). Voorzover deze andere vestigingsvormen een reëel alternatief 

vormen kan dit het prijsverhogende effect van de subsidie geheel of gedeel-

telijk compenseren. 
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De onder (1c) beschreven uitschakeling van commerciële bemiddelingsbureaus 

ligt bij invoering van een vestigingsbeleid voor de hand. Deze uitschakeling 

is overigens ook gewenst voorzover de advisering en bemiddeling door deze 

bureaus op het gebied van verzekering en financiering voor de huisarts niet 

tot een doelmatige oplossing leidt. 

De onder (1d) beschreven verlaging van pensioenpremie is door ons reeds 

eerder als zeer zinvol bestempeld, omdat hiermee een belangrijke belemmering 

voor praktijkverkleining wordt weggenomen. De maatregel houdt echter tevens 

in dat de overnemende huisarts uit de praktijk een hoger inkomen na belas-

ting mag verwachten waardoor hij bereid zal zijn een hogere goodwill te 

betalen. 

- Wat betreft de onder ad (2) genoemde maatregelen merkt Brouwer terecht op 

dat hiermee de ontstaans-oorzaken van de goodwill niet worden aangepakt, 

waardoor het verschijnsel zich op de een of andere wijze toch weer zal 

openbaren. Dit laatste kan bijvoorbeeld geschieden via de prijs van het 

(woonhuis-)praktijkpand, in de vorm van een "bedrag onder tafel" of door een 

voor de nieuwkomer relatief ongunstig associatie-contract. Om dit tegen te 

gaan zouden weer allerlei additionele maatregelen moeten worden getroffen. 

Wat betreft de onder (2a) genoemde KNMG-richtlijn heeft Brouwer grote twij-

fels ten aanzien van de effectiviteit. Op pag. 256 hebben wij aangegeven 

waarom wij aan deze richtlijn wèl waarde hechten. Op pag. 310 hebben wij 

bovendien aangegeven waarom een beperking van het goodwill-bedrag op grond 

van deze richtlijn niet als volkomen willekeur kan worden aangemerkt. 

Wat betreft de onder (2b), (2c), (2e) en (2f) genoemde maatregelen vragen 

wij ons af of deze minder arbitrair zijn dan de maatregel genoemd onder 

(2d). Op pag. 309 gaven wij als onze mening te kennen dat de schade die de 

huisarts ondervindt doordat hij zijn praktijk niet meer kan verkopen, niet 

afhankelijk kan worden gesteld van de geplande aanwending van de gederfde 

opbrengst. Wij zien bijvoorbeeld niet in waarom de schade ten gevolge van 

afschaffing van de goodwill-betaling voor huisarts A, die in het verleden 

voor f x onroerend goed heeft verworven en de goodwill-opbrengst van f x had 

willen aanwenden voor een adequate pensioenvoorziening, groter zou zijn dan 
voor huisarts B die in het verleden een adequate pensioenvoorziening heeft 

opgebouwd, en de gehele goodwill-opbrengst van f x had willen aanwenden voor 

aankoop van een huis. 

Op pag. 310 gingen wij reeds in op de mogelijkheid om de schadevergoeding te 

beperken op grond van de honorering. 
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De onder (2c) genoemde maatregel vertoont punten van overeenkomst met de 

regeling die wordt gepresenteerd' )  in het rapport van de Werkgroep Afschaf-

fing Praktijkoverdracht. In dit rapport, dat betrekking heeft op praktijken 

van medische specialisten, is voor wat betreft het reeds afgeloste dee1 2)  

van de goodwill sprake van betaling door middel van een aanvulling op de 

pensioenvoorziening tot maximaal het pensioen van de ambtelijke vergelij-

kingsfiguur (een en ander in overeenstemming met de visie van de Commissie 

Erdbrink (23)). De reden voor deze begrenzing komt in feite voort uit 

een vergelijking van de honorering van de specialist als vrij-beoepsbeoefe-

naar met die van de ambtenaar, hetgeen overeenkomt met hetgeen wij op pag. 

310 als een mogelijke reden voor begrenzing van de schadeloosstelling aan-

voerden. De door de Werkgroep gepresenteerde regeling vertoont niettemin 

enkele verschilpunten met hetgeen wij in deze paragraaf als ons standpunt 

naar voren brachten. 

- Ten aanzien van de onder ad (3) genoemde maatregelen kan het volgende worden 

opgemerkt. Wat betreft de totstandkoming van een vestigingsbeleid (3a) is 

door ons eerder in deze paragraaf aangegeven dat dit voor een definitieve 

afwikkeling van de goodwill-problematiek een essentieel vereiste is. 

Beperking van de praktijkomvang (3b) houdt inderdaad in de meeste gevallen 

een lagere overwinst en daardoor in principe een lagere goodwill per prak-

tijk in, doch betekent ook een toename van het aantal praktijken: er kan een 

groter aantal keren goodwill worden ontvangen. Niettemin zal het uiteinde-

lijk effect vermoedelijk zijn dat er minder goodwill wordt betaald, omdat 

vaker -zij het een wellicht wat lager- ondernemersloon wordt ingecalculeerd 

en vaker kosten worden gemaakt die niet of nauwelijks variëren met de prak-

tijkomvang. 

Bovendien, zo constateert Brouwer, leidt praktijkverkleining tot verruiming 

van het aanbod van praktijken waardoor vraag en aanbod dichter bij elkaar 

' komen. Tabel 13 (pag. 71) toont echter dat ook in geval van een aanzienlijke 

praktijkverkleining de komende jaren een groot vraagoverschot moet worden 

verwacht. 

Wat betreft de onder (3b) genoemde maximering van de praktijkomvang wijzen 

1) In het rapport wordt overigens uitdrukkelijk vermeld dat met name ten aan-
zien van de waardering en de begrenzing van de goodwill binnen de Werkgroep 
geen eenstemmigheid bestond. 
2) Uitgegaan wordt van een forfaitaire aflossingstermijn van 10 jaar. Voor het 
niet afgeloste deel wordt uitgegaan van de waarde op het moment dat de schade-
loosstelling plaatsvindt. 
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wij er op dat in dit geval van de zijde van de huisartsen een eis tot scha-

devergoeding kan worden verwacht: de nota "Vestigingsregelingen" van de LHV 

is op dit punt erg duidelijk. Een verlaging van de kostenknik -eveneens 

genoemd onder (3b)- is een maatregel die door ons in hoofdstuk VI, par. 5.4 

van harte wordt aanbevolen. De maatregel op zich leidt echter voor kleinere 

praktijken tot een hoger praktijkinkomen waardoor de huisarts bereid zal 

zijn een hogere goodwill te betalen. 

De onder (3c) genoemde garantieregeling voor praktijkfinanciering heeft een 

gunstige invloed voorzover hierdoor het aantal minder gelukkig gekozen 

financieringsconstructies afneemt. Voorzover hierdoor de rente-tarieven 

lager worden leidt de maatregel op zich tot een hogere winst en daarmee tot 

een hogere goodwill. 

Wat betreft het gestelde onder (3d) verwijzen wij naar hetgeen hierover 

eerder in deze paragraaf is gezegd, m.n. op pag. 308. 

Wat betreft de maatregel genoemd onder (3e) dient te worden opgemerkt dat 

uit de casuístieke benadering in par. 5 van dit hoofdstuk naar voren kwam, 

dat de verwachting die de huisarts heeft ten aanzien van de hoogte van de 

goodwill-opbrengst bij praktijkbeëindiging, in belangrijke mate medebepalend 

is voor het uit de praktijk te verwachten inkomen na belasting en daarmee 

voor de goodwill die hij bereid is voor de praktijk te betalen. 

Daarentegen moeten van een bekendmaking van plannen tot afschaffing van 

goodwill geen wonderen worden verwacht. De LHV zal zo'n bekendmaking vrijwel 

direct beantwoorden met eisen tot een naar haar inzicht redelijke schadever-

goeding. Bovendien wordt waarschijnlijk reeds door veel huisartsen met af-

schaffing van goodwill-betalingen met daaraan gekoppeld een of andere vorm 

van schadevergoeding, rekening gehouden. 

Wondermiddelen voor een oplossing van de goodwill-problematiek bestaan ons 

inziens niet. Zoals in par. 8.2. is beschreven zal na een evenwichtige voor-

stelling van zaken en moeizaam overleg duidelijk moeten worden gemaakt dat 

voor een definitieve afwikkeling van het goodwill-probleem een bijdrage van 

alle betrokkenen moet worden gevraagd. Voor de nu gevestigde huisarts kan dit 

betekenen dat de schadeloosstelling die hij bij afschaffing van goodwill 

ontvangt wat lager uitvalt dan wat hij dacht bij praktijkbeëindiging aan 

goodwill te zullen ontvangen. 
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Bijlage 1. Jaarhonorarium (hA) behorende bij de BBRA-schalen 70 t/m 154  

Voorbeeld: Berekening van hA  behorend bij het maximum van schaal 151. 

Salaris: jan. t/m juli 1977: 7 x f 7096; aug. t/m dec.1977: 5 x f 7367 	= f 86507 

Vakantietoeslag: 

7,8% sal. juni 1976 t/m mrt. 1977, 8% sal. april, mei 1977 

= 0,078 (f 6824 + 6 x f 6854 + 3 x 	1 7096) + 0,08 (2 x f 7096) = 1 6536 

Nabetaling: 	12,5712% (sal. 	nov. 	1977) + f 18 = 	0,125712 (1 7367) + 1 18 = f  944 

Totaal = hA  f 93987 

Schaal en aantal periodieken BBRA 

70 
h
A 

x 	1 1 

25216 
1 26802 
2 82 28419 
377 89 30032 
4 1 0 31664 
5 2 1 93 112 33241 
6 4 2 0 103 0 34949 

6 4 2 0 1 36653 
8 6 4 1 2 114 38350 

8 6 2 3 0 115 40036 
8 3 4 1 0 41727 

4 5 2 1 43422 
5 6 3 2 130 45287 
6 7 4 3 0 131 47158 

8 5 4 1 0 49028 
9 6 5 2 1 50894 
10 7 6 3 2 52772 

4 3 54637 
5 4 148 56507 
6 5 0 149a  58378 
7 6 1 0 60244 
8 7 2 1 62121 

3 2 64003 
4 3 150 65873 
5 4 0 67783 
6 5 1 69609 
7 6 2 151 71949 

7 3 0 74294 
8 4 1 76639 
9 5 2 152 154 78984 

10 6 3 0 0 81324 
11 7 4 1 1 83669 
12 8 5 2 153 2 86146 

6 3 0 3 88757 
7 4 1 4 91375 
8 5 2 5 93987 

6 3 6 97073 
7 4 7 100115 
8 5 8 103181 

6 9 106248 
7 10 109310 
8 11 112368 

12 115442 
13 118502 
14 121569 
15 124629 
16 127712 
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B 2.1 

Bijlage 2. Afleidingen en berekeningen ten behoeve van hoofdstuk IV 

2.1. Afleiding van de relatie tussen j en h A  

' 
Onder hoofdstuk IV, par. 2 ad (3) is gesteld dat j afhankelijk is van Q

A
76 
 ' 

waarbij Q
'76 = 
A 	

belastbaar inkomen over 1976 + AOW/AWW-premie 1976 voor reke- 

ning werkgever 

Q'76 = h '76 - p '76 + z '76 + AOW '76 
A 	A 	A 	A 
'76 	'76 	'76 	'76 

Q
A  

'76 
= 0,883h

A 
+ 
°"7A 

+ ZA + AOW 
 

'76 	'77 
waarbij h

A  
= 0,93877h

A  
(afgeleid uit de werkelijke stijging van de 

BBRA-schalen in bijlage 1) 1)  

A76 = f 14564 

'76 	1  
zik 	

= 1 1229 
1

'76 
-j 

 

'76  '76  
Q
'76  '76 

AOW 	= 0,119Q 	als 
A 	

A < f 35600 en 1 4236 als Q
A  

1 35600 

j  = j
'77 

= j (vereenvoudigende veronderstelling; de inherente 

fout is minimaal) 

Substitutie geeft: 
'77 	1395 	'76 

Q
'76 

 =  0,94090h
A 

+ 	+ f 1934 als Q
A 

< 35600 
A 	1-j 
76 	' 	f 1229  

QA  = 0,82893h
77  

A  + 	+ f 5940 als Q '76 > f 35600 

Vervolgens geven we een uittreksel van de "Blauwe Tabel voor Bijzondere Belo-

ningen". 

Uittreksel 'Blauwe Tabel" 

j  =  0,32 

j  =  0,40 

j  =  0,50 

j  =  0,59 

j  =  0,64 

j  =  0,67 

j  =  0,70 

j  =  0,72 

Gehuwd, 0 kinderen 
' 

f 29000 < QA
76 
 < f 41100 

'76 
1 41100 < QA 	< f 51300 

'76 
1 51300 < QA 	< f 66900 

' 
f 66900 < Q 76 	f 86900 

' 
f 86900 < Q 76 	1109300 

'76 
1109300 < QA 	< /136800 

'76 
1136800 < QA 	< 1191900 

' 
1191900 < QA

76 
 

1) Hierbij is verondersteld, dat er geen sprake is geweest van periodieke 
verhogingen. 
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B 2.2 

Door nu te substitueren voor 0 76 krijgen we de op pag. 129 beschreven relatie 
A '77 

tussen j en hA  (= h
A 

). 

2.2. Afleiding van de relatie tussen  xA  en hA  

1  
De uitgangsvergelijking is: x A  =  0,883 hA  + f 1817 + 

f 294 
i _j 	bA  

Voorbeeld:  berekening [ 	I xAl. 
als f 26586< hA  < 1 40236 	[4] geldt j  -  0,32 

f 	 5 
als f 24079 < hA  + 	

1465 	
34914 [bAl l geldt 

bA  =  0,32 (0,883 hA + 	
1294 

 )  -  f 3775 

substitutie van j  =  0,32 in [bAl ] geeft: f 21924< hA  < f 32759. 

Combinatie met [4] geeft: 

als f 26586 < hA  < 1 32759 geldt j  =  0,32 én 
1294 bA  =  0,32 (0,883 hA  + 

substitutie in de uitgangsvergelijking geeft: 
f 1294 

xA  =  0,883 h. 4. A 	1-0,32  + f 1817  -  0,32 (0,883 hA  + 	
1294  

1-0,32) 4» f 3775  
f 1294 

=  (1-0,32)(0,883 h.
A  + 1-0,32 

------) + f 5592  =  0,60044 hA  + 6886 ' 

Zo volgt [xA2 1 uit [4] en [bA2 1 

[xA31 uit [j 2 1 en [bA2 ] 

. (xA4 ] uit  "2] en IbA3 1  
[xAs ] uit [j 3 ] en [bA3 ] 

[3cA6 1 uit L1 3 1 en rbA4 1  

[xA9  ] uit [j s ] en [bAs ] 

uit U s ] en [bA6 ] E xA101  
ExAlli uit [4] en [bA6 1 

ExA121 uit [j 6 ] en [bA7 ] 

ExA13 1 uit  "7 1 en fbA7 1  
(xA7 1 uit [j 4 ] en [bA4] rxA141 

 uit [j 7 1 en [bA8 ] 

Exml uit [j4 ] en [bAs ] 	[xAls ] uit [j8 ] en [bA8 I 

2.3. Substitutie van de voor sie_pc  en bc  gevonden relaties in de vergelij- 

king 2.= xc (xc hc  -  P-  - c 	s IC 	82C 	bC)  
[ycl ] als yc  <  1 34183, zodat s lc  =  0,19599yc  

8 1C  "  0 ' 19599 (bC  -  PC  -  s IC 	52C)  " 
 0,16387 (hc  -  pc  -  s2C) 

èn f 22079 < hc - pc  -81C - 82c 
 < 1 31646 

zodat bc  =  0,32 (hc  - 
 PC  -  8 1C  -  s2C)  -  f 4037 
	

rbc il 

	

=  0,26756 (hc  -  Pc 	52C)  - 
 f 4037 

geldt: x  =  (hc  -  pc  - 
C 	s2C)(1  -  0 ,16387  -  0,26756) + f 4037 

=  0,56857 (h c  -  pc  -  s2c ) + f 4037 

als bovendien 1 23992 < h c  < f 57630 

zodat pc  =  0,37427hA  -  f 1907 

1-0,32 )  -  f 3775  
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B 2.3 

geldt: xc  = 0,56857 (h c  — 0,37427hA  + f 1907 — s2c) +1 4037 

= 0 1 56857hC 
 — 0

' 
 21280h

A  — 0'568572C  + f 5121 

f subst. in [VII geeft hc  < 0,37427hA  + 52c  + 	38975  

subst. in [b ci ] geeft 0,37427hA  + 5 2c  + 1 24499 < h C 

< 0,37427hA + s2c  + 1 35941 

Dit zijn in dit geval tevens de onder— en bovengrens voor [x ci ] 

[xci] is derhalve verkregen door voor sic, bc en pc te substitueren hetgeen 

staat in de vergelijkingen [V 1 ], [bci l en 

Op analoge wijze is [xc21 te berekenen uit combinatie van [VII, (bc21 en IP& 

[xc3] " 

p,c4 1  " 
[xc .5] 	" 

" 

[xC7 ]  " 

DtC8 1  " 

[xC10 1  " 
ExCll ]  " 

VI 

II 

IV 

VI 

II 

II 

11 

" [V2 ], [bc2 1 en [PC31 

PC4 -  ' " [V2 ], [bc2 ] en r 

[ Pc41 " [v2 ], [b 3 1 en 

EPC4 1  " EV2 1 ' EbC4 ] en  
" [V2 ], [bc4 ] en [pcs ] 

"[vJ, [bcs ] en [P cs i 

H [V2 ], [ba] en [p cs ] 

" [V2 1, [bc7 ] en [Pc5] 
" [v2 ], [bc8 ] en [Pc5] 

2.4. Toelichting op de afleiding van de relatie tussen h c  en hA  

[hci ] als f 26586 < hA  < f 32759 geldt xA  =  0,60044hA  + f 6886 

als 0,37427hA  + 5
2c  + f 24499 < h c  < 0,37427hA 52C 	35941 

geldt x  =  0,56857h
C 
 — 0,21280h

A 
 — 0,56857s 

2C 
+ 5121 C  

stel: xA  =  xc ; subst. geeft hc  =  1,43033hA  + 52c  + 1 3104 

als 1 26825 < hA  < 1 38243 — 0,22307pc  

geldt 52c  =  0,10443hA  + 0,02329pc  — f 1020 

[x 1 ] impliceert [pC3 ] (zie pag. 82.2) zodat 

pc  =  0,37427hA — 1 1907 

substitutie van p c  in [s i ] geeft: 5 2c  =  0,11315hA  — 1 1064 

substitutie van 5 2c  in de vergelijking voor h c  geeft: 

hc  =  1,54348hA  + 1 2040 

substitutie van p c  in [st] geeft: f 26825 < hA  < f 35688 

substitutie van hen s
2C 
 in [x

Cl 
 ] geeft: 	20259 < hA < 	31094  C  

Intervalgrenzen voor [h cl ]: 1 26824 < hA  < f 31094 

[11C11 is verkregen door voor xA, xc  en 5 2c  te substitueren hetgeen staat in de 

vergelijkingen E xAll' ExCl i en  
Op analoge wijze is 

rxAl ]  

E xc il 
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te berekenen uit een combinatie van 

11 

11 

fhc2 1  
[hc3 1 

Ihc4 1  
[hc,1 

[ha ]  
rh, 7 1 

(hall 
(hc9 1 

[hciol 
[hm]  
[hm]  
[hc13 ]  
[hc14 1  
[ hm] 
rhc16 1  
[hm]  
[hm ]  
[hm]  
[hc2o ]  
[ hul ]  
[hc22 ]  
[hc23 1  
rhc24 1  
[ hm]  
[hc26 ]  
t hc27 1  
thc28 1  
[hm' 
[hno ]  
[hC31 ]  

[hC32 1  
[hc33 ] 

[hC34] 
[hm ] 

C3 61
[hm ] 

ft 	II 	 ,t 	 el 

II 	11 	 11 	 11 

11 	II 	 II 	 11 

11 	11 	 11 	 II 

VI 	11 	 11 	 et 

11 	II 	 1 e 	 11 

11 	11 	 11 	 11 

II 	el 	 11 	 11 

11 	11 	 H 	 11 

11 	11 	 III 	 II 

11 	Ot 	 11 	 11 

fl 	*I 	 11 	 H 

11 	11 	 et 	 11 

11 	11 	 II 	 11 

11 	tt 	 11 	 II 

11 	II 	 11 	 II 

II 	IV 	 II 	 11 

H 	11 	 II 	 11 

,t 	II 	 11 	 1t 

11 	Ir 	 11 	 11 

H 	11 	 II 	 11 

II 	11 	 111 	 11 

fl 	11 	 11 	 11 

11 	H 	 11 	 11 

[xAl ]' [xC2 1  en  [8 1 ]  
[xA2 1 ' [ x2]  en [ 8 1] 

[xA2 1 ' [ xC3 1  en [8 1 ]  
[x], [xo] en [82 ] 

[ xA2 ], [xC3 ]  en [8 3 1  

[ xA2 ] ' [ xC4 ]  en [ 8 31 

[xA2 ] ' [ xC4 1  en [8 4 ]  
[xA2 1 » [ xC41 en [851 

[xA2]' (x 4
1  en [8 6 ]  

[xA3]' [xC4 1  en [87] 
[xA3] ' [xC5 ] en [8 7 1  

[ xA4 ],  [x51 en [87]  
[ xA4 ]' [xC5 1  en [8 8 1  
[x1, [xC51 en [891 

[xA51' [x 6
1  en [8 9 1  

[ xA6 ] ' [ xC6 1  en [ 8 9] 

[xA61' [x 7 ] en [8 9 ] 

[ xA6 ], [ xC7 1  en [ 8 101 

[ xA6 1 ' [x 7 1 en  [8111 

ExA7 1 . [ xC7 1  en [ 8 121 

	

1c 1 	en r 

	

[xA7/' 1  C8 	' 8 12' 
[xA81, [xc8 1 en [812] 

[ xA8 1 ' [ xC8 ]  en [8 13 1  
[xA9 1,  [xC8 1  en [ 8 14] 

r [xA91' [xJ  en'814' 
[ xA10 ],[ xC9 ]  en [ 8 14] 

r 
[xA101'[xC9 1 en 

 '815' 
[xA11]s[xC9] en  [8161 

[xA11 1 ' [xC10 ] en 18 16 
( xAl2 1,[ xclo ]  en [ 8 161 

[ xAl2 l ' ExC10 1  en [817 1  
[ xA13 l'ExC10 1  en [8181 

[ xA13 1 ' [ xC11 ] en 18 18 1  

1xA141,11cC11/ en 18181 

[ xA14 1 ' [xC11 1  en [8 19 ] 
 

[xA15 ] , [xC111 en [8201 

11 

11 

11 

11 

11 
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2.5. Aankledingspercentages 	(eA  
h 

=(. 	- 	1)100%) 
A 

B 2.5 

die 	gelden 	voor 	de 	inter- 

valgrenzen [h ci ] t/m [hc371 

111C11 	61,95 - 60,91 Pluol 54,00 - 52,68 

[FIC21 60,91 - 61,28 [hm] 53,68 - 52,44 

[hc3 1 61,28 - 61,09 [11C221 53,44 - 52,26 

[11C41 61,09 - 60,30 [hc2 3] 52,25 - 50,45 

[hc51 60,30 - 59,59 (hC24] 50,46 - 49,34 

[hc6]  59,59 - 59,50 [h251 49,90 - 49,39 

[hc7]  62,69 - 62,03 [hc26]  49,39 - 49,20 

PIC81 62,03 - 61,23 [hc27]  49,20 - 47,80 

[hc91 61,23 - 60,61 r hC28 1  47,81 - 46,85 

rhC10] 60,70 - 59,49 [11C29] 47,17 - 46,77 

[11C111 60,16 - 59,92 rhC30 /  46,77 - 46,70 

rhC12 1  59,92 - 59,62 [11C311 46,73 - 45,62 

r hC13 1  59,62 - 56,46 rhC321 
45,63 - 44,79 

rhC14 1  56,52 - 55,14 [hc33]  45,09 - 43,64 

[hC151 56,21 - 54,74 [hc34]  43,64 - 43,60 

[11C161 54,74 - 54,74 [hc35]  43,60 - 42,88 

[hc17 1 54,74 - 54,35 [hof. ] 42,89 - 42,24 

rhC181 56,23 - 54,05 [hc37] 42,40 

[hc1 91 54,03 - 53,94 

2.6. Berekening van de aankledingspercentages voor het laagste interval  

als een andere veronderstelling geldt bij onvolledige verplichte deelname  

in de Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen  

Voor wat betreft de pensioenpremie (p c) is tot nu toe uitgegaan van de veron-

derstelling, dat het bij onvolledige verplichte deelname bij de Stichting 

Pensioenfonds voor Huisartsen steeds een huisarts betreft, die nog geen 5 jaar 

in de SPH deelneemt (zie pag. 137). Indien daarentegen zou worden veronder-

steld dat het bij onvolledige verplichte deelname een huisarts betreft, die 

reeds 5 jaar in de SPH deelneemt, dan zou PC:  1 1811 - f 362 K lager zijn 

geweest. De invloed van deze veronderstelling is groter naarmate h c  lager is: 

we kijken daarom wat de invloed van de veronderstelling is op vergelijking 

rhC1 1.  

Kijken we naar de afleiding vanExCl ] (pag. B 2.3) dan blijkt dat als we in 
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plaats van pc  = 0,37427 hA  - f 1907 [pc3 ] nemen: 

pc  

• 

= 0,37427 hA  - f 1907 - f 1811 + f 362 K (K = 3) 	
rPC31 

= 0,37427 hA  - f 2631 

de vergelijking wordt: 

xc  = 0,56857 hc  - 0,21280 hA  - 0,56857 s 2c  + f 5533 

als f 23775 + 5 2c  + 0,37427 hA  < hc  < f 35217 + 5 2c  + 0,37427 hA 	[x
Cl

] 

Kijken we vervolgens naar de afleiding van [h ci ] (pag. B 2.3 en B 2.4) dan 

blijkt dat uit E xAll en [x ci ] volgt hc  = 1,43033 hA  + 52c  + f 2380 

Substitutie van [p c3 ] in [s l ] geeft 5 2c

• 

 = 0,11315hA  - f 1081 	[s i ] 

Substitutie van [s ] in de vergelijking voor h
c 
geeft 

* 1 
hc  = 1,54348 hA  +1 1299 als f 26824 < hA  <_ f 31094 	[h

Cl 

ofwel 

hA  = 0,64789 hc  - f 842 als f 42701 < h c _< f 49292 

Dit impliceert een aankledingspercentage van 59,19 á 58,53 in plaats van 61,95 

á 60,91. 
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Bijlage 3.  Berekening van de pensioenpremie voor de huisarts—vrij beroeps-

beoefenaar (p a ) 

Opmerking vooraf: de berekeningen in deze bijlage hebben geen betrekking op 

het invaliditeitspensioen; dat komt aan de orde in bijlage 6. 

Hoogte van het pensioen  

Wat betreft de hoogte van het pensioen van de huisarts—vrij beroepsbeoefenaar 

wordt aansluiting gezocht bij de vergelijkbare burgerlijke rijksambtenaar.
1) 

Deze bouwt per deelnemingsjaar een ouderdomspensioen 2)  op van 

0,0175 M — 0,02 AOW. 

Waarbij AOW = de AOW—uitkering; in 1977 was deze f 15312. 

M = "de middelsom" van het honorarium over de laatste 2 volle kalen-

derjaren, voorafgaand aan de datum van ingang van het betreffen-

de pensioen. Waarop M uitkomt is afhankelijk van de toekomstige 

salaris—aanpassingen. In par. 2 van hoofdstuk IV wordt veron-

dersteld, dat de vergelijkbare ambtenaar zich in een "eindrang" 

bevindt en geen zgn. periodieke verhogingen meer ontvangt. Dit 

heeft tot gevolg, dat de middelsom gelijk is aan het op het be-

treffende moment geldende honorarium: Mt = hAt .  

De huisarts wordt geacht per deelnemingsjaar een pensioen op te bouwen van 

0,0175 M — 0,02 AOW = 0,0175 hA  — f 306,24. 

Indien ten gevolge van de verplichte deelname bij de SPH een hogere pensioen-

opbouw ontstaat dan die van de vergelijkbare ambtenaar, wordt daarvoor door 

ons een correctie aangebracht in de vorm van een negatieve vrijwillige deelna-

me bij de SPH. Aan het eind van deze bijlage zullen we dit aan de hand van een 

voorbeeld toelichten. 

Pensioenpremie: p_ = D 'IC 	P2C 

Verplichte deelname: P1C 

Met de verplichte deelname bij SPH wordt per f 6095 premie een ouderdomspen-

sioen opgebouwd van f 223,92 per deelnemingsjaar. 

Vrijwillige deelname:  D 
'2C 

Voor het vrijwillig deel van het pensioen wordt uitgegaan van het tarief dat 

1) Het pensioen van de ambtenaar staat beschreven in bijlage 4 onder 4.1. 
2) Het weduwen— en wezenpensioen vormen bij ABP en SPH + 5/7 resp. 1/7 van het 
ouderdomspensioen. 
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de SPH terzake hanteert: f 4789 premie per f 223,92 pensioenopbouw. In de 

praktijk stelt de SPH terzake een aantal randvoorwaarden waarvan in dit kader 

belangrijk zijn: 

(a) vrijwillige deelname geschiedt in tranches van f 223,92 pensioen 

(b) de maximale vrijwillige deelname is 4 x f 223,92 

(c) vrijwillige deelname is pas mogelijk als via de verplichte deelname een 

pensioen wordt opgebouwd van 5 x J" 223,92 

Wij meenden met deze voorwaarden in de opbouw van het model geen rekening te 

hoeven houden. We veronderstellen als het ware dat de huisarts tegen dezelfde 

premie dezelfde dekking ook elders kan krijgen. 

= f 6095 K waarbij K = 1,2,3,4 of 5 afhankelijk van h e  (zie tabel 20 in 
P 1C  

hoofdstuk IV, par. 3). Hiermee wordt een pensioen opgebouwd 

van f 223,92 K 

f4789  
P2C = 

1223,92 {(0,0175hA  - f 306,24) - f 223,92 KI = 0,37427 h A  - f 6550 	f 4789 K 

= P 1C 	P2C = f 6095 
K 4-  0,37427 hA  - f 6550 - f 4789 K 

PC  
= 0,37427 hA  - 1 6550 + f 1306 K 

waarbij K = 1 als he  < -ƒ 9646 etc. (zie tabel 20 in hoofdstuk IV, par. 3). 

Indien de huisarts minder dan 5 jaar deelneemt in de SPH, dient p c  te worden 

verhoogd met (5 - K) f 362,25 voor een risicopremie ter dekking van het wedu- 

wen- en wezenpensioen. In dat geval wordt p c  = 0,37427 hA  - J.  4739 + f 944 K 

Voorbeeld: negatieve vrijwillige deelname bij SPH  

Stel hA  = f 35000 en he  = 1,36617hA  + f 8269 = f 56085 1)  

pc  = 0,37427 hA  - f 6550 + f 1306 K 2)  

als he  = f 56085 geldt K = 3 (tabel 20); subst. geeft pc  = f 10467,45 

De verplichte deelneming bij 1 23992 < h c  < J.  57630 is echter: 

een pensioenopbouw van 3 x f 223,92 = f 671,76 per deelnemings jaar 

• en een premie van 3 x f 6095 = 1 18285 

De vergelijkbare ambtenaar bouwt een pensioen op van 0,0175 h A  - f 306,24 = 

306,26 per deelnemingsjaar. De huisarts bouwt derhalve verplicht f 365,50 

per deelnemingsjaar meer op. Hiermee wordt door ons rekening gehouden door een 

negatieve vrijwillige deelname bij SPH te veronderstellen ter hoogte van 
f 4789  

hetzelfde bedrag tegen een -negatieve- premie van 	223 92 x f 365,50 = 
f 	,  

7817. 

1) Vooruitlopend op de uitkomsten van hoofdstuk IV. 
2) Deze vergelijking geldt als de huisarts reeds 5 jaar deelnemer is bij de 
SPH. 
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Bijlage 4. De "sociale zekerheid" van de burgerlijke rijksambtenaar in 1977  

4.1. De pensioenregeling voor ambtenaren 

Deze regeling voorziet in een welvaartsvast 

ouderdomspensioen 	, groot N(0,0175 M — 0,02 AOW) 

weduwenpensioen 	 " 	5/7 x ouderdomspensioen 
/ tesamen maximaal 7/7 

wezenpensioen 	1/7 1) x ouderdomspensioen 

invaliditeitspensioen, 	" 	(tot 65 jr.): N(0,0175 M), doch minimaal rM 

" 	(boven 65 jr.): g0 (0,0175 M — 0,02 AOW). 

Het invaliditeitspensioen tot 65 jaar wordt gedurende de eerste 18 maanden 

door de werkgever zodanig aangevuld, dat het inkomen v56r belasting hetzelfde 

blijft. 

Waarbij: N 	= aantal dienstjaren tot ontslag (max. 40) 

M = "Middelsom" van het honorarium van de laatste 2 "volle" kalen- 

derjaren voorafgaand aan de ingangsdatum van het pensioen 

AOW = AOW—uitkering 

0 	= aantal dienstjaren tussen ontslag en ingangsdatum ouderdomspen- 

sioen 

g 	= invaliditeitsperunage 

r 	= perunage afhankelijk van het invaliditeitsperunage: 

als g = 0,15 á 0,25 dan is r = 0,10 

" g = 0,25 á 0,35 dan is r = 0,20 

" g = 0,35 á 0,45 dan is r = 0,30 

" g = 0,45 á 0,55 dan is r = 0,40 

" g = 0,55 á 0,65 dan is r = 0,50 

" g = 0,65 á 0,80 dan is r = 0,65 

" g = 0,80 á 1,00 dan is r = 0,80 

4.2. De wachtgeldregeling voor ambtenaren 

1 
Duur van de uitkering (in jaren): — + (0,015 x 	leeftijd 

2 
— 0,12) 	x dienstjaren 

hoogte van de uitkering (in % van de jaarwedde): eerste 	3 maanden: 100% 

volgende 	9 " : 90% 

volgende 48 " : 80% 

Totale uitkering bij een duur van 5 jaar: 
3 x 1 + 9 x 0.9 + 48 x 0.8  

= 4,125 x jaarwedde. 12 

1) Volle wezen 2/7. 



jaar 

 

' 1973 I 1974 ! 1975 	1976 	1977 	1978 ' 

   

   

indexering "Artsen-Onderlinge" 

prijsindexcijfer gezinsconsumptie 

100 	' 104 	108,2 	113,4 	118,5 

109,6 	120,8 	131,5 	139,9i 100 
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Bijlage 5. Het invaliditeitspensioen en de eerstejaars verzekering bij "Art-

sen-Onderlinge" en "MOVIR-DTO"  

5.1. Het invaliditeitspensioen van "Artsen-Onderlinge"  

De maatschappij biedt in 1977 niet de mogelijkheid van een welvaartsvast 

pensioen; men gaat niet verder dan "ten hoogste waardevast". 

De maximale voorziening is een geindexeerde standaardverzekering zonder eigen 

risico. Uitkering vindt plaats vanaf de eerste dag, mits de invaliditeit meer 

dan 8 dagen omvat. De maximaal te verzekeren uitkering bedroeg in 1977 f 240 

per dag (f 87600 per jaar). 

De verzekering werkt via een waarborgfonds. De storting in dat fonds per 

gulden dagpensioen is, gegeven de verzekeringsvorm, afhankelijk van de leef-

tijd van de verzekerde bij toetreding/wijziging. De premie is afhankelijk van 

de werkelijke uitkomsten in het boekjaar, maar ligt de laatste jaren op ca. 

90% van de waarborgsom. Verzekerd bedrag (en waarborgsom/premie) worden auto-

matisch aangepast aan de geldontwaarding, behalve voor de uitkeringsgerechtig-

den. Als men meer dan 2 jaar arbeidsongeschikt is kan, als de beleggingsresul-

taten dit toestaan, de uitkering worden verhoogd met ten hoogste de toename 

van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie (als dit meer dan 4% is, zal 

die verhoging tenminste 4% zijn). 

Het volgende overzicht toont de indexering van de uitkeringen van "Artsen-

Onderlinge" over de periode 1974-1978 met daaronder het prijsindexcijfer voor 

de gezinsconsumptie (indicatie voor waardevastheid) over 1973-1977.
1) 

 

Hieruit blijkt dat de verhoging van de uitkeringen van "Artsen-Onderlinge" 

(gemiddeld 4,33% per jaar) sterk achterbleef bij de stijging van het prijsin-

dexcijfer (gemiddeld 8,76% per jaar). 

Het verschil met de ontwikkeling in het indexcijfer van regelingslonen van 

volwassen werknemers (indicatie voor welvaartsvastheid) is nog groter. 

jaar 1973 	! 1974 ' 	1975 1976 1977 

indexcijfer regelingslonen van 

volwassen werknemers 100 	
i 
115,0 132,7 145,1 155,8 

1) De indexering van de uitkeringen geschiedt op grond van de ontdikkelingen 
(beleggingsresultaat, prijsindexcijfer) in het voorafgaande jaar. 
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De gemiddelde stijging van dit laatste cijfer (11,72% per jaar) is ruim 2,7 x 

zo hoog als die van de uitkeringen van "Artsen-Onderlinge". 

De stijging van lonen en prijzen ligt op het moment stukken lager dan in 1973- 

1977 zodat de verschillen met de ontwikkeling in de uitkeringen van "Artsen-

Onderlinge" voor 1978-heden aanzienlijk kleiner zullen zijn. 1)  

De premie voor een gerndexeerd standaard invaliditeitspensioen zonder eigen 

risico bedraagt in procenten van het verzekerd bedrag per jaar: 

toetredingsleeftijd 25 jaar 30 jaar 35 jaar 

premiepercentage (+) 3,92 4,14 4,45 

premie per gulden uitkering per dag f 	14,31 f 	15,11 f  16,24 

De maatschappij kent een premievrijstellingsregeling. De vrijstelling gaat in 

als de arbeidsongeschiktheid 2 jaar bestaat. 

5.2. De eerstejaarsverzekering van "Artsen-Onderlinge"  

Na 1977 heeft "Artsen-Onderlinge" een zgn. eerstejaarsverzekering ingevoerd. 

Voor deze verzekering die dient ter overbrugging van de periode waarin nog 

geen recht bestaat op een AAW-uitkering, geldt een wachttijd van 30 dagen 

terwijl de arbeidsongeschiktheid tenminste 90 dagen ("carenz-periode") moet 

duren. De kosten van deze verzekering, die in werkelijkheid alleen kan worden 

afgesloten als men in de standaardverzekering is verzekerd voor de maximum 

daguitkering, bedragen bij een toetredingsleeftijd van 30 jaar f 4,44 per 

gulden daguitkering. Aanpassing van het verzekerd bedrag en de premie aan de 

geldontwaarding is mogelijk tenzij men arbeidsongeschikt is. 

5.3. Het invaliditeitspensioen van "MOVIR-DTO"  

De maatschappij voorziet bij benadering in de mogelijkheid van een volledig 

welvaartsvast pensioen. De uitkeringen en de premies worden jaarlijks aange-

past volgens het landelijk indexcijfer van regelingslonen van volwassen manne-

lijke beambten
2) 

in het particuliere bedrijf zoals gepubliceerd door het CBS. 

Een niet onbelangrijke uitzondering geldt echter de uitkeringen bij volledige 

invaliditeit wanneer die 2 jaar of langer duurt: hiervoor wordt de jaarlijkse 

toename gemaximeerd op 5%. Daar staat echter tegenover dat in geval van volle-

dige invaliditeit sprake is van volledige premievrijstelling. 

1) De bepalingen van de maatschappij voorzien echter niet in een inhaal-rege-
ling. 
2) Sinds 1972 is het onderscheid tussen beambte en arbeider vervallen; beiden 
vallen nu onder het begrip werknemer (telefonische mededeling CBS). 
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De uitkering vindt plaats met inachtneming van 2 wachtdagen en bedraagt maxi-

maal f 246 per dag (f 89790 per jaar). 

Het premiebedrag is qua hoogte afhankelijk van de toetredingsleeftijd en een 

eventuele risicotermijn. In 1977 bedroeg de premie per gulden daguitkering: 

toetredingsleeftijd jonger dan 45 jaar 45 t/m 54 jaar.) 	1 

1 
wachttijd 2 dagen f 36 f 45 

1 maand 0,82 x f 36 0,82 x f 45 

3 maanden 0,70 x f 36 0,70 x f 45 

6 maanden 0,65 x f 36 0,65 x f 45 

12 maanden 0,62 x f 36 0,62 x f 45 

*) Boven de 54 jaar is toetreding niet mogelijk. 

Bij gedeeltelijke invaliditeit bedraagt de uitkering: 

invaliditeit uitkering 

< 25% 0% van het verzekerd bedrag 

25- 35% 30% 

35- 45% 40% " 

45- 55% 50% " 

55- 65% 60% " 

65- 80% 75% " 

80-100% 100% " 

De uitkering vindt plaats op het eind van de maand en eindigt in ieder geval 

op de dag waarop de verzekerde 60 (vrouwen) resp. 65 (mannen) jaar wordt. 

Premiebetaling geschiedt aan het begin van het jaar. Premiebetaling per (begin 

van het) halfjaar resp. kwartaal is mogelijk; de opslag daarvoor is 2 resp. 

3%. Indexering van premie en uitkeringen geschiedt per 1 januari op grond van 

de stijging van het indexcijfer over de periode 15 juni - 15 juni daaraan 

voorafgaand. 

5.4. De eerstejaarsverzekering van "MOVIR-DTO"  

Sinds de invoering van de AAW kent "MOVIR-DTO" een zgn. eerstejaarsverzekering 

die voorziet in een uitkering van -in 1977- f 47 per dag (1 17155 per jaar). 

De premie bedraagt bij een (verplicht) eigen risico van 1 maand f 470 per jaar 

(tot 45 jaar) resp. f 587,50 per jaar (45 t/m 54 jaar). 

(Omrekening naar een (theoretische) variant met een wachttijd van 2 dagen is 

mogelijk met behulp van het kortingspercentage voor een eigen risico van 1 

maand (18%); de premies worden dan f 573 resp. -1' 716,50.) 
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Bijlage 6.  Berekening van de premie die de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar  

moet betalen om over een invaliditeitsvoorziening te beschikken die  

de voorziening die terzake geldt voor de vergelijkbare burgerlijke  

rijksambtenaar benadert  

Opmerking: in deze bijlage wordt uitgegaan van voorzieningen die gelden bij 

volledige invaliditeit. 

6.1. De invaliditeitsvoorziening voor de ambtenaar  

Deze staat beschreven in bijlage 4. De voorziening is in principe welvaarts-

vast. Bij volledige invaliditeit ontvangt de ambtenaar 80% van de "middelsom" 

(M). In bijlage 3 hebben we gezien, dat onder de veronderstelling dat de 

vergelijkbare ambtenaar geen zgn. periodieke verhogingen meer ontvangt, kan 

worden gesteld M t  = hAt . De uitkering bij volledige invaliditeit bedraagt dan 

voor de ambtenaar 0,8 hA. De werkgever vult dit gedurende lf jaar aan tot een 

zodanig bedrag dat het inkomen v66r belasting hetzelfde blijft. Wat betreft 

het pensioen geldt bij volledige invaliditeit een premievrijstelling. 

6.2. De invaliditeitsvoorziening voor de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar  

Bij volledige invaliditeit ontvangt de huisarts na 1 jaar de maximale AAW-

uitkering (in 1977: 0,8 x f 21320 = f 17056). Deze uitkering is in principe 

welvaartsvast. Bovendien is er in dat geval sprake van premievrijstelling bij 

de SPH. 

Voor aanvullende voorzieningen -een adequate voorziening voor het eerste jaar 

van de arbeidsongeschiktheid en een aanvullende uitkering voor de volgende 

jaren- is de huisarts aangewezen op een particuliere verzekering. Terzake 

hebben wij aansluiting gezocht bij de verzekeringsvoorwaarden van "Artsen-

Onderlinge" en "MOVIR-DTO", beide in dit kader belangrijke verzekeringsmaat-

schappijen. De mogelijkheden die genoemde maatschappijen de huisarts-vrij 

beroepsbeoefenaar bieden om een voorziening te treffen welke die van de verge-

lijkbare ambtenaar benadert, staan beschreven in bijlage 5. 

Teneinde een zo dicht mogelijke benadering van de ambtenarenregeling te krij-

gen is gekozen voor een invaliditeitsverzekering en een zgn. eerstejaarsverze-

kering bij "MOVIR-DTO". Deze keuze wordt nader toegelicht in bijlage 8, onder 

8.1. De te verzekeren bedragen worden berekend onder 6.3. 
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6.3. Vergelijking van de invaliditeitsvoorziening van de huisarts-vrij be-

roepsbeoefenaar met die van de burgerlijke rijksambtenaar  

Uitgangspunt bij de berekeningen vormt een gehuwde huisarts resp. ambtenaar 

zonder kinderen. 

- In geval van volledige invaliditeit ontvangt de ambtenaar aan inkomen v66r  

belasting  

jaar 1: 'A1 

jaar 2: 	
YA2 

 + 1(0,8 h A2 ) 

jaar 3: 0,8 h 
A3 

jaar n: 0,8 hAn  

Als we voorts stellen: 

A1 = YA ;  YA2 = y
A(l+i c ); hAl  = hA  en hAt  = hA  (1+i )t-1 Y 	 c 	' 

waarbij i c  =groeivoet van het indexcijfer voor regelingslonen van volwassen 

werknemers (welvaartsvastheid). Deze groeivoet wordt veronder-

steld te gelden voor h A , fA, ZA, premiegrens sociale verzekering, 

AAW, alsmede belastingvrije som, arbeidsongeschiktheidsaftrek, 

reiskostenforfait, "4%-regeling" en schijven der inkomstenbelas-

ting. 

Stellen we daarnaast de rekenrente op i r , dan is de contante waarde (cw) per 

medio jaar 1 van de inkomens v66r belasting over n jaar: 

1+i 	n 	1+i 

cwA = YA +7[7f- i-(Y A  + 0,8hA) + z e17ry-1 (0,8hA)  

r 	t=3 	r 
1+1 	n 	1+i 

cw = Y + + ----Q  ( 'A 08h 	___Q t-1 

	

A 	A 	1+i 	A 	' A
) + E ( 	) 

	
(0 8h) 

1+i
r 	

' A 
r 	t=2 

1+1 

cwA  = YA  + 14—:t(yA  - 0,8hA) + a(0,8h A ) 

n 	1+1 	n-1 	1+1. 	1+i 	1+i 
E e____c) t -1 = 	

—i 

E 	( 	c ) t = 	(I  
jaarbij a = '1+1. 1. 1  

t=2 	 r 	t=1 1+i r 	ire 

Het gemiddelde jaarlijkse inkomen vóór belasting gedurende deze n jaar kan 

uitgaande van een groeivoet i c  anno 1977 (jaar 1) worden gesteld op u m  = uA , 

waarbij 

	

n 	1+1 
c t-1 	 1 

	

E 	u
A 

= (1+ a)u
A 
= cw

A 
zodat UA - 1+ a 

cw
A 1+i

r t=1 
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— In geval van algehele invaliditeit ontvangt de huisarts—vrij beroepsbeoefe-

naar met  

a) een invaliditeitspensioen bij "MOVIR—DTO" met een wachttijd van 2 dagen  

ten bedrage van W (op jaarbasis)  

b) een (theoretische) "eerstejaarsverzekering" bij "MOVIR—DTO" met een  

wachttijd van 2 dagen ten bedrage van f 47 per dag (en een premie in jaar  

1 van f 573)  

(1) Als de invaliditeit aanvangt per 31 december van jaar 0 (ene uiterste)  
363 

jaar I.W + 363 x f 47 — 365 1 	5

• 

lC1 	52C1 

jaar 2: W 2  + AAW_ — 

	

s lC2 	s2C2 

	

jaar 3: W
3 
+ AAW

3 
 — s

1C3 	
, waarbij W

3 
 = (1+i )W 2 ) 
 a 2 

n-2 

	

jaar n: W
n 
+ AAW

n 
— s

1Cn 	, waarbij Wn  = (1+i a ) 	W2  

(2) Als de invaliditeit aanvangt per 2 januari van jaar 1 (ander uiterste)  
361 

jaar I. 
365 

W
1 + 361 x f 47 — o 

	

'Cl 	s

• 

1C1 	5 2C1 

jaar 2: conform sub (1) 

jaar 3: W
3 
+ AAW

3 
— s

1C3 
— s

2C3 
, waarbij W

3 
= (1+i

c
)W

2 

jaar n: conform sub (1), waarbij W
n 

= (1+i c )(1+i a )
n-3 
 W

2 

(3) Gemiddelde van (I) en (2)  
362 

jaar I. 
365 

W
1 + 362 x f 47 — o 

	

'Cl 	s

• 

1C1 

- s

2C1 
jaar 2: W2  + AAW2 	

s 1C2 	s 2C2 

	

jaar 3: W3  + AAW3  — 
s 1C3 	s2C3 

jaar n: W
n 
+ AAW

n 
— s

ICn 

(1+ia 

2  

) + (1+i c ) 
Wn = 	 (1+i c )(1+i a )

n-3 
W 

i
a 
= groeivoet van de uitkering als er sprake is van premie-

vrijstelling; in dat geval bedraagt de welvaartsvaste 

indexering ten hoogste 5% 

AAW = f 17056 (peil 1977); AAW t  = f 17056 (1+i c )
t-1 

 

1) Na 1 jaar is in geval van volledige invaliditeit sprake van premievrijstel-
ling voor het ouderdomspensioen bij de SPH. 
2) Op 1 januari na 2 jaar is in geval van volledige invaliditeit sprake van 
volledige premievrijstelling voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

1) 

2) 

(1+1 ) + (1+i ) 
Hierbij geldt: W I  = W; W2  = (1+i c )W; W3  — 	a  

2 	
c  (1+i c )W 
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36 
s
2C1

= W + f 573 bij een toetredingsleeftijd beneden de 45  
365 

	

36 	2 36 
s 2C2  =  (1+1 

	
52C3 	(1+i)2 	W c 365 ' 2C3 

pc  is een functie van hA  (hoofdstuk IV, par. 3.2) 

s (t  =  1...n) komt in bijlage 7, onder 7.1 aan de orde 
1Ct 

De contante waarde (cw) per medio jaar 1 tegen rekenrente i r  van de inkomens 

v65r belasting is: 
1+i 	1+i 

326 + 329 
1+1
cc 2 

	

- 18(i+71--) 	n (1+1 ) t-.3  1+i 
r r  

cwc  = { 	 + E -----2----  (----A + 1)4 (1+i c ) 2}W + 
365 t=3 (1+1 )

t-1 1+1
c 

r 
n 	1+1 	n 	S 

+ E ( 	c
)
t-1 

	

1+i 	f 17056 - E 	
1Ct  

r 
- p c  - f 615 

t=1 	t=1 (1+i r ) 

	

1+1c 	
1+i 2 	1+i a 

cwc  = {0,89315 + 0,90137 Hl  - 0,04932 ( 1.4-7-. e ) + C 144  + 1)4 (1+i c )
2
}W + 

	

r 	r 	c 

+ (1+ a)f 17056 - d - p
c 

- f 615 

waarbij 

n (1+1
a

) t-3 	 n 	s
1Ct  1 _j_ 

	

= 
J=3 (1+ir)

t-1
r
-i

a 
(1+1r 
	(11::

:: '21) en d - 
t:1 1 (1+i )

t-1 

a staat reeds op pag. B 6.2. 

Uitgaande van een groeivoet 1 c
1) 

kan het gemiddelde inkomen over de uitke-

ringsperiode voor de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar anno 1977 (jaar 1) worden 

becijferd op ucl  =  uc  waarbij 

n 	1+1 
E ( 	

c)t-1 
uc  =  (1+ a) u c  = cwc  zodat uc  =  (1+ a)  cwc  

t=1 1+i r 

AIs het er nu om ging die waarde voor W te vinden waarbij geldt dat het inko-

men v66r belasting gemiddeld genomen over de uitkeringsperiode voor de huis-

arts-vrij beroepsbeoefenaar gelijk is aan dat van de ambtenaar waarmede verge-

leken wordt, dan kon met de gelijkstelling uc  =  UA worden volstaan. Het gaat 

er echter om die waarde voor W te vinden waarbij geldt dat het inkomen ná 

1) Eigenlijk zou de te kiezen groeivoet een gewogen gemiddelde moeten zijn van 
en 1c• 

 En wegingsfactor (W) is echter nog onbekend. Het gevolg van deze 
"fout" lioor de premie arbeidsongeschiktheidsverzekering is echter verwaar-
loosbaar. 



341 

B6.5 

belasting gemiddeld genomen over de uitkeringsperiode voor beiden gelijk is: 

=  x 	 [1] xAt 	Ct 
[1] kan anders geschreven worden als: 

u
At 

- b
At  = 

 u
Ct - bCt 

zodatu 
	uAt + (bCt 

- b
At

) 	[2] Ct  
waarbij: 

t-1 
uAt  =  (1+1 c ) UA 
u  =  (1+1 

c
) t-1  

Ct 	C 

bCt 	bAt 	(1-14 c )  t(bC1 	bAl )  
-1 

("de belastingvrije som, reiskostenforfait, 

"4%-regeling" en schijven der inkomstenbelastingl) worden geacht toe te nemen 

met het loonindexcijfer" (zie pag. B 6.2)) 

Substitutie in [2] geeft: 

uC  =  UA + (bCl - bAl ) 	 [3] 

In 1977 diende vb6rdat het schijventarief der inkomstenbelasting werd toege- 

past UA  te worden verminderd met nA  + f 1637 2)  =  f 11720, uc  met n + f 1637 2 ) C 
=  f 10720 (verschil f 1000), zodat bc, 	

bAl  = 
 f 1000 0 (waarbij 0  =  relevante 

marginale tarief der inkomstenbelasting). 

Substitutie in [3] geeft: 

u
C 
= u

A 
+ I 10008 	 [4] 

Substitutie voor uc  en UA  in [4] geeft 

cw  =  cw
A + (1+ a) 1 1000 0 	 [5] C 

Substitutie voor cw c  en cwA  in [5] geeft: 

(1+1 ) 
37 + -r--  A 2(1+i

r
) 

(yA-0,8hA)+ a(0,8hA-f 17056+1 1000 0)-f 16441+f 1000 04p c+ 

1+i 	1+i 	1+1 
0,89315 + 0,90137( --S-  ) - 0,04932(---£.) 2  4- g 	+ 1)1 (1+1)2 [6] 1+1 	1+1 	1+i  1+1 	c 

c 

Substitutie voor 

yA  =  0,883 hA  + f 1817 + Z
A 

1 
ZA  = 

 f 1294 
1-j 

in [6] geeft: 

1) Omdat de gevolgen van onregelmatigheden in de uitkering voor de inkomsten-
belasting grotendeels door een door de fiscus toegestane middeling van de 
inkomens over een 3-jaars-periode kan worden opgevangen zal de fout t.g.v. de 
door ons toegepaste "middeling" niet al te groot zijn. 
2) Arbeidsongeschiktheidsaftrek: als bij de jaarwisseling aan het eind van 
jaar sprake is van 45% of meer arbeidsongeschiktheid wordt de belastingvrije 
som verhoogd met -in 1977- f 1637. 



=  0,69394W 
=  0,55601W -  0,16387pr  + f 15925 als 1 24338  <W  < f 24686 
= 0,42670W -  0,16387pr  +  f  19117  als  f 24686  <W <  1 25240 
=  0,28682W -  0,I6387pr  +  f  22648 als 1 25340  < W  < 1 26434 
=  0,14636W -  0,16387pc  +  f  26360 als 1 26434  <W  <  f 27365 + 1,11963pr  

=  f 30365 	als f 27365  +  1,11963pr  < w 

6 12568 W 24338 -  0,16387pr  + f  als 	<  1 
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1+1
c 	 1 1294 	

1+1 
(0,883+ 14-- 	0,0415+0,8 a)hA+(l+ 2(1+i 	)) i _j  +(1+ a)f 10008 + 1.1.1 c  f 908,5 

-  117056  a -  114624 + p c  + 6 

W  = 	1+1 	1+1 	1+1 
0,89315 + 0,90137(7.12)  -  0,04932(71) 2  4.c(-147ra-+1)/ (1+i c ) 22' 

c 

Stel ia  =groeivoet van de uitkeringen van "MOVIR-DTO" in geval van premie-

vrijstelling  =  0,05 

ic  =  toename loonindexcijfer  =  0,065 

ir  =  rekenrente  =  0,12 

n  -5 

toetredingsleeftijd lager dan 45 jaar 

Dan geldt: 
1.065 	1.065 4 

0,12-0,065 

	

(1  -  1,12 	)  =  3,53246 a   

I  _  (1.05) 
43

)  -  2,24522 E 	0,12-0,05 ( 1,12 
(1,12) 

 

5 	s
ICt  6  =  E 	t-1 

(Voor de berekening van [6 1 1 t/m [6 6 1 zij verwezen naar bijlage 7, onder 7.1) 

Substitutie van de gestelde waarden in [7] geeft: 

 

1.065  1.065  1 1294  
(0,883 + 	0,0415 + (0,8)3,53246)h A+ (1 

 + 

	

1,12 	 1,12  x2 	1-j 

1.065  + (4,53246)1 1000 B + 
1,12 

 f908,5  -  (3,53246)1 17056  - 1  14624 + p r  +  6 

1,065 	1,065 2 

	

0,89315 + 0,90137  -  0,04932( 1,12)  + 2,24522(
1 	

2 
0
5+

I 065 
1,12 )1,065 

f 450,9 
=  0,88525h

A  + 	+  1  1070  0 -  f 17479 + 0,23617p C + 0 ' 23617  6 1-j 

[71 

t=1 1,12 

[6 1 1 

[6 2 1 

[6
3

1 

[6 4 1 

[6 5 ] 

[6
6

1 

W 

[8] 



als 1 40932+0,99797p< h < f 65609 C-- A 
als f 65500 

als f 69849 

als f 86996 

als f 93449 

als f111135 

als f120068 

als 1140939 

als 1152924 

als 1200694 

als 1219043 

< hA < 1 70499 

< hA  < 1 87057 

< hA  < I 93951 

< hA < 1111172 

< hA  < 1120443 

< hA < 1140975 

< hA  < 1153207 

< hA < 1200718 

< hA  < f219395 

< hA  

w 

± w 

± w 

± w  = 

± W  = 
± W  = 
± W= 

± w= 

± W 

+ 

" 

11 

fl 

11 

-f 

-f 

-f 

-f 

-J' 

-f 

-J' 

-1 

-1 

-f 

+ w  =  0,88525hA+0,23617Pc-1 8971 

8577 

8523 

8371 

8339 

8224 

8193 

8056 

8035 

7927 

8775 
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Hierbij gelden voord de relaties gegeven op pag. B 6.6 onder [d l ] t/m [6 6 1 
j de relaties gegeven op pag. 129 onder [4] t/m [j 6 ) 

0 de volgende relaties (voor een toelichting op de aflei- 

ding zij verwezen naar bijlage 7, onder 7.2) 

0 = 0,32 als f 23716 < uc  < f 33283 
	

Es 
= 0,40 als f 33283 < uc  < f 42159 

	
is 2 1 

= 0,50 als 1 42159 < uc  < f 56192 
	

[8 3 ] 
= 0,59 als f 56192 < uc<f 74205 

	
[8 4 ] 

= 0,64 als f 74205 < u<f 94342 
	[p 5 J 

= 0,67 als f 94342 < uc < f119126 
	

Es 6 1 

=  0,70 als f119126 < u c  < /168692 
	[8 7 ] 

=  0,72 als 1168692 < uc 	Es 8 ] 

421 waarbij uc  =  0,82702hA  + 	+ 1 1000 8  + f 591 

Substitutie van de voor j, 0 en 6 geldende waarden in de formule voor W (ver-

gelijking [r8]) geeft de volgende relatie tussen W resp • 52C (= 0,09863W + 

573) enerzijds en hA  en P
C  anderzijds. 

Voor een toelichting op de berekening zij verwezen naar bijlage 7, onder 7.3. 

als f 26825 	<hA  < f 38242-0,22307pc + W = 

als f 38242-0,22307pc <hA <f 38586-0,22307p c + W= 

als 1 38586-0,22307%< hA  < 39147-0,22307pc  + W = 

als 1 39147-0,22307pc <hA  < 1 40405-0,22307p c  + W = 

als f 40405-0,22307%< hA  < 1 38394 + W  = 

als f 38298 	<hA  < 1 40236 

als 1 39945 	<hik  < f 48931 
	+ W= 

als 1 48810 	<hA < f 52250 
	

• 

W 

als f 51700 	<LhA  < f 40932+0,99797p c  + w  = 

1,05877hA+0,23618pc-f 16153 

1,01906hA+0,22732pc-1 14635 

0,98446hA+0,21960pc-f 13299 

0,94957hA+0,21182p c-f 11933 

0,91695hA+0,20454p c-f 10616 

10526 
n 

•  

n 	-1 10362 
II 
	

+ 	" 	-f 10324 

n + 	" 	-f 10168 

± 14= 	fl 



-f 449 

-f 445 

-f 430 

te 
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en 

0,10443hA+0,02329pc-/ 1020 

0,10051hA+0,02242pc-f 870 
0,09710hA+0,02166pc-f 739 

0,09366hA+0,02089pc-f 604 

als f 26825 	 < hA  < f 38243-0,22307PC + 5 2C  " 
als f 38242-0,22307p c  < hA  < f 38586-0,22307PC + 5 2C 
als 1 38586-0,22307pc  < hA  < 1  39147-0,22307PC 4. 8 2C  " 
als f 39147-0,22307pc  < hA  < 1 40405-0,22307pc + 5 2C  " 
als 1 40405-0,22307pc  < hA  < 1 38394 

als f 38298 
	

< hA  < 1 40236 

als f 39945 
	

< hA  < 1 48931 	 + 5 2C 
als f 48810 
	

< hA < 1 52250 	 8 2C  - 
als f 51700 
	 < hA  < f 40932+0,99797pc 5 2C  - 

als 1 40932+0,99797pc  < hA  < f 65609 

els f 65500 	 < hA  < f 70499 

als 1 69849 	 < hA  < f 87057 

als f 86996 	 < hA  < f 93951 	
8 2C

=  

als 1 93449 	 < hA  < 1111172 	

• 

s 2C  = 
als 1111135 	 < hA  < 1120443 	 5 2C -  

als 1120068 	<  hA  < 1140975 	 5 2C = 
als 1140939 	 < hA  < 1153207 	 5 2C 
als 1152924 	 < hA  < 1200718 	 "2C 
als 1200694 	 < hA  < f219395 	

▪ s

2C 
als f219043 	 < h 	 s 

Ot 

fl 

te 

re 

- f 273 

-f 268 

-f 253 

- f 249 

- f 238 

- f 235 

- f 222 

-f 219 
- 1 209 

▪ 9 2C  -  0,09044hA+0,02017pc-1 474 

+ 52C 	
-f 465 

+ 52C  0,08731hA+0,02329pc-f 312 
▪ s 2C 	 + 	-f 292 
• s 2C 

[Ey 
[82 1 
[5 3 ] 

[si.] 

[s s ] 

Es 6 1  
[87] 

[ 6 81 
[59] 

[8 10 ]  

[s 11] 

[5 12 1  

[5 13 1  

[5 14 1  

[5 15 1  

[5 16 1  
[5 17] 

[818]  

[819]  

[5201 
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Bijlage 7. (Toelichting op) berekeningen ten behoeve van bijlage 6  
5 	s 

7.1. Afleiding van de relatie tussen 6 (=  E 	enerzijds en W resp.  

PCanderzijds 	 t=1 1,12 

Algemeen geldt: sin  =  1,451 x 0,119 x ypt  =  0,17267 ypt i)  

waarbij ypt  (= premie-inkomen in periode t) < f 38800 (1+i c ) t-1  

YPt  =  YCt (= inkomen v66r belasting over periode t) + 0,119ypt  

zodat 	ypt  =  1,13507 YCt 

slCt  =  13,19599  YCt 
(het inkomen v66r belasting is voor elke periode gegeven op pag. B 6.3 onder 

(3)) 

jaar 1: sici  =  0,19599 	W +f 17014 - pc  - 

waarbij 5 2C1 	W  + f 	' zodat 

362 

	

=  3 36 (5) 	573 

	5 IC1  -  s 2C1 )  

	

36 	 36 
1 ' 19599  sICI  =  0,19599 (- 2-g W + 1 17014  -  pc  -  365  W  -  1 573) 
zodat 	s im  =  0,14636 W - 0,16387 pc  + 1 2694 als W < f 27365 + 1,11963 pc  

en' 	sICI  =  f 6700 	 als W > f 27365 + 1,11963 pc 

jaar 2:  5 IC2  =  0,19599 (W2  + AAW_
z  -  5 1C2  -  s 2C2) 

36 w  
waarbij 

5 2C2  'n  365 -2 	 36 
1,19599  8 1C2  = 0,19599 (1,065) (W + f 17056  -  365  W) 
zodat 	51c2  =  0,15731 W+ f2977 als W < f 26434 

en 	s1C2  = 	als W > f 26434 1,065 (f 6700) 

jaar 3: 8 10 = 0,19599 

51 0 

(W3  + AAW_
J  -  5 1C3  -  .1  s 2C3) 

18 1,19599 =  0,19599 (W3  + f 17056 (1,065) 2  -  365  W3) 
347 

5 1C3 =  0,16387 em W3 + f 19345) 
347 	1,05 + 1,065 

5 1C3 =  0,16387 (-57x 	2 	x 	1,065 W + 1 19345) 
zodat 5 1C3 =  0,17546 W+ f 3170 als W <1 25240 
en 5 1C3 =  1,0652  (f 6700) 	als W > f 25240 

jaar 4:  s 1C4  =  0,19599 (W4  + AAW4  - 8 1C4) 

1 ' 19599 5 1C4 
1 05+1 065 0,19599 	 (1,065)(1,05)W 	+ f 17056 (1,065) 3 ) = 

zodat 	81c4  =  0,19379 W+ f 3376 als  W <1  24338 
en 1C4  =  (1,065) 3  f 6700 	als  W  > f 24338 

1) zie hoofdstuk IV, par. 3, onder ad (3). 
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3 	4 	5 	5 

	

1.065 	1,065
2 

1.065 	1,065  , 	6700 ,1,12 -1,0465 geldt 6  -  f 6700(1 + 	+ 	2 + 	3 "I" 	41=  0,055  )=f  30365 

	

1,12 	1,12 	1,12 	1,12 	1,12 

[65] als f 26434 <W < f 27365 + 1,11963 pc  

geldt 6  =  f 30365 + 0,14636 W  -  0,16387 pc + f 2694  -  f 6700 

=  0,14636  W -  0,16387 pc + f 26360 

[6
4
1 als f 25240 < W < f 26434 

0,15731 W + f 2977  -  f 6700 (1,065)  
geldt 6  =  0,14636 W  -  0,16387 pc  + f 26360 + 1,12 

=  0,28682  W -  0,16387 pc  + f 22648 

[6 3
] als f 24686 < W < f 25240 

geldt 6  =  0,28682  W -  0,16387 pc  + f 22648 + 
0,17546 W + 1 3170  -  f 6700 (1,065)

2 

	

=  0,42670 W - 0,16387 pc  + f 19117 	1,12
2 

[6
2
1 als f 24338 < W < f 24686 

6700 (1,065)
4 

geldt 6  =  0,42670 W  -  0,16387 pc  + 	19117 + 0,20348 W + f 3596 - J"   

	

=  0,55601 W  -  0,16387 pc  + f 15925 	
1,12

4 

7.2. Toelichting op de afleiding van de relatie tussen 0 en  uc 

Alvorens het schijventarief der inkomstenbelasting wordt toegepast dient u c  te 

worden verminderd met f 9083 + f 1637 1) 
 =  f 10720. De 3e schijf ( 0  =  0,32) 

bljv. loopt van f 12996 tot f 22563 

zodat B  =  0,32 als f 10720 + f 12996 < uc  < f 10720 + f 22563 

als f 23716< uc < f 33283 etc. 

uc 	cwc  

Substitutie van de op pag. B 6.6 gestelde waarden in de formule voor cwc  (pag. 

B 6.4) geeft: uc  =  0,93422  W -  0,22063 (p c+ 6) + f 16920 

Substitutie van de in vgl. [8] op pag. B 6.6 gevonden waarde voor W geeft: 

uc  =  0,82702 hA  + 121.1  2  + f 1000 e + t 591 

laar 5:  810  =  0,19599 (Ws  + AAW2  ,  -  slC5 )  

1,19599 sics  =  0,19599 
(101065 

 (1,065)(1,05) 2  W + f 17056 (1,065) 4 ) 

zodat 	s IC5  =  0,20348  W 
 + f 3596 als  W <  f 24686 

en 	8IC5  =  (1,065) 4  f 6700 	als  W  > f 24686 

6-  : 2-i-LCL-  s 	+ 13-1Q2' -I- '2-3-13"- + 131C1' 	+ 8105  
t=1 1,12 t-1 	IC1 

1,12 	1,122 	1,12 3 	1,17 

[66] als W  >  f 27365+1,11963p c  

[6
1
] als W  <  f 24338 

geldt (5  =  0,55601 W  -  0,16387 pc  + f 15925 + 
0,19379 W + 1 3376 + f 6700 (1,065)

3 

=  0,69394 W  -  0,16387 pc  + f 12568 	
1,12

3 
 

1) Arbeidsongeschiktheidsaftrek: zie voetnoot 2) op pag. B 6.5. 
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7.3. Toelichting op de afleiding van de relatie tussen W resp. su  enerzijds  

en hA  en pc  anderzijds 

[s 1 ]: - als f 26586 < hA  < f 40236 zodat j = 0,32 	 [41 
- én f 23716 < uc  < f 33283 zodat 0  =  0,32 	 [81 ] 

 

geldt W  =  0,88525hA+ -L-1cTW+ 1 1070(0,32) - f 17479 + 0,23617(P c+ 6) 

=  0,88525hA - 1 16474 + 0,23617(p c+ 

uc  = 0,82702 hA 	
4212 

 0 68 + f 1000(0,32) + f 591  =  0,82702hA  + 1 1531 

subst. in [(3 1 ] geeft: f 23716 < 0,82702hA  + 1 1531 < f 33283 

26825 < hA  < f 38393 	[8  1 ]'  
- als bovendien W < f 24338 zodat 6  =  0,69394 W  -  0,16387 pc  + f 12568 [6 1 ] 

geldt W  =  0,88525hA  - f 16474 + 0,23617(p c+0,69394W - 0,16387pc  + f 12568) 

W  =  1,05877hA + 0,23618p c  - 1 16153 

subst. in ra l ] geeft: 1,05877hA  + 0,23618pc - f 16153 < f 24338 

hA < 1  38243 - 0,22307p c 	[6 1 1' 
W = 1,05877hA + 0,23618pc - f 16153 
	

[s11 
geldt derhalve indien f 26825 < hA  < f 38242 - 0,22307pc 

52C 	0,09863W + f 573 is dan: 0,10443hA  - 0,02329pc  - f 1020 

[s i ] is derhalve verkregen door voor j, 0 resp. 6 te substitueren hetgeen 

staat in de vergelijkingen [j/1, [B I ] resp. [6 1 ]. 

Op analoge wijze is [s 2 1 te berekenen uit combinatie van [41 [B I ] en [6 2 ] 

[ 8 3] 

[84 1  
[85] 

[se ] 

[s 7 ] 

[88 1  
[ 8 91 

[8 10] 

[ 8 111 

E s 12 1  
[s /3]  

[s 14 1  

[s 15 1  

Es16] 
[sv] 

[s18 1  
rs 19 1 

rs201 

" 

" 
" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 
" 
II 

" 
” 

" 

11 

IV 

fl 

le 

II 

II 

11 

" 

" 

" 

" 

" 
" 
= 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

[J1] 

[J11 

[i21  
[12] 
[131 

[131 

[b] 

[J41 
[14] 

[is] 

[151 

[h ]  

fi6] 
[17] 

[171 

[18 1  

[011 	en (6 3 1 

[Bi] 	en [6 4 ] 

[011 	en 	[6 5 ] 

[0 2 ] 	en [6 5 ] 

[82] 	en 55  5 1  
[8 3 1 	en [6 5 ] 

[831 	en [6 5 ] 

[83] 	en [6 61 

[84] 	en [6 6] 
[841 	en  [6 6] 
[f3 5 1 	en 	[6 6] 
[I3 5 ] 	en 	[66] 

[86] en [6 6] 

[861 	en 	[6 6 1  
[87] en 	[6 6] 
(8 7 1 	en 	[66] 

[881 	en 	(6 6] 

[881 	en 	[6 6] 
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Bijlage 8.Kritische beschouwing van de bij de berekeningen in bijlage 6  

gekozen uitgangspunten  

De in bijlage 6 berekende W (en daarmee s 2c) is sterk afhankelijk van de 

gekozen uitgangspunten, te weten: "Een invaliditeitspensioen bij "MOVIR-DTO"  

(1) met een wachttijd van 2 dagen (2) van een zodanige omvang, dat gegeven de 

groeivoeten ia  en i c  (3) bij volledige invaliditeit als huisarts (4) gemeten 

over een periode van 5 jaar (5), contant gemaakt tegen een rentevoet van 12%  

(6) en uitgaande van een toetredingsleeftijd jonger dan 45 jaar (7) hetzelfde  

inkomen na belasting wordt genoten als door de vergelijkbare burgerlijke  

ambtenaar; rekening houdend met een daarnaast afgesloten zgn. eerstejaarsver-

zekering bij "MOVIR7-DTO" ter hoogte van de maximale AAW-uitkering (8) met een  

wachttijd van 2 dagen (9). 

De tussen haakjes geplaatste cijfers hebben betrekking op de veronderstellin-

gen die hierna puntsgewijs worden besproken. 

8.1. Gekozen is voor een invaliditeitspensioen bij "MOVIR-DTO" (1)  

Wat betreft een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor artsen treden twee 

maatschappijen op de voorgrond: "Artsen-Onderlinge" en "MOVIR-DTO". 

Voor "Artsen-Onderlinge" hebben we in bijlage 5, onder 5.1 reeds aangetoond 

dat de uitkeringen op het punt van de welvaartsvastheid nogal achterblijven. 

Daarnaast zijn de regelingen van "Artsen-Onderlinge" niet toereikend in geval 

van gedeeltelijke invaliditeit. In dat geval geldt namelijk "dat het bestuur 

recht op uitkering kan toekennen, bijvoorbeeld wanneer in aansluiting op 

volledige arbeidsongeschiktheid de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 50% of 

meer bedraagt. De uitkering wordt dan in het algemeen berekend naar het per-

centage van de arbeidsongeschiktheid". 

Wat betreft "MOVIR-DTO" hebben we in bijlage 5, onder 5.3 aangetoond dat de 

u,itkeringen welvaartsvast zijn, behalve bij volledige invaliditeit indien die 

langer dan 2 jaar duurt. In dat geval wordt de jaarlijkse toename gemaximeerd 

op 5%. 1)  

De regelingen die bij "MOVIRH)TO" gelden in geval van gedeeltelijke invalidi-

teit worden onder 8.4 vergeleken met de regelingen die terzake voor de ambte-

naar gelden; uit de vergelijking blijkt dat hier in bepaalde gevallen aanzien-

lijke verschillen kunnen optreden. 

1) Met deze maximering, alsook met de gelijktijdig optredende premievrijstel-
ling, is bij de berekening van W rekening gehouden. 
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Gezien het voorgaande hebben wij gekozen voor een constructie met behulp van 

een invaliditeitspensioen van "MOVIR-DTO". Bij deze constructie is niet expli-

ciet rekening gehouden met een voorziening voor waarneming l)  van de praktijk. 

Deze wordt als het ware geacht zichzelf te financieren uit het netto praktijk-

inkomen. 

Het ligt voor de hand, dat indien andere verzekeringen of maatschappijen als 

uitgangspunt worden genomen, de uitkomsten anders zijn. Vergelijking met 

andere maatschappijen is erg tijdrovend en vaak niet goed mogelijk; deze 

vergelijking heeft niet plaatsgevonden. 

8.2. "Een wachttijd van 2 dagen" (2)  

Teneinde een optimale aansluiting te krijgen met de situatie die geldt voor de 

vergelijkbare ambtenaar is gekozen voor een verzekering met een wachttijd van 

2 dagen. Voor de vergelijkbare ambtenaar geldt een wachttijd van 0 dagen. Met 

dit verschil is bij de bepaling van W rekening gehouden; hierbij is echter 

onvoldoende uitdrukking gegeven aan het feit dat kortdurende arbeidsonge-

schiktheid relatief vaker voorkomt. Hiervoor hebben wij geen additionele 

regeling getroffen. 

8.3. "Gegeven de groeivoeten i a  en ic" (3) 

De voor W berekende waarde is uiteraard mede afhankelijk van de waarden die 

voor ia  en i c worden gekozen, met name van het verschil tussen beide en ten 

opzichte van de gekozen waarde voor i r . 

Indien we bij de berekening waren uitgegaan van de groeivoeten welke golden 

voor de periode 1973-1977 (i a  = 0,05, i c  = 0,1175) 
2)

(d e rest blijft hetzelf- 

de) dan bedraagt 
f 434 , 6 

W = 0,92023 hA + 	f 11158 + 0,22409 (p c+ d) - f 18277 

als hA  = f 80000 geldt W = 1 70569 en s m  = f 7533 	i. 
1 verschil: f 124 (1,6%) 

zulks terwijl 	W = f 69310 en s 2c  =f 7409 

Conclusie: 

Wanneer als groeivoeten i= 0,1175 en i = 0,05 worden genomen i.p.v. i c  = 

0,065 en ia  = 0,05, is bij hA  = f 80000 het verschil in premie 1,6%, hetgeen 

gering is te noemen. 

I) Dit geschiedt bijv. in het rapport van de Commissie Medische Specialisten. 
Interessant is overigens dat de in dit rapport bij een bepaalde h A  becijferde 
arbeidsongeschiktheidsverzekering, nauwelijks (1 á 2%) verschilt van die vol-
gens ons model. 
2) Zie bijlage 5, onder 5.1; om praktische redenen is gekozen voor de naast-
bijgelegen, in de rentetafel opgenomen waarde. 
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8.4. "Volledige invaliditeit als huisarts" (4)  

In geval van gedeeltelijke invaliditeit geldt: 

voor de ambtenaar: de regeling als omschreven in bijlage 4 

voor de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar: 

- dat er (na 1 jaar) sprake is van een gedeeltelijke AAW-uitkering 

- dat er géén sprake is van premievrijstelling inzake het ouderdomspensioen 

- wat betreft de arbeidsongeschiktheidsverzekering bij "MOVIR-DTO": 

. dat er géén sprake is van premievrijstelling 

. dat er géén sprake is van maximering van de welvaartsvastheid op 5% 

. een gedeeltelijke eerstejaars-uitkering 

. een uitkering van een gedeelte van W, althans voorzover er sprake is van 

een invaliditeit van 25% of meer' )  (bij de ambtenaar 15% of meer) 

We zullen vervolgens nagaan wat het verzekerd bedrag (W ) had moeten zijn 

indien we als uitgangspunt hadden genomen: "een gelijk netto inkomen na belas-

ting in geval van 75% invaliditeit; de restcapaciteit (25%) wordt volledig 

benut"; de overige veronderstellingen blijven gelijk. We gaan (wederom) uit 

van hA  = f 80000. 

De ambtenaar ontvangt netto vóér belasting  

jaar 1: YA1  (= yA) 	=0 883hA + f 1817 + 
f 1294  

75613 
1-j 

jaar 2: 

	

le halfjaar: 	0,5 

jaar n: 	0,25 y 

cwA = f 75613 + f 

= 1 4690 + f 

1 

2e halfjaar: 0,5(0,25yA2+0,65hA2 ) 
(YA2) 	=0,5(1,065)(1,25y A+0,65hA)=1,065(f 

0,65 h 	1,065n-1 (0,25yA+0,65hA) 

5 	t-1 
1,065 	(1.065 E 73258 	4. 	

) 

73258) 

= 	1,065 n-1 (f 70923) 

(1 70923) 

= f 328366 

1,12 	'1,12 
t=3 

1.065 
2335 - 1,12 	+ (1+ a) (f 70923) 

= 1 72448 u A 	= 14. (cwA) 

De huisarts - vrij beroepsbeoefenaar met een invaliditeitsverzekering bij  

"MOVIR-DTO" ten bedrage van W*  ontvangt netto vóér belasting  

362 
jaar 1: -- 0,75W

* + 362 x0,75 x f 47 + 0,25h c  - pc  - s i - - s *  
- 2C =,, 

306,74384W*  + f 12761 + 0,25hc-(0,37427hA-f 20) 2 '-f 6700-(5 	W*+ f 573)= 

0,64521W*  + 0,25hc  - f 24434 

1) Zie tabel in bijlage 5, onder 5.3. 
2) Vooruitlopend op het feit dat in dit geval h c  > f 91268. 
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jaar 2: 1,065(0,750 + e AAW + 0,25h c  - 0,37427hA  + f 20 - f 6700 - 

= 1,065(0,65137W
* 
+ 0,25hc  - 1 22764) 

jaar n: 1,065n-1 (0,65137W*  + 0,25hc - 1 22764) 
5 	t-1 

cwc  = 0,645210 + 0,25hc  - f 24434 + E (-11:j5--  °12 5) 	( 0,651370 + 0,25hc  - f 22764) 
t=2 	* 

=  -0,00616W
* 
+ f 1101 + (1+ a) (0,65137W + 0,25hc - f 22764) 

=  2,95847W*  + 1,13312hc - f 102076 

1 
uc  =  7+7  (cwc )  =  0,65273W*  + 0,25hc  - f 22521 

Voor gelijkstelling van het inkomen na belasting geldt (vergelijking [4] op 

pag. B 6.5): u c  = UA + f 1000 0 

waarbij 8  =  0,59 als f 56192< uc < f 74205 (zie pag. B 6.7 [8 4 ]). 

Substitutie geeft: 

0,652730 + 0,25hc  -  1 22521  = 1 72448 + f 1000(0,59) 

zodat 	W = 1 146399 - 0,38301h c  

zulks terwfjl W  = 1 69310 

Stellen we -vooruitlopend op de uitkomsten van par. 4 van hoofdstuk IV- 
* 	36 * 

hc  =  1,35331 hA + 1 13158 +
2C 	s2C)  =  f 114584 4-  W , dan s s   

is W
* 
 =  1 98780 hetgeen 42,5% hoger is dan W (f 69310) 

en 52c  =  f 10315 hetgeen 39,2% hoger is dan 5 2c  (1 7409) 

Mutatis mutandis geldt als W 	f 98780 (bij hA  = 1 80000), dat de huisarts- 

vrij beroepsbeoefenaar bij volledige invaliditeit, binnen het kader van de 

door ons gemaakte veronderstellingen, een veel hoger inkomen na belasting 

heeft dan de vergelijkbare volledig invalide ambtenaar. 

De vraag welke situatie als uitgangspunt moet dienen (100% invaliditeit, 75%? 

etc.) en in hoeverre, hangt af van de mate waarin de diverse invaliditeitsper-

centages in de praktijk voorkomen. 

De voorgaande berekening toont ons, dat het door ons op grond van volledige 

invaliditeit berekende te verzekeren bedrag (W), voor de huisarts bij gedeel-

telijke invaliditeit geen volledige dekking biedt. 

8.5. "Gemeten over een periode van 5 jaar" (5)  

W is berekend op basis van een uitkeringsperiode van (n  •)  5 jaar. 

Indien de werkelijke uitkeringsduur korter dan 5 jaar is, ontvangt de huisarts 

minder dan de vergelijkbare burgerlijke rijksambtenaar; is de werkelijke 

36 w* 
365 



uitkeringsduur langer, dan ontvangt hij meer. 1)  

Duidelijk is, dat W lager kan zijn naarmate de periode op basis waarvan W 

wordt vastgesteld langer is. 

Indien W 

• 

zou worden bepaald op grond van n = 10 jaar dan zou dit uitkomen 
f 254 5 

op: W 	0,87577 hA  + 	+ f 1074 0 - f 17884 + 0,13335 (pc + 

Als hA  = f 80000 geldt W
* 
= f 64620 en sm  = f 6946 1 

I verschil = f 463 (6,2%) 
zulks terwijl 	W = f 69310 en s 2c  = f 7409 

Conclusie: 

Als we n
* = 10 jaar nemen in plaats van n = 5 jaar, is het verschil in premie 

bij hA = f 80000 6,2%, hetgeen gering is te noemen. 

8.6. "Contant gemaakt tegen i r  = 0,12" (6) 

W is berekend op basis van een rekenrente van i
r 
= 0,12. Indien i r zou zijn 

vastgesteld op 0,08 dan zou W*  uitkomen op: 

f 	425 
W 

• 

= 0,88207hA + i _j  +1, 1 1069 0 - f 17494 + 0,21973 (p c  + 6) 

Als hA  = f 80000 geldt W = f 67986 en s m  = 	7278 
J verschil f 131 (1,8%) 

zulks terwijl 	W = f 69310 en 52c = f 7409 

Conclusie: 

Als we i 

• 

= 0,08 nemen in plaats van i r  = 0,12, dan is het verschil in premie 

bij hA  = rf 80000 1,8%, hetgeen gering is te noemen. 

8.7. Gegeven een toetredingsleeftijd jonger dan 45 jaar (7)  

W is berekend op basis van een toetredingsleeftijd jonger dan 45 jaar, waarbij 

het feit dat toetreding tot het huisartsenberoep doorgaans beneden deze leef-

tijd plaatsvindt, een belangrijke overweging is geweest. 

Indien zou zijn uitgegaan van een toetredingsleeftijd tussen de 45 en 54 jaar 
45 * 

(s2C= 365 
 W + f 716,50) zou W uitkomen op: 

f457 
W 

• 

= 0,89781hA  + 	f 1085 0 - f 17692 + 0,23952 (p c  + 6) 

Als hA  = f 80000 geldt W*  = f 70328, sm  = f 9387 
f verschil f 1978 (26,7%) 

zulks terwijl 	W = f 69310, 5 2C = f 7409 

B 8.5 
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Conclusie: 

Als we uitgaan van een toetredingsleeftijd van 45 tot 54 jaar in plaats van 

jonger dan 45 jaar, is het verschil in premie bij hA = f 80000 26,7%, hetgeen 

nogal fors te noemen is. 

1) Het tijdstip van ingang is willekeurig doch voor beiden gelijk. 
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8.8. Slotopmerkingen  

In deze bijlage is gekeken in hoeverre de in bijlage 6 berekende waarde voor 

s 2c  afhankelijk is van de waarden die voor de diverse variabelen (n, i a , i c , 

i r , toetredingsleeftijd) worden verondersteld. Hierbij blijkt dat een verande-

ring in één der variabelen -een uitzondering vormt de toetredingsleeftijd-

slechts tot kleine veranderingen in sm  leidt. Zeker als we deze veranderingen 

afzetten tegen de omvang van h c  blijken ze nogal mee te vallen. (Uiteraard 

kunnen veranderingen in meerdere variabelen tegelijkertijd die in dezelfde 

richting werken, een versterkte verandering in s2c teweeg brengen). 

Een uitzondering geldt -zoals gesteld- de veronderstelde toetredingsleeftijd. 

"MOVIR-DTO" kent terzake slechts 2 mogelijkheden, waarbij de premie bij een 

toetredingsleeftijd van 45 tot 54 jaar 25% hoger is dan de premie bij een 

toetredingsleeftijd onder de 45 jaar. Reeds eerder stelden wij het in overeen-

stemming met de realiteit te achten, indien wordt uitgegaan van een toetre-

dingsleeftijd onder de 45 jaar. 

Tenslotte willen we nog even stil staan bij de veronderstelling van volledige 

invaliditeit. Onder 8.4 bleek dat het onder deze veronderstelling berekende te 

verzekeren bedrag (W) geen volledige dekking biedt bij gedeeltelijke invalidi-

teit. Zouden we een gedeeltelijke invaliditeit als uitgangspunt voor onze 

berekeningen nemen, dan zou hieruit een hoger te verzekeren bedrag (0) resul-

teren. In dat geval zou de dekking echter te hoog zijn in geval van volledige 

invaliditeit. De oorzaak van het gesignaleerde verschijnsel ligt in het gege-

ven dat premievrijstelling voor zowel ouderdomspensioen (SPH) als arbeids-

ongeschiktheidsverzekering alleen aan de orde zijn bij volledige invaliditeit 

als huisarts. Wellicht vormt dit een punt waarover men zich bij de SPH en 

"MOVIR-DTO" nog eens beraden kan. 
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Bijlage 9. De invaliditeitsvoorziening en de wachtgeldregeling die gelden voor  

de werknemer in de gezondheidszorg en een vergelijking van de 

wachtgeldregeling met die voor de burgerlijke rijksambtenaar 

9.1. De invaliditeitsvoorziening voor de werknemer in de gezondheidszorg 

Voor de werknemer in de gezondheidszorg geldt in geval van invaliditeit: 

- een invaliditeitspensioen ingevolge de sociale verzekering ten bedrage van 

r x (de uitkeringsbasis van de WAO); hierbij is r het uitkeringsperunage dat 

de WAO bij een bepaalde mate van invaliditeit toepast; r is maximaal 0,8 

- een invaliditeitspensioen van PGGM van r x (de bijdragegrondslag - de maxi-

male uitkeringsbasis van de WAO) 

- een premievrijstellingsregeling voor PGGM: 

- jaren met een invaliditeitsperunage (g) van 0,65 of meer, tellen volledig 

als deelnemingsjaar voor het ouderdomspensioen 

- jaren met een invaliditeitsperunage (g) van 0,45 tot 0,65 tellen half als 

deelnemingsjaar voor het ouderdomspensioen 

- voorts voorziet de CAO-Ziekenhuiswezen gedurende 2 jaar in een aanvulling op 

voornoemde uitkeringen door de werkgever 

De aanvulling is zodanig, dat de werknemer na belasting hetzelfde inkomen 

heeft als voordat de invaliditeit zich aandiende. 

9.2. De wachtgeldregeling voor de werknemer in de gezondheidszorg  

(a) Sociale verzekering  

De maximale WW-uitkering bedroeg in 1977 (op jaarbasis): 

0,8 (129 x f 197,69 + 131 x f 204,61) = 0,8 (f 52306) = 1 41845 

De werknemer betaalt (evenals de werkgever) een premie van 0,44%. 

Hiermee is bij de berekening van s B  reeds rekening gehouden. 

(b) Additionele regelingen  

, 	In de onderhavige bedrijfstak zijn additionele wachtgeldregelingen niet 

ongebruikelijk. Ook de CAO-Ziekenhuiswezen voorziet in zulk een regeling. 

Deze luidt als volgt: 

- duur van de uitkering (in jaren) : k x (dienstjaren + 1) doch maximaal 

5+ jaar 

- hoogte van de uitkering (in procenten van het honorarium): 

de eerste 	6 maanden 100% 

de volgende 3 maanden 90% 

de volgende 24 maanden 75% 

de volgende 30 maanden 70% 



355 

B 9.2 

12 	
- 3,8 x het honorarium 

9.3. Vergelijking van de wachtgeldregeling voor de burgerlijke rijksambtenaar  

met die welke geldt voor de werknemer in de gezondheidszorg  

Hoogte van de uitkering  

Bij een uitkeringsduur van 5 jaar ontvangt de ambtenaar 4,125 x het honora-

rium, de werknemer ontvangt slechts 3,8 x het honorarium. Daartegenover staat, 

dat de hoge uitkering van 100% voor de werknemer 6 maanden duurt en voor de 

ambtenaar slechts 3. Een betere regeling aan het begin dient relatief zwaar te 

wegen in verband met de grotere kans van voorkomen van een korte werkloos-

heidsperiode en de hogere "present value". 

Duur van de uitkering  

In de CAO-Ziekenhuiswezen wordt de duur van de uitkering alleen afhankelijk 

gesteld van de diensttijd. Bij de ambtenarenregeling speelt ook de leeftijd 

een rol. Over het algemeen komt de uitkeringsduur bij de ambtenarenregeling 

hoger uit. 

Resumerend kan worden gesteld, dat de ambtenarenregeling zowel wat betreft de 

hoogte als wat betreft de duur van de uitkering iets beter is dan de regeling 

ingevolge de CAO-Ziekenhuiswezen. 

De totale uitkering bij een duur van 5 jaar bedraagt: 

6 x 1 + 3 x 0,9 + 24 x 0,75 + 27 x 0,7 
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Bijlage 10. Afleidingen en berekeningen ten behoeve van hoofdstuk V  

10.1. Afleiding van de relatie tussen  s B  en h B  (par. 2, onder ad(3)). 

h - p = h - (0,117 h - f 2003) = 0,883 h + f 2003 
B 	B 	B 	B 	B 

	

YB = hB 	PB 	sB 	2 13 kB 
Vooruitlopend op ad (4) en ad (5) (pag. 160) kan worden gesteld dat z B  = 

f 1152 en 

kB  = 0. Substitutie geeft: 

y
B 

= 0,883 h
B 
+ f 2003 - s

B 
+ 1 1152 = 0,883 h

B 
- s

B 
+ 1 3155 

Herschrijving van de onder (3a) en (3b) (pag. 159) beschreven relaties geeft: 

[1] als 0,883h8  -s
B 
 + 1'3155 < f34183 geldt s

1B 
 = 0,13507 (0,883h

B 
 -s

B 
 + 1'3155) 

als hB  < 1,13250GB + f35139 geldt s iB  = 0,11927h B  - 0,13507s B  + f426 

[2] als h B  > 1,13250s B  + f35139 geldt s iB  = f4617 

[3] als 0,883h B  + f2003 < f51220 geldt s 2B  = 0,0509(0,883h B  + 1'2003) - f133 

als hB < f55738 	geldt s 2B  = 0,04494 h B  - 331 

[4] als hB  > f55738 	geldt s 2B  = f2474 

Combinatie geeft: 

[s Bi ] als h ts  < 1,13205s B  + f35139 geldt: s iB  = 0,11927h 8  - 0,13507s B  + f426 [1] 

5 2B = 
0,04494% 	- f 31 [3] 

s B  = 0,1642Ih B  - 0,13507s 8  + f395 

sB  = 0,14467h B  + f 347 

Substitutie geeft: h B  < 0,16384h B  + f394 + f35139; h B  < 5'42495 

[sB2] als 1,13250s B  + 1'35139 < hB  < f55738 geldt: s 	f4617 	[2] 

2B = 0,04494h B  - f 31 	[3] s   
s B  = 0,04494h B  + f4586 

substitutie geeft: 0,05089h B  + f5194 + f35139 < h B  < f55738; f42495< h B  < f55738 

[sB3] als hB  > f 55738 geldt: 
	sIB = f4617 	[2] 

s2B = f2474 	[4] 

s B  = f7091 
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10.2. Afleiding van de relatie tussen x B en hB (par. 2, onder ad (8))  

x8 - ° ,88311 B 	sB 	ƒ3155 	bB 
als f22564 < h B  - 1,13250 s B  < f33399 is bB  = 0,32 (0,883hB-sB ) - /3348 [bB1

] 

èn f33650 < 11B < f42494 	zodat sB  = 0,14467 hB  + f347 	EsB11 

geldt xB  = 0,883 hB 	sB  + 1. 3155 - 0,32 (0,883hB-s B) + f3348 

= 0,68 (0,883% - sB) + f6503 

= 0,68 (0,883% - 0,14467h8  - f347) + 1'6503 

= 0,50206hB + f6267 	 [xB1] 

als f33650 < hB  

èn 118 - 1,13250 (0,14467hB + 1'347) 	133399 ofwel h8 < f40413 

op analoge wijze kan 

[x82] worden berekend uit combinatie van [b B2] en 

fxB31 
n n n 

[b82 ] 	en 	[8 112 1  

[x134] 
n n [bB3] 	en [sB2] 

[xB5] 
"t n n [b83 ] 	en 	[s B3 1 

[x86] 
„ el n 

[bB4 ] 	en  [eB3] 

[1cB7] 
u n [b85 ] 	en [8 83 1 

fxB81 
n n n 

[ 1:1 B6 1 	en [ 8 83] 

rxB9]

[x1110'
1  

n 

e ,  

n 

n 

n [1287 ] 	en 	[B3] 

rbB8 1 	en [ 8 83] 

10.3. Toelichting op de afleiding van [aCcl ] t/m [x'c  11 1  
De wijze van berekening is hetzelfde als in bijlage 2 onder 2.3. Omdat de 

relatie tussen h en h' echter anders is dan tussen h A 
en h kunnen de inter- 

B C 	 C 
valgrenzen hier en daar verschillen (dit is het geval bij [xb] en [4 ,4 ]. 

[x6] is te berekenen uit combinatie van [V 1 ], [b 
C2] 

 en [p6]  

[x6] " " 	19 	 II 	 II 	
" 	[ V1], [1)6] en (1)61 

[xb] " " 	n 	el 	n 	" [V11, Wc2 1 en rip tc4 1 

f xéz,  I 	II 	II 	 II 	 II 	 te 	" 	[‘72], [b6] en [p'c4 ] 

[x6] " " 	n 	n 	n 	" [V2], [861 en Wc4 1 

[xé6 ] " " 	II 	 II 	 II 	
" EV21, WcAl en Wc4 1 

[xb] " " 	n 	n 	n 	" [V2], [1:e'c4 1 en [p ,c5 ] 

[4,8 ] " " 	n 	n 	n 	" [V2], [b6] en [p6] 

[x.,9 ] " " 	n 	n 	n 	" [V2], Wa l en 41 61 

[X60 ]  " " 	
ee 	II 	 II 

	
" [ V2], Wul en 41 61 

II 	 II 	 II 

[1(61 ]  " " 	 " [V2 ], [b'e8 ] en fp'a] 
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10.4. Toelichting op de afleidinlivan de relatie tussen h'c  en hB  

[hei ] als f33650 < 118 < f40413 geldt x8 = 0,50206118 + f6267 	fxB11 

als 0,37427% + em  + f24499 < hc'< 0,37427hB  + s'm  + f 35941 

geldt xé = 0,56857h - 0,21280118 - 0,56857eu  + 1 5121 	[x' 1 
Cl 

stel x8 = xè; substitutie geeft: hè = 1,25729118 + sl c  + f 2016 

als f33650 < 4( f36283 - 0,21864pé 

geldt: sic  - 0,10255% + 0,02242pé -  f 716 	 [si] 

(xèll impliceert [pb31 (zie onder 10.3) zodat pé - 0,37427hB -  11907  

Substitutie van pé in [si] geeft s'm  = 0,11094% - f759 

Substitutie van sic  in de vergelijking voor hé geeft h'c  = 1,36823118 + 11257 

Substitutie van pé in [si] geeft f33650 < hit ( f33924 

Dit zijn tevens de intervalgrenzen voor [1161. 

[hé l ] Is verkregen door voor xB , x'c  en s'm  te substitueren hetgeen staat in de 

vergelijkingen [x ill ], [xé 1 ] en [s11. 

Op analoge wijze is 

[h'
2 
 1 

C 

C3 
[11é4 1 

[116 ] 

[h' ] 
C6 

(h 7 1 

[hé,] 

[hé9 ] 

[h' ] 
C10 

[h' 	1 Cll 
[h' 	] 
C12 

[h' 	] 
C13 

[ h' 	1 C14 
rhé15 1 

(h 16 1  é 
[h 17 1 

[h' 	] C18 
(hé19 1 

[h' 	1  

	

te berekenen uit [x
B1 

 ], 	
[xCl

' 	] 

	

 [X ial l, 	[x' cl ] 

" 	II 	 " 	[c 81 1, 	[x' 	1 
Cl 

" 	II 	 " 	[x 	], 	[x' 	1 
BI 	C2 

",, 	" 	[x 2 1, 	[x' 	] 
B2 	C2 

" 	II 	 " 	fx 	1, 	Ex' 	1 
B2 	C3 

" 	II 	 " 	[x 	1, 	fx' 	] 
82 	C4 

" 	2, 	" 	[x 	1, 	Ex' 	1 
B3 	C4 

" 	ge 	" 	[X 3 1, 	fx' 	1 
B3 	C4 

" 	ye 	" 	[x
B3 

 I, 	fx' 	1 
C4 

"te 	" 	fx 	], 	[x' 	] 
B3 	C5 

" 11 	 " 	[x 	], 	Ex' 	] 
B4 	C5 

" 	II 	 " 	[x 5 1, 	[x' 	1 
B5 	C5 

le 	" 	Ex 	1, 	[x' 	] " 	
85 	C5 

ie  
" 	

" 	[x 	1, 	[x' 	] 
B5 	C5 

" 	e, 	" 	[x 	1, 	[x' 	] 85 	C6 
" 	gy 	" 	[x 	] , 	Ex' 	] 

B5 	C7 
" 	v, 	" 	[x 	1, 	[x' 	1 

B6 	C7 

en fs'2 ] 

en Es'] 
3 

en Es') 
4 

en fs'4 1 

en 	[s'] 
4 

en Es'] 
4 

en fs'l 
4 

en Es') 
5 

en [s'] 
6 

en [s'] 
7  

en [s'1 
7 

en (s'] 
7 

en 	[s'] 
8 

en [s' ] 

9 
en [ai o ] 

en [s' 	1 
10 

en Es' 	] 
10 

en [s' 	] 
10 

[h' 	] 
C20 

[h' 	] 
C21 

C22 
[h' 	] 
C23 

" 

" 

" 

[h' 	]  

II 

yr 

g ,  

" 

" 

" 

[x 	
], 	[xC7

' 	] 116  

[Ic B6 1 ' 	[1c6] 
 [1( 87 ], 	fx6] 

[x 	], 	Ex' 	] 
B7 	C8 

en 	[stil ] 

en 	[stil ] 

en fsi l l 

en fsi 2 1 
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[h'c24 1 te berekenen uit [x 87 1, [x'c9 ] en 

	

" 
C25 	

fx 1, Ext ] 	en fs' ] 

[h' 	] " 	 " 

	

 
C26 	

[x 	1, Ex' ] 	en [s13'  ] B8 	C9  
[h' 	] " " 	[x 	], [x' 	] en Es' 1 

	

C27 	 38 	C10 	13 
[h' 	] " 	 " 

	

 
C28 	

[xB9 1, ( x 10 1 en (s13' 1 

[h' 	] " " 	[x 	], [x' 	] en [s' 1 

	

C29 	 B9 	C10 	14 
[h' 	1 " 	 " 	[x 3 1, [x' 	] en [s' 1 

	

C30 	 39 	C11 	14 
[h' 	] " 	 " 	[x 	], Ex' 	] en Es' ] 

	

C31 	 B10 	C11 	14 
ril' 32  1 " 	 ti 	Ex 810 1 ' Ex'Cll i 

 en Es' 
 C  

h' 
10.5. Aankledingspercentages (e B  = ( 17-Q - 1) 100%) die gelden voor de  

B 
intervalgrenzen th'ci ]  t/m [h' ] C32- 

[h' 	1 40 , 55 - 40,85 
C12 

[h' 	1 40,85 - 40,09 
C13 

[h' 	1 40,09 - 40,06 
C14 	- 

[h' 	1 40,09 - 39,78 
C15 

[h' 	1 39,78 - 39,44 	rh' 1 38,85 - 38,98 
C16 	 C27 

[h' 	1 39,44 - 39,52 	[h' 	1 38 '  98 - 38,76 
C17 	 C28 

[h' 	1 40,86 - 41,39 	Eh' 	1 38,76 - 38,00 
C18 	 C29 

[h' 	41,39 - 40,95 	Eh' 1 38,00 - 38,08 
C19 	 C30 

[h' 	1 40,97 - 40,15 	Eh' 	1 38,08 - 37,92 
C20 	 C31 

[h' 	1 40,15 - 40,40 	Iti c' 32 1 37,92  
C21 

[h' 	1 40,40 - 40,06 
C22 

11 

[h' l  1 40,56 - 40,53 C 
[h' 2 	40,53 - 40,47 C 
[h' 3  ] 40,47 - 40,34 C 
[h' 4  ] 40,34 - 39,99 C 
[h' 5 

 ] 39,99 - 40,36 
C 

[h' 6  ] 40,36 - 40,28 C 
[h' 7  1 42,75 - 42,74 C 
[h' ] 43,22 - 42,09 cg 
[h' 9  ] 42,09 - 41,28 C 
[hicio] 41,33 - 40,70 

40,70 - 40,55 

[h' 1 40 , 07 - 39,50 
C23 

[h' 	1 39,50 - 39,61 
C24 

[h' 	1 39,61 - 39,34 
C25 

[h' 	1 39,34 - 38,85 
C26 
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Bijlage 11.  Berekening van de premie die de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar  

moet betalen om over een invaliditeitsvoorziening te beschikken  

die de voorziening voor de vergelijkbare werknemer in de gezond-

heidszorg benadert  

Opmerking: In deze bijlage wordt uitgegaan van voorzieningen die gelden bij 

volledige invaliditeit. 

11.1. De invaliditeitsvoorziening voor de werknemer in de gezondheidszorg  

Deze staat beschreven in bijlage 9 onder 9.1. De voorziening is in principe 

welvaartsvast. Bij volledige invaliditeit ontvangt de werknemer in de gezond-

heidszorg 80% van de bijdragegrondslag (h8) = 0,8hB. De werkgever vult dit 

gedurende 2 jaar aan tot een zodanig bedrag dat het netto inkomen v66r belas-

ting hetzelfde blijft. Wat het pensioen betreft geldt bij volledige invalidi-

teit een premievrijstelling. 

11.2. De invaliditeitsvoorziening voor de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar  

Deze is reeds beschreven in bijlage 6 onder 6.2. Kortheidshalve zij hiernaar 

verwezen, met dien verstande dat waar onder 6.2. gesproken wordt over de 

vergelijkbare ambtenaar dient te worden gelezen vergelijkbare werknemer in de 

gezondheidszorg. 

Teneinde een zo dicht mogelijke benadering te krijgen van de regeling die 

geldt voor de werknemer in de gezondheidszorg, wordt gekozen voor een invali-

diteitsverzekering en een zgn. eerstejaarsverzekering bij "MOVIR-DTO". Deze 

keus is nader toegelicht in bijlage 8, onder 8.1. 1)  De te verzekeren bedragen 

worden berekend onder 11.3. 

11.3. Vergelijking van de invaliditeitsvoorziening van de huisarts-vrij  

beroepsbeoefenaar met die van de werknemer in de gezondheidszorg  

Uitgangspunt bij de berekeningen vormt een gehuwde huisarts resp. werknemer 

zonder kinderen. 

- In geval van volledige invaliditeit ontvangt de werknemer in de gezondheids-

zorg v6.6ir belasting  

jaar 1 : y in 

jaar 2 : y B2  

jaar 3 : 0,811 83  - 	2) 
s 1B3 

jaar n : 0,8h Bn  - slBn 

1) Met deze kanttekening dat ook in dit geval in plaats van de ambtenaar dient 
te worden gelezen werknemer in de gezondheidszorg. 
2) s 18  . premies volksverzekeringen (AOW,AWW). Voor de werknemersverzekeringen 
( s2B) bestaat bij volledige invaliditeit in 1977 geen premieplicht. 
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Als we voorts stellen 
t-1 

YB1 = Y • YB2 = y (1+i )' - h B1 
 = h en h

Bt 
 = h

B 
 (1+i ) 	• 

R' 	B 	c 	c 	' 
waarbij i c  =groeivoet van het indexcijfer voor regelingslonen van volwassen 

werknemers (welvaartsvastheid). Deze groeivoet wordt veronder-

steld te gelden voor h e  fB , Z , premiegrenzen sociale verzeke-

ring, AAW, alsmede belastingvrije som, arbeidsongeschiktheidsaf-

trek, reiskostenforfait, "4%-regeling" en schijven der Inkomsten-

belasting. 

Stellen we daarnaast de rekenrente op i r , dan is de contante waarde (cw) per 

medio jaar 1 van de netto inkomens veibr belasting over n jaar: 
1+1

c 	

t=3 	

n1+1
c,t-1 

(0,8hB) - E n 
	s

lBt  
"B = YB 	1+i

r 
YB 	E 1/4 1+i

r t=3 (1+1 )
t-1 

1+i 	1+1 
cwB  = (1+ -i7t) yB  + (a -)(O,8h) - X 

n 	s
lBt  

waarbij X = E 	 , a staat reeds in bijlage 6, onder 6.3. 
t-3 (1+1 r

) t-1  

Het gemiddelde jaarlijkse netto inkomen vóór belasting gedurende deze n jaar 

kan, uitgaande van een groeivoet i c , anno 1977 (jaar 1) worden gesteld op 

u
B1 

= u 8 , waarbij 

n 	1+1 
E 	uB  = (1+ a)u B  = cw zodat u 8  = 
t=1 

1 
1+ a cwB 

- Wat In geval van algehele invaliditeit de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar  

ontvangt met  

a) een invaliditeitspensioen bij "MOVIR-DTO" met een wachttijd van 2 dagen ten  

bedrage van W' (op jaarbasis)  

b) een (theoretische) "eerstejaarsverzekering" bij "MOVIR-DTO" met een wacht-

tijd van 2 dagen ten bedrage van f 47 per dag (en een premie in jaar 1 van  

573)  

staat uitvoering weergegeven in bijlage 6, pag. B 6.3 en B 6.4 met dit ver- 

schil dat in plaats van p c  als functie van h A  dient te worden gelezen p' als 
C 

functie van hB. 

De in bijlage 6 (pag. B 6.3 en B 6.4) berekende contante waarde (cw c ) en de 
1 

daaruit afgeleide waarde voor lic(- 	cwc) zijn ook hier van toepassing. 

In navolging van bijlage 6 zullen we vervolgens nagaan bij welke waarde voor 

W' geldt dat het inkomen na belasting van de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar 

gemiddeld genomen over de uitkeringsperiode gelijk is aan dat van de werknemer 
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in de gezondheidszorg waarmede vergeleken wordt: 

x 	= x' 
Bt 	Ct 
[1] kan anders geschreven worden als: 

u - b 	= u' - b' zodat u' = u 	+ (b' - b ) 
Bt 	Bt 	Ct 	Ct 	Ct 	Bt 	Ct 	Bt 

waarbij: 

u 	= (1+1 ) t-I  u 

u
Bt 

= (1+1 )t_1  u 
Ct 	c 	C 

b't - bBt = (1+i c 	b81 )  ) t-1 (b6 - 	("de belastingvrije som, reiskostenforfait, 
C  

4%-regeling en schijven der inkomstenbelasting') worden geacht toe te nemen 

met het loonindexcijfer" (zie 11.2.)) 

Substitutie in [2] geeft: 

[3] 
= 11B 	

(b1 
 - 1) 131 )  

In 1977 diende vó6rdat het schijventarief der inkomstenbelasting werd toege-

past uB  te worden verminderd met n B  + f 1637 2) = f 11720, uc  met 

n + f 1637 2 ) = f 10720 (verschil f 1000), zodat b
Cl  
' - b

BI 
 = f 1000 0 

C  
(waarbij 0 = relevante marginale tarief der inkomstenbelasting). 

Substitutie in [3] geeft: 

• = us  + f 1000 0 	 [4] 

Substitutie voor 11 en us  in [4] geeft: 

c1.7 = cws  + (1 + a) f 1000 0 	 [5] 

Substitutie voor cv.7 en cw s  in [5] geeft: 
(1+1 ) 

) s+771£7(y s-0,811 8)+ a(0,8h s-f17056 + f1000 0)-f16441+f1000 0+ptc+C-X 

W' = 	  [6] 1+1 	1+i 	1+i 
0,89315 + 0,90137(74 ) - 0,04932(j44 )2 + ei7e+ 1) 

 

c 

Substitutie voor y
B 
= 0,883h

B 
 + f 3155 - s B

3) in [6] geeft: 

1) Omdat de gevolgen van onregelmatigheden in de uitkering voor de inkomsten-
belasting grotendeels door een door de fiscus toegestane middeling van de 
inkomens over een 3-jaars-periode kan worden opgevangen is de fout ten gevolge 
van de door ons toegepaste "middeling" niet al te groot. 
2) Arbeidsongeschiktheidsaftrek: als bij de jaarwisseling aan het eind van het 
jaar sprake is van 45% of meer arbeidsongeschiktheid, wordt de belastingvrije 
som verhoogd met -in 1977- f 1637. 
3) yB  = netto inkomen v66r belasting indien er géén sprake is van 
invaliditeit. Tot dat niveau wordt het inkomen van de invalide werknemer in de 
gezondheidszorg door de werkgever gedurende de eerste 2 jaar aangevuld (zie 
11.1) 

[1]  

[2]  



toetredingsleeftljd lager dan 45 jaar 

Dan geldt: 
1.065 	1.065  4 

2 	0,12-0,065 (1 - ( 1,12)  ) = 3,53246 

1 	 ( 
1

1 	(1,05) 	3 

4 ) = 0 	 2,24522,12-0,05 	,12 
(1,12) 
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1+1 	1+ic 	1+1 
(0,883 + 1+1.

c 
0,083+0,8 a)h B-(1 + 144  )sB+(l+ a) 11000 0 + 

	
f 3155 

r 	r 	r 
- 117056 a - 113286 + p'c  + d' - X 

1+1 	1+i 	1+1 
0,89315 + 0,90137(17e-) - 0,04932(7..71 ) 	C((1.7.7.2') 	1) 4(1+i c ) 2  

r 	 c 

Stel ia =groeivoet van de uitkeringen van "MOVIR-DTO" in geval van premie-

vrijstelling = 0,05 

ic  = toename loonindexcijfer = 0,065 

i r  = rekenrente = 0,12 

n -5 

- [71 

W' 

' 

6' 

= 

= 

5 	1Ct 

[6 1 

	

[6 	1 2 

	

[6 	1 
3 

fa '1 4 
[6 5 
[6 6 

E 	t -1 
t=1 	1,12 

0,69394W' 

0,55601W' 

0,42670W' 

0,28682W' 

0,14636W' 

- 0,1638712'c  + f 12568 als 

- 0,16387p'c  + f 15925 als f 24338 < 

- 0,16387p'c  + f 19117 als f 24686 < 

- 0,16387p'c  + f 22648 als f 25240 < 

- 0,16387p'c  + f 26360 als f 26434 < 

J' 30365 als f 27368 + 1,11963p c  < 

W' < 1 24338 

W' < f 24686 

W' < f 25240 

W' <1 26434 

W' < f 27365 

W' 

+ 	1,11963P'c  

(Voor de berekening van [611 t/m N] zij verwezen naar bijlage 7, onder 7.1) 
Substitutie van de gestelde waarden in [7] geeft: 

1 065 	 1 065 (0,883 + 	0,083 + 0,8(3,53246))h + (1 + 1,12 	 1,12 	B 

1,065 
+ (4,53246) 11000 0 +TM-  13155 - (3,53246) 117056 - 113286 + pb + d' - X 

1 065  0,89315 + 0,90137 	1.  
1,12 - 0,04932(

065 1,12 )2 + 2,24522(1.051.06S )1,Ø65 

= 0,8945711 8+ 0,46073s B+ 11070 	- 115588 + 0,23617(p+ 6'- X) 	[8] 

Hierbij gelden voor 

d' de relaties gegeven op pag. B 11.4 onder [di] t/m [6'6 1 

sB de relaties gegeven op pag. 160 onder r s B1 1 tin  r s 83 1  
X = 0,24576 118  als hB < f 48500 [X 1 1 

= f 11920 	als 118 	f 48500 [X27 
} (berekend in bijlage 12 onder 12.1) 



= 0,10255h 8+0,02242p'c-1716 als f 33650 	< h B  f 36283-0,21864p' 
C 

= 0,09906h8+0,02166p'c-f586 als f 36283-0,21864P 	hB < f 36834-0,21864P'c  

= 0,09555h 8+0,02089ptc-1457 als 1 36834-0,21864p 	hB  < f 38066-0,21864P'c  

= 0,09227h8+0,02017p'c-1322 als f 38066-0,21864P'c  < hB < f 42494 

= 0,08758h 8+0,02017p'c-1133 als 1 42494 	< hB  < f 45735 

= 0,08758hB+0,02017p'c-1124 als f 45630 	< h8 < f 48499 

0,09351h8+0,02017p'c-f412 als 1 48499 	< tig < f 55737 

= 0,09139hB+0,02017-1294 als f 55737 	< hB <1 56125 

• 0,09139h 8+0,02017p'c-1283 als f 56005 	< hB <1 38896+0,98758P ec  

= 0,08823118+0,02329pic-f160 als f 38896+0,98758P'c  < hB <f 72796 

= 0,08823h 8+0,02329p-f150 als f 72689 
C 

= 0,08823h8+0,02329ptc-f145 als f 94182 

= 0,08823h8+0,02329-1142 als 1118242 

• 0,08823h8+0,02329-1139 als 1147861 

= 0,08823h B+0,02329p*-1137 als 1207146 

< hB < f 94242 

< hp, < 1118277 

< h8< 1147897 

< 	1-18 < /207170 

< hB 
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0 de relaties gegeven op pag. B 6.7 onder D I ] t/m [O B ] waarbij voor u c  dient te 

worden gelezen u'c (= 0,83573h8- 0,43043s B- 0,22063 X + 1000 B + 1136). 

Substitutie van de voor 6', 8 13 , X en 0 geldende waarden in de formule voor W' 

(vergelijking [8]) geeft de volgende relatie tussen W' resp. 

0,09863W'+ 1573) enerzijds en h B  en p  

Voor een toelichting op de berekening zij verwezen naar bijlage 12 onder 12.2. 

5P= 

= 

= 

1,03970h 8+0,22732p 1c-113037 als f 33650 

1,00439h3+0,21960-111756 als f 36283-0,21864P'c  

0,96881118+0,21182p'c-110445 als f 36834-0,21864P 

< hB  < 

< hB < 

hB < 

36283-0,21864p' 
C 

f 36834-0,2186413 'c  

f 38066-0,21864P' 
C 

= 0,93557h8+0,20454p-f 9178 als f 38066-0,21864p'c  < hB < 42494 

= 0,88794118+0,20454p'c-f 7155 als f 42494 < h8 < f 45735 

= 0,88794h8+0,20454-1 7066 als f 45630 < hB • f 48499 

= 0,94805118+0,20454pb-ƒ 9982 als 1 48499 < h 8  < J. 	55737 

= 0,92660hB+0,20454p-f 8787 als f 55737 < h8  f 	56125 

= 0,92660h8+0,20454p-f 8676 als f 56005 < hB < f 38896+0,98758p'c  

= 0,89457hB+0,23617p-f 7430 als f 38896+0,98758P'c  < hB < f 72796 

= 0,89457h 8+0,23617p'c-f 7333 als f 72689 hB  < f 94242 

= 0,89457h B+0,23617p'c-f 7280 als f 94182 hB < ƒ118277 

= 0,89457h 8+0,23617pic-f 7248 als 1118242 hB < 1'147897 

= 0,89457h 8+0,23617ptc-f 7216 als 1147861 hB t f207170 

= 0,89457h 8+0,23617pir-f 7195 als /207146 h
B 

[s'] 
1 

[s'l 
2 

[ 5 '1 
3 

[s'l 
4 

[s'] 
5 

[s'] 
6 

[s'l 
7 

[st] 
8 

[s 1 ] 
9 

[s' 
10 

[s' ] 
11 

[s 12 
[s' ] 

13 
[5' ] 14 
[5' 	] 

15 



12.2. Toelichting op de afleiding van de relatie tussen W' resp. s'm  enerzijds 

en h Et ri po anderzijds 

[all als f 33650 < hB < f 42655 geldt s B  =  0,14467h B  + f 347 

èn f 23716 < ué<1 33283 zodat geldt 8  =  0,32 

geldt W'  =  0,89457hB  + 0,46073(0,14467hB  + 1347) + /1070(0,32) 

- f15588 + 0,23617(pé + d'  -  X) 

=  0,96122h B  - 115086 + 0,23617(pé + ‘S' - X) 

als bovendien hB < /48500 waardoor geldt X  =  0,24576h8  
 

èn f24338 < W' < f24686 zodat geldt d'=0,55601W-0,16387pé+115925 	[di]
1)  

geldt W'=0,96122hB-f15086+0,23617(pé+0,5560114 1 -0,16387pé+115925-0,24576h B ) 

0,86869W'  =  0,90318h8 - f11325 + 0,19747pé 

W'  =  1,03970hB - /13037 + 0,22732pé 

Substitutie in [B I ] geeft /23716 < 0,83573hB - 0,43043(0,14467hB + f347) 

- 0,22063(0,24576h B) + /1000(0,32) + 1136 < f33283 

ofwel f32546 < hB  <  f45848 	h; 
1 

[s B1 
[8 1 1 
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Bijlage 12. (Toelichting op) berekeningen ten behoeve van bijlage 11  

	

5 	s
lBt  

	

12.1. Afleiding van de relatie tussen X (- E 	t-1 )  tri hB 
t=3 (1+r) 

Algemeen geldt s iBt  = 0,119ypt  

	

waarbij ypt  (= premie-inkomen in periode t)  = 
 St 4-  
v 	slBt met inachtneming van 
'  

de premiegrens van (1+1 c )
t-1 
 f 38800 . 

Vanaf periode 3 geldt dat het inkomen vóór belasting (y 

t-1 
- Als ypt  < (1+1c) 

t-1 
f 38800 geldt y pt  =  0,8h8  =  0,8h8(l+i c ) 

Als (1+1 c )
t-1 

0,8h 8  < (1+1c)
t-1 

 1 38800 ofwel h B  < f 48500 

5 	s 	5 0,119(0,8h ) 	h 	h 	h 
geldt X  = 	at 	Bt   =  0,0952e__Al_ E 

t=3 (1+1r) 
t-1 	E 

t-3 (1+1r)
t-1  

(1+1r)
2 + 

(1+1r)
3 + 

(1+1r)
4) 

	

1+i, 	1+1 1 	1+1 4  
X  =  0 , 0952hBUT47:1) -  + 	+  

substitutie van 1 c  =  0,065 en i r  -  0,12 geeft 

X  =  0,0952h (2,58156)  =  0,24576hB  

- Als hB f48500 

geldt X  =  0,24576 (1 48500)  -  1 11920 

Bt ) 	°'"Bt - 5 18t 

1) [6'1 impliceert h
B < f 33650, hetgeen niet overeenstemt met 1 	 81 



" rs Bl i ' [311, [X11 
" rs 132 1 ' [B I J ' [X1]  
" [S32] EX 1 ] 
" rS  B2 1'  [13  2 1'  [X  21 
" [5 33 ], [6 2 ], [X2]  

" [s B3], [03], [X 2 ] 

" [s 83  J, [3 3 } [x 2  ] 

" [5 33 1 ' [3 4 1.  [ 2 ]  
" [s B31, [O s ], [X 2 ] 

" [s in ]• [6],  [X2] 

" [s33], [7],  [X2] 

" [s in], [081, [X 2 ] 

[s'4]  

[s'5]  

[s] 

[s] 

[s] 

[s4] 

[s1 0 ] 

r s ill 
[s12]  

[s13]  

[s14 1  
[ 5 15 ] 

en [6;] 

en [6'5
] 
 

en [6'5] 

en [6;] 

en [6'5 ] 

en [q] 

en [6' ] 

 6 

en [6 '6
] 
 

en [6 

en [6] 

en [6h] 

en [6h] 
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Substitutie in [6 ] geeft f24338 < 1,03970% — 313037 + 0,22732p'c  < f24686 

f35948 — 0,21864p'c  < hB < f36283 — 0,21864P'c  [6 12 ]' 

zodat W'= 1,03970% + 0,22732p — 313037 als f33650 < 11B < f36282 — 0,21864P'c  
s c  = 0,09863W' + 573 is dan 0,10255% + 0,02242p'c  f 707 [s'] 

1 
[si) is derhalve verkregen door voor s B , 0, X en 6' te substitueren hetgeen 

staat in de vergelijkingen [s B1 1, [0 1 1, [X 	en [q]. 

Op analoge wijze volgt 

[st] uit combinatie van 	[5 81 1 ' 	Ril 
en [6'31 2 

[s'3 ] 	" 	fl 	

rs 	 rf3  1 1' EX  11 en [6'41 
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Bijlage 13. (Toelichting op) berekeningen ten behoeve van hoofdstuk VI  

13.1. Toelichting op de bruto-netto-berekening voor de normatieve huisarts en  

de vergelijkbare burgerlijke rijksambtenaar  

pensioenpremie  

als hc  > 1 91268 geldt p c  = 0,37427 hA  - f 20 = 1 34945 (hoofdstuk IV, pag. 139) 

zulks terwijl pA  = 0,117 hA  - f 1817 = f 9114 (hoofdstuk IV, pag. 131) 

pensioenopbouw per deelnemingsjaar  

huisarts-vrij beroepsbeoefenaar (hoofdstuk . IV, pag. 137-138): 

verplichte deelname SPH: 5 x f 223,92 = f 1119,60 per deelnemingsjaar 

(premie: 5 x 1 6095 =1 30475) 

vrijwillige deelname SPH: (premie: 1 34945 - 1 30475 =1 4470) 

f 4470/21,387 -1 209,01 per deelnemingsjaar 

Totale opbouw: f 1119,60 + f 209,01 = f 1328,61 per deelnemingsjaar 

burgerlijke rijksambtenaar (bijlage 3): 

ABP: 0,0175 hA 	f 306,24 = f 1328,66 

premies volksverzekeringen  

huisarts-vrij beroepsbeoefenaar: maximum premie in 1977 (hoofdstuk IV, pag. 

139) 

premie arbeidsongeschiktheidsverzekering  

huisarts-vrij beroepsbeoefenaar: als f 86996 < h A  < 1 93951 geldt: 

s2C 0,08731hA  + 0,02329pc  - f 268 = f 8703 (hoofdstuk IV, pag. 142) = 
Hiermee wordt verzekerd: 

een eerstejaarsuitkering van f 47 per dag, 

een invaliditeitspensioen van W = 0,88525 h A  + 0,23617 pc  - f 8520 = f 82433 

(f 225,84 per dag) (bijlage 6, pag.B 6.7) 

Interimregeling ziektekosten (hoofdstuk IV, pag. 131) 

burgerlijke rijksambtenaar: als 1 69849 < h A  < 1 93951 geldt j = 0,59; 
1294  

ZA =  0,41 - f 3156 
Inkomstenbelasting  

huisarts-vrij beroepsbeoefenaar (hoofdstuk IV, pag. 144): 

als f 72568 < yc < f 92705 geldt: bc = 0,64yc - 1 19162  =  1 37956 

burgerlijke rijksambtenaar (hoofdstuk IV, pag. 133): 

als 1 63485 < yA - f 10083 < f 83622 geldt: 

bA  =  f 27282 + 0,64(y A 	f 10083 - f 63485)  =  f 36176 
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13.2. Toelichting op de bruto-netto-berekening voor een ambtenarenhonorarium  

volgens schaal 151.8 + 10% toeslag voor beroepsrisico >  en het daarmee  

vergelijkbare honorarium in het vrije beroep.  

pensioenpremie  

pA  = 0,117 hA 	f 1817 = f 9179 

pc = 0,37427 hA - f 20 = f 35157 (omdat hc  >  f 91268) 
pensioenopbouw per deelnemingsjaar  

burgerlijke rijksambtenaar (bijlage 3): 

ABP: 0,0175 hA  - f 306,24 = f 1338,53 per deelnemingsjaar 

huisarts-vrij beroepsbeoefenaar (hoofdstuk IV, pag. 137-138): 

verplichte deelname SPH: 5 x f 223,92 = J 1119,60 per deelnemingsjaar 

(premie: 5 x f 6095 = f 30475) 

vrijwillige deelname SPH: f 1338,53 - 1 1119,60 = f 218,93 

(premie: 21,387 x f 218,93 = f 4682) 

premies volksverzekeringen  

huisarts-vrij beroepsbeoefenaar: maximum premie in 1977: (hoofdstuk IV, pag 

139) 

premie arbeidsongeschiktheidsverzekering  

huisarts-vrij beroepsbeoefenaar: als f 93449 < hA  < f 111172 geldt: 

s 2C = 0,08731 hA  + 0,02329 pc  - f 253 = f 8772 (hoofdstuk IV, pag. 142) 

Hiermee wordt verzekerd: 

een eerstejaarsverzekering van f 47 per dag, 

een invaliditeitspensioen van W = 0,88525h A  + 0,23617p c  - f 8371 =1 83134 

(J' 227,76 per dag) (zie bijlage 6, pag. B 6.7) 

Met nadruk zij gesteld dat de 10% toeslag voor beroepsrisico, in overeenstem-

ming met de uitgangspunten van de Commissie Van der Ven, niet is meegenomen 

als basis voor de berekening van het invaliditeitspensioen. 

interimregeling ziektekosten (hoofdstuk IV, pag. 131) 

burgerlijke rijksambtenaar: als f 93449< hA  < f 120443 geldt: j = 0,64; 
f 1294  

z ik - 0,36 	f 3594 

inkomstenbelasting  

burgerlijke rijksambtenaar (hoofdstuk IV, pag. 133): 

als 1 83622 < yA - f 10083 < f 108406 geldt: 

bA  = f 40169 + 0,67(yA 	10083 - f 83622) = f 42913 

huisarts-vrij beroepsbeoefenaar (hoofdstuk IV, pag. 144): 

als f 92705 < yc  < f 117489 geldt: b c  = 0,67 yc  - 1 21943 =1 44945 



normatieve huisarts vergelijkbare ambtenaar '  

hc  = f 139594 

+ 10% toeslag voor beroepsrisico 

- pensioenpremie 	pc  = 0,37427hA  - f 20 

- premies volksverzekeringen = f 6700 
8 1C 

- premie arbeidsongeschikheidsverz. 	
2C
2 . 

+ interimregeling ziektekosten 

= inkomen v66r belasting 

- inkomstenbelasting 

= 

 

inkomen na belasting 

hA 	= 

0,1hA  = 

pA  = 0,117 hA  - f 1817 

f 1294
2)  

ZA= 1-j 

YA = 
bA

2) 
= 

xA = 

honorarium 

Ye 
bC  

C 
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13.3. Berekening van het ambtenarenhonorarium dat, met inachtneming van een  

toeslag van 10% 1) , vergelijkbaar is met het honorarium van de normatieve  

huisarts-vrij beroepsbeoefenaar ingevolge de landelijke honoreringsover-

eenkomst 1977 tussen LHV en VNZ  

De bruto-netto-berekening van de normatieve huisarts en de vergelijkbare 

ambtenaar is in dit geval, voorzover invulling mogelijk is, als volgt: 

xe YC hC " hC PC - 8 1C - 82C - hC 
= f 139594 - 0,37427 h A  + f 20 - 1 6700 - 

5 2C bC 
= f 132914 - 0,37427 hA - 82C - hC 

xA = yA - bA = hA + 0,1 h A  - pA  + ZA  - bA  

= 1,1 hA  - 0,117 hA  + f 1817 + f 1294/(1-j) - bA  

= 0,983 hA + f 1817 + f 1294/(1-j) - bA  

Substitutie voor xA  =  xc  geeft: 

1,35727 hA  = 1 131097 - f 1294/(1-j) - s2c 	bA 	bc 
Via "trial and error" is te bepalen dat f 86500< h A  < f 87500. 

In dit geval gelden voor 
j,s2C'  bA  en bc  de volgende waarden: 

j  =  0,59 (hoofdstuk IV, pag. 132) 

s2C 0,08731 hA  + 0,02329 pc  - 1 273 als f 86500 < hA  < f 87057 = 
en 0,08731 hA + 0,02329 p c  - f 268 als f 86996 < hA  < f 87500 

(hoofdstuk IV, pag. 142), 

bA  =  f 27282 + 0,64 (yA f 10083  -  1 63485)  =  0,64 yA - f 19802 

(hoofdstuk IV, pag. 133), 

bc  =  0,67 yc - f 21943 (hoofdstuk IV, pag. 144) 

1) De betreffende toeslag geldt niet als pensioengrondslag. 
2) Invulling is niet mogelijk omdat de intervalgrenzen nog niet bekend zijn. 
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substitutie voor j, bA  en bc  geeft: 

0,47739 hA  = f 44212 — 0,33 5 2c 
substitutie voor 8 2c  geeft: hA  = f 87020 á f 87024 

(hA  ligt in beide voor 5 2c  genoemde intervallen). 

13.4. Berekening van de door de LAD geadviseerde honoraria voor huisartsen in 

dienstverband 

f 38357 

" 28445 

Aanvangssalaris 

per 1-1-1977: 	f 65755 gedurende 7/12 jaar = 

per 1-8-1977: 	f 68267 gedurende 5/12 jaar = 

nabetaling: 	0,97 x 1,08 x f 682,67 + 12 x f 1,50 = " 733 

" 67535 

Periodiek 

f 1442 per 1-1-1977: 	1 2472 gedurende 7/12 jaar = 

per 1-8-1977: 1 2566 gedurende 5/12 jaar = " 1069 

nabetaling: 	0,97 x 1,08 x f 25,66 = " 27 

" 2538 

Tenminste te bereiken salaris 

f 47007 per 1-1-1977: 	f 80484 gedurende 7/12 jaar = 

per 1-8-1977: f 83662 gedurende 5/12 jaar = " 34859 

nabetaling: 	0,97 x 1,08 x f 836,62 + 12 x f 1,08 = " 895 

" 82761 

Toelage voor deskundigheid in de huisartsengeneeskunde  

per 1-1-1977: f 3584 gedurende 7/12 jaar = 	f 2091 

per 1-8-1977: 1 3721 gedurende 5/12 jaar = 	" 1550 

nabetaling: 0,97 x 1,08 x 1 37,21 = 	" 	39  

" 3680 

Honorarium (h8 ) ingevolge de LAD—regeling bij aanvang  

aanvangssalaris 	 f 67535 

toelage voor deskundigheid als huisarts 	" 3680 

vakantietoeslag: 10 maanden 7,8%, 2 maanden 8% over salaris 

en deskundigheidstoelage 	 " 5322  

subtotaal 	 " 76537 

1,5% verhoging in verband met minder werkdagen 	" 1148 

"AOW—compensatie" 	 " 4617 

vakantietoeslag over "AOW compensatie" 	 " 	344  

totaal = hB  82646 



0,12615 a l  + 0,8738502 

f 5615 a + (f 5871 + f 33021(1 - y) 0
2 1 

a 

waarbij al 
	f 74,45 

f 11486 + 1 33021(1- y H ) 

c
a
(f 29,925  -  1 10,059 d

a
) 
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"Tenminste te bereiken honorarium" (h1) ingevolge de LAD-regeling  

salaris 	 f 82761 

toelage voor deskundigheid als huisarts 	" 3680 

vakantietoeslag (als hierv66r) 	 " 6460  

subtotaal 	 " 92901 

1,5% verhoging in verband met minder werkdagen 	" 1394 

"AOW-compensatie" 	 " 4617 

vakantietoeslag over "AOW-compensatie" 	" 	344  

totaal  =  hB 	 " 99256 

13.5. Berekening van hc  bij alternatieve waarden voor y
H' 

c
a' 

d
a 

en c
a
/c

z
, 

gegeven z l , z 2 , z 3 , VN , y N  en d
z  

Voorbeeld: de berekening van h c  als y ll  = 0, ca  =  2,5; da  =  0,5 en ca/cz  =  0,7 

of 1,0 

VN  = 0,15 x (opbrengsten "overige" huisartsenhulp en nevenfuncties) 

= 0,15 (,1 18761 á f 19669)  =  f 2814 á f 2950 

y  =  0,5 
N 
substitutie van VN en y N  in de formule voor hc (pag. 195) geeft: 

hc  = f 97015 + (f 25077 - f 8429 d a)ca  - f 143450 - (1 9139 - f 10643 a) Y B  

A f 99678 + (f 25466 - f 8560 d a )ca  - f 14567 a - (f 8712 - f 10808 a) y a  [1] 

substitutie van c a  =  2,5; da  =  0,5 (l e  rij) in [1] geeft: 

hc  = 1 149171 - 1 14345 a - (1 9139 - f 10643 a) Y H 
á f 152643 - 1 14567 a - (f 8712 - 1 10808 a) YH 

substitutie van y /i  =  0 (kolom 1 en 2) in [2] geeft: 

hc  =  f 149171 - 1 14345 oA f 152643  -  f 14567 a [3] 

[2] 

Subst. van ca  =  2,5 en da  =  0,5 geeft a  =  0,83598 1 

c
a 
 3 - d

a  
0 2 	c 3 - d 

Subst. van da/dz  =  0,9 en d a  =  0,5 geeft 0
2  = 

 1,02273 ca/c z  

Subst. van a i  =  0,83598 en 0 2  =  1,02273 ca/cz  

geeft a  =  0,10545 + 0,89370 c a/cz  

Subst. voor a in [3] 

geeft hc  =  f 147658  -  f 12820 ca/c z  á f 151107  -  f 13019 caicz [4] 
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Subst. van ca/c z  = 0,7 (le kolom) in [4] geeft h c  = f 138684 á f 141994 

Subst. van ca/c z  = 1,0 (2e kolom) in [4] geeft h c  = f 134838 á f 138088 

13.6 Berekening van de kosten exclusief interest goodwill en huur praktijkpand  

als aangegeven in par. 4.2 van hoofdstuk VI  

Substitutie van d a/d z  = 0,9; y N  = 0,5 en VN  = 0,15 ON  = f 2814 á f 2950 1)  in 

de op pag. 201 onder [1] gegeven formule geeft: 

f 23610 á f 23746 + f 15,558 z eg  + f 12,7 H  (2600 - z eg ) 	[1]' 

stel -y H = 0 dan 	= 0,03854 a + 0,96146 o 
2 1 

zeg  = (1881 + 32,3 a i  + 805,7 0 2 ) á (1914 + 3280i  + 818,2 0 2 ) 

a l  = 0,01343 c a  (f29,925-f10,059 d a ) 
c 3 - d 

a  0 2 - c 3 - 1:1 1 d
a c 3-d 

	

a 	a  
Subst. geeft: z eg  = 1881 + 0,4340 c a (129,925-110,059 d a ) + 805,7 

c z 3-1,11 d a 
c 3-d 

	

á 1914 + 0,4405 c a(f29,925-f10,059 da) + 818,2 a 	a  
c
z 
 3-1

'
11 d

a  

Subst. in [1]' geeft: c 3-d 
a 	a  

f 52875 + 6,75 ca  (f 29,925-1 10,059 da) + f 12535,1 c z 3-1,11 d a  

c 3-d 
á53524 + 6,85 ca  (f 29,925-1 10,059 da ) + f 12729,6 c a 	 

3-la ll d a  

Stel y H  = 1 dan a = 0,20982 a i  + 0,79017 0 2  

zeg  = (1881 + 175,801  + 662,2 0 2 ) á (1914 + 178,601  + 672,4 0 7 ) 

0 1  en 0 2  als onder 	= 0 
c 3-d 

subst. geeft z eg = 1881 + 2,361 c a (f29,925-f10,059 d a ) + 662,2 a 	a  c z 3-1,11 d a 
c 3-d 

	

á 1914 + 2,399 c a (129,925-f10,059 d a ) + 672,4 a 	a  
c 3-1,11 d 

 

z  a  

st;bst. in [11' geeft: 	 c 3-d 
f 62007 + 6,75 ca  (f29,925-f10,059 d a ) + f 1892,6 c a 	 

3-la ll d Z 	 a 
c 3-d 
a 	a  á f 62237 + 6,86 c a  (f29,925-110,059 d a) + f 1921,7 

c
z  3-1 ' 11 d a  

1) Zie onder 13.5. 
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Par. 13.7 (Toelichting bij) berekeningen ten behoeve van par. 6: de honorering 

van de apotheekhoudende huisarts (a.h) in vergelijking tot die van 

de niet-apotheekhoudende huisarts (n.a.h.)  

(de tussen haakjes geplaatste cijfers stemmen overeen met het overzicht op 

pag. 222). 

(1) Deze cijfers zijn ontleend aan hoofdstuk II, par. 3.3 (pag. 101). 

(2) De cijfers in kolom (I) zijn ontleend aan hoofdstuk I, par. 7 (pag. 62). 

De cijfers in kolom (II) en (III) zijn berekend op basis van de verhou-

dingen in tabel 4, jaarverslag 1977 Ziekenfondsraad. 

(3) De cijfers in kolom (I) zijn ontleend aan hoofdstuk I, par. 7.2, tabel 10 

(pag. 65). Over de verdeling van particulieren is niets bekend. Omdat het 

hier echter om 27,2% van het totaal aantal huisartspraktijken gaat lijkt 

ons de veronderstelling dat de verhouding ziekenfondsverzekerden en 

particulieren voor a.h. en n.a.h. gelijk is, niet zo werkelijkheids-

vreemd'. 

(4a) De cijfers uit kolom (I) zijn verkregen door het gemiddelde honorarium 

per huisarts in 1977 (exclusief apotheekfunctie) zoals berekend in tabel 

20 (pag. 197: f 128456 á f 193482) te verminderen met (4c) en (4d). De 

cijfers uit kolom (II) en (III) zijn verkregen door de cijfers uit kolom 

(I) te corrigeren voor een andere praktijkomvang 1) . Deze correctie heeft 

alleen betrekking op de opbrengst verminderd met de variabele kosten, 

hetgeen gelijk is aan het honorarium vermeerderd met de vaste kosten. De 

vaste kosten bedragen in beide gevallen f 24936 2) . De berekening voor 

kolom (II) is 
1866 + 830 

dan: 

(1 114347 + f 24936) 

(1 178540 + f 24936) 

- f 24936  =  f 

- f 24936  =  f 

112966 

176627 

( 1885  

,1896 

4. 838 ) 

+ 843, 
11914 + 851' 

De berekening voor kolom (III) verloopt analoog. 

(4b) De cijfers uit kolom (I) zijn ontleend aan par. 4.2 van hoofdstuk VI 

(pag. 195) Het cijfer uit kolom (II) is ontleend aan hoofdstuk II, par. 

3.3 (pag. 104). 

1) Dit houdt in dat we impliciet veronderstellen dat factoren als c a , da  en 
voor beide soorten praktijken gelijk liggen. 
2) Zowel bij een honorarium van f 128456 als een honorarium van f 193422 
geldt vil  =  0 (zie tabel 20). 
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(4c) De cijfers uit kolom (I) zijn als volgt berekend: 

gemiddelde opbrengsten "overige" huisartsenhulp in 

1977 (pag. 194): 	 f 6125 á f 6234 

variabele kosten (V N  = 0,15 x opbrengst (pag. 196)) 	f 919 á f 935 

aandeel in vaste kosten: 0,33 x (f 1021 -y N  + f 1327) 

(waarbij y N  = 0,5 (pag. 196); f 1327 volgt uit de tabel 

op pag. 112) 	 f 606  

Totaal 	 f 4600 á1 4693 

(4d) De cijfers uit kolom (I) zijn als volgt berekend: 

Gemiddelde opbrengsten nevenfuncties excl. 

apotheekfunctie in 1977 (pag. 195) 	f 12636 A f 13435 

variabele kosten (V N  = 0,15 x opbrengst) 	f 1895 á f 2015 

aandeel in vaste kosten (1-0,33) x (f 1021 y N  + 1 1327) 

(waarbij y N  = 0,5 (pag. 196); f 1327 volgt uit de 

tabel op pag. 112) 	 f 1231  

Totaal 	 f 9510 á f 10189 
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Bijlage 14. Enkele artikelen uit de model—arbeidsovereenkomst voor huisartsen  

in dienstverband (LAD—regeling), die direct van belang zijn voor  

de honorering  

Salariëring  

Artikel 6 

1. De huisarts wordt gesalarieerd conform de salarisnorm van de LAD en wel bij 

in diensttreding volgens categorie 	 

2. Op grond van lid 1. bedraagt het maandsalaris thans met inachtneming van 

.... periodieken bruto f .... De premie AOW—AWW komt voor rekening van de 

Stichting. 

De huisarts heeft recht op een vakantietoeslag van 74% per jaar of zoveel 

hoger als geldt voor rijksambtenaren. De toeslag wordt berekend over de peri-

ode 1 juni t/m 31 mei naar het voor de huisarts op 1 mei van het desbetreffen-

de jaar geldende jaarsalaris en wordt in de maand mei uitbetaald. Indien door 

de datum van in diensttreding of ontslag de huisarts in het vakantiejaar 

minder dan 12 maanden zijn functie heeft vervuld, ontvangt hij een evenredig 

deel van de vakantietoeslag. 

Vakantieregeling  

Artikel 7 

De huisarts heeft recht op 30 werkdagen vakantie per kalenderjaar, waarbij 

aanpassing plaatsvindt aan eventuele verhogingen geldende voor rijksambtenaren 

van gelijke rang en welke zullen worden opgenomen in overleg met de daartoe in 

het huishoudelijk reglement aangewezen persoon. 

Een bezoldigd studieverlof van maximaal één week per jaar in verband met de 

nascholing van de huisarts wordt in overleg tussen Stichting en huisarts 

verleend. 

Indien in een bepaald kalenderjaar niet alle vakantiedagen door bijzondere 

omstandigheden zijn opgenomen, dienen de resterende dagen in het daaropvolgen-

de jaar te worden opgenomen, met dien verstande dat de vakantie in dat jaar 

niet meer dan 14 maal het normale aantal dagen mag omvatten. 

Ziektekosten  

Artikel 9 

De huisarts verplicht zich jegens de Stichting een voor artsen gebruikelijke 

verzekering tegen ziektekosten te sluiten. 

De Stichting verplicht zich om na overlegging van de polis door de huisarts de 
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helft van de premie van de ziektekostenverzekering aan de huisarts tot een 

maximum van klasse IIA te betalen. 

Pensioen  

Artikel 10 

1. De Stichting voorziet in een pensioen voor de huisarts volgens de grondsla-

gen die gelden of zullen gelden bij het Pensioenfonds voor de Gezondheid, 

Geestelijke en Maatschappelijke Belangen (PGGM). 

2. Op deze pensioenvoorziening komt in mindering het pensioen dat de huisarts 

verwerft krachtens de door hem af te sluiten verzekering bij de Stichting 

Pensioenfonds voor Huisartsen. Voor de bepaling van de eigen bijdrage van 

de huisarts in de premie van het geheel van de verzekering wordt uitgegaan 

van het premiebedrag, dat de Stichting verschuldigd zou zijn, ware de 

verzekering in toto afgesloten bij het PGGM Deze eigen bijdrage wordt 

berekend volgens het percentage, dat een werknemer van een bij het PGGM 

aangesloten instelling als zodanig verschuldigd is. 

3. Zolang de statuten en reglementen van de Stichting Pensioenfonds voor 

Huisartsen niet voorzien in een pensioenverzekering tegen invaliditeit, 

draagt de Stichting zorg voor een verzekering tegen invaliditeit, welke een 

aanvullende uitkering biedt tot aan het bedrag van de uitkering, dat de 

huisarts van het PGGM zou verwerven, indien de bijdragegrondslag, als 

berekend ingevolge lid 2 van dit artikel, voor het PGGM gelijk zou zijn aan 

het brutojaarsalaris van de huisarts. 

Arbeidsongeschiktheid  

Artikel 11 

In geval van arbeidsongeschiktheid heeft de huisarts recht op ziekengeld. Het 

ziekengeld bedraagt gedurende de eerste 18 maanden 100% van het salaris inclu-

sief toelagen, vervolgens gedurende 18 maanden 80% van dat bedrag met dien 

vprostande dat de trendmatige correcties conform artikel 8 onverkort zullen 

worden toegepast op het ziekengeld. Het ziekengeld wordt op dezelfde wijze als 

het salaris uitbetaald. Het ziekengeld wordt verminderd met de uitkeringen, 

die ingevolge artikel 10 als invaliditeitspensioen en/of —verzekering en die 

krachtens enige wettelijke ziekteverzekering worden uitgekeerd. Het ziekengeld 

kan door de Stichting worden teruggebracht, wanneer aan de huisarts uitkering 

op grond van wettelijke voorzieningen wordt geweigerd. 

De huisarts verliest zijn aanspraak op ziekengeld, wanneer hij in het genot 

van ouderdomspensioen wordt gesteld. 

Indien de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een ongeval en de huisarts 
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de hieruit voortvloeiende schade kan verhalen op derden, is de Stichting 

slechts verplicht ziekengeld te betalen indien de huisarts zijn verhaalrecht 

aan de Stichting heeft gecedeerd; kosten verbonden aan het realiseren van dit 

verhaalrecht komen voor de rekening van de Stichting. 

Wachtgeldregeling  

Artikel 18 

1. In de onder c.1 van artikel 17 genoemde gevallen keert de Stichting de 

huisarts een wachtgeld uit gedurende een periode gelijk aan de helft van de 

tijd dat de huisarts in dienst van de Stichting is geweest met een minimum 

van een jaar en een maximum van drie jaar, doch uiterlijk tot de datum 

waarop het recht op ouderdomspensioen, bedoeld in artikel 10 ingaat. 

2. Op het wachtgeld, bedoeld in het vorige lid, worden uitkeringen in minde-

ring gebracht krachtens de Wachtgeld— en Werkeloosheidswet, dan wel krach-

tens enig andere wettelijke regeling, waarop de huisarts aanspraak heeft of 

had kunnen maken. 

3. a) Het wachtgeld bedraagt gedurende de eerste drie maanden 100% van het 

laatstelijk door de huisarts genoten salaris plus vakantietoeslag; 

vervolgens 80%. 

b) Indien tijdens de wachtgeldperiode het salaris en/of de vakantietoeslag 

van de huisarts als bedoeld in artikel 6 wordt verhoogd, is deze verho-

ging eveneens van toepassing op het wachtgeld van de huisarts. 

c) De op wachtgeld gestelde huisarts is op straffe van verlies van wacht-

geld verplicht hem redelijk passende werkzaamheden te zoeken of, indien 

aangeboden, te aanvaarden. 

d) Indien de op wachtgeld gestelde huisarts inkomsten uit arbeid geniet, 

wordt zodra en zolang die inkomsten, vermeerderd met het wachtgeld, het 

op dat moment geldende salaris plus vakantietoeslag voor de huisarts 

overschrijden, het wachtgeld met het bedrag van die overschrijding 

verminderd. 

e) De op wachtgeld gestelde huisarts doet op straffe van verlies van wacht- 

geld ten genoege van de Stichting onverwijld schriftelijke mededeling 

van inkomsten als bedoeld in lid d) van dit artikel. 
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Bijlage 15  (Toelichting op) berekeningen ten behoeve van casus I (hoofdstuk  

VII, par. 5.2)  

15.1. Berekening van de voor 1977 te begroten praktijkkosten exclusief de  

kosten die samenhangen met de investeringen in goodwill en praktijkpand, 

aan de hand van de hoofdstuk III ontwikkelde kostenformules 

In aansluiting op de in hoofdstuk III (pag. 114) ontwikkelde kostenformules 

kunnen deze kosten voor 1977 worden begroot op: 

f 20285 + f 15,558z eq  + f 12,7 y i/(2600 - z eg) + f 1021 -y N  + VN  [1] 

We stellen, in overeenstemming met het veronderstelde verloop van deze kosten 

in de landelijke honoreringsovereenkomst tussen LHV en VNZ: 

1; -y N  =  1 en VN 
=1. 

 599 (hoofdstuk III, tabel op pag. 111, laatste 
2600  

kolom) 

Voorts geldt z
eg 

= z + oa  =  1800 + a800 [2] 

f1559 o 1  + (f5871 + f33021 (1 - y )) 
1 	 H 	2 
f7430 + f33021 (1 - y H ) 

a  - 1,00204 

3 - d
a 	8,05  

02 	c 	3-d 	c (3 - d
z
) 

z z 	z 

6,36086  
substitutie geeft: 0  =  0,21026 + 	[3] c

z
(3 - d

z
) 

In overeenstemming met de uitkomsten van de in hoofdstuk I, tabel 3 (pag. 17) 

vermelde onderzoeken, stellen we 0,679 < c a/c, < 1 en 0,79 < d a/d, < 0,89 

substitutie van deze waarden in [3] geeft: 0,76775 < a < 1,06998 

substitutie van deze waarden voor a  in [2] geeft 2414 <L z eg  <2656 
substitutie van deze waarden voor z eg  in [1] geeft vervolgens een kostenbedrag 

van f 62530 á f 61783 

15.2. Berekening van de omzet over 1976  

opbrengsten "normale" huisartsenhulp (OH ) 

- ziekenfondsen: 1800 x f 72,57 (incl. nabetaling) 	f 130626 

- particulieren: 800 ca  (f 28,547 - f 9,581 d a ) 

subst. c a  =  3,5; d a  =  0,7 (zie casus I onder (1)) geeft f 61153  

subtotaal f 191779 

De opbrengsten uit "normale" huisartsenhulp over 1976 bedragen derhalve 

waarbij a  = - 0,2098301  + 0,79017 a 2  

ca(f29,925 - f10,059)d 

al - 	f79,93 
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92,2% van die over 1977 (casus I onder (1): 1 207948) 

opbrengsten uit nevenfuncties (ON) 

- We stellen deze opbrengsten eveneens op 92,2% van die over 1977. 

Omdat bijna alle tarieven voor nevenfuncties worden afgeleid uit de tarieven 

voor "normale" huisartsenhulp achten wij dit bij een gelijkblijvend volume 

een acceptabele benadering. 

0,922 x (f 4185 á f 4109) (casus I, onder (1))  = 1 3859 áf 3789 

Totale omzet over 1976 (OT): 1 191779 + (f 3859 è1 3789)  = 1 195638 á 1195568 

15.3. Berekening van de kosten van een sociaal zekerheidspakket voor de huis-

arts-vrij beroepsbeoefenaar dat vergelijkbaar is met dat van de burger-

lijke rijksambtenaar die wordt gehonoreerd volgens schaal 151 max. BBRA  

Bij schaal 151 max. BBRA bedraagt het honorarium (h A): f 93987 (bijlage 1) 

In dat geval bedraagt voor de vergelijkbare vrije beroepsbeoefenaar: 

de pensioenpremie: p c  =  0,37427 hA - f 20  =  f 35157 (pag. 137 [PC51) 
de premies yolksverzekeringen: s ic  =  f 

de premie arbeidsongeschiktheidsverzekering: 

6700 ( " 137 [V2 ]) 

s2C 	
0,08731 h

A 
+ 0

'
02329 pc  - 1 253  =  f 8772 ( " 139  1s 14 1)  

Totale kosten  =  1 50629 

15.4. Berekening van de kosten van een sociaal zekerheidspakket voor de huis-

arts-vrij beroepsbeoefenaar dat vergelijkbaar is met dat van een werkne-

mer in de gezondheidszorg die wordt gehonoreerd op het volgens de LAD-

regeling voor een huisarts "tenminste te bereiken niveau"  

Het volgens de LAD door de huisarts "tenminste te bereiken honorarium" be-

draagt over 1977: h B  =  f 99256 (pag. 186 en bijlage 13, onder 13.4) 

In dat geval bedraagt voor de vergelijkbare vrije beroepsbeoefenaar: 

de pensioenpremie: p'c  =  0,37427%  -  1 20  = 	f 37129 (pag. 163 [1:0 1c5 ]) 

de premies volksverzekeringen: si c  = 	f 6700 (pag. 137 1V2]) 

de premie arbeidsongeschiktheidsverzekering: 

s'  =  0,08823h B + 0,02329 p'  -  f 145 = 	9477 (pag. 164 [s' ]) 
2C 	 C 	 12 

totaal 	 f 53306 

15.5. Berekening van de inkomsten na belasting van de huisarts uit casus I bij  

alternatieve waarden voor y m , ic  en i  . r C 

Deze berekening wordt weergegeven in tabel I (pag. B 15.3). Het commentaar 

daarop staat op pag. 269-270 (v66rdat de goodwill is afgeschaft) resp. pag. 

288-289 (nadat de goodwill is afgeschaft). 



(6) (5) (4) (3) (2) b) nadat de goodwill is afgeschaft (1) 

nr. fiscale 

afschrijv. 

pand 

prak- 

tijkpe- 

node 

opbr. 

good- 

will 

uitgangs- 

situatie 

(tabel 23) 

y a  =  0,5 y Fl 
0 ic  -  0,034 ic  -  0 i r 	ic+0,025 

=  0,09 

7a normaal 10 jaar a 92,1 á 92,8 91,7 è 	94,3 91,2 A 95,7 85,8 A 86,5 75,1 	A 75,8 91,6 á 	92,2 

7b 11 " b 99,8 A 100,5 99,3  A  102,0 98,9  á 103,4 95,7 h 96,4 89,8 è 90,6 100,3  A  100,9 

7e , , c 106,7 á 107,4 106,3  è  108,9 105,8 è 110,3 100,3 A 101,0 91,0 & 91,7 108,2 á 108,9 

8a , 20 jaar a 95,0 á 95,6 94,6  A 	96,9 94,2 á 98,1 90,8 A 91,4 83,7 è 84,3 95,8 á 	96,4 

8b , " b 96,5  A 97,1 96,1 	A 	98,4 95,7 á 99,6 93,5 á 94,1 89,1 á 89,7 97,8 á 	98,4 

8e , , c 100,5 A 101,1 100,1 á 102,3 99,7 á 103,6 96,2 á 96,8 89,5 A 90,2 103,1 	h 	103,7 

9a , 30 jaar a 95,5 A 96,1 95,2 A 	97,3 94,8 á 98,5 92,1 á 92,7 86,5 á 87,2 96,7 a 	97,3 

9b , " b 96,0 á 96,6 95,7 á 	97,8 95,3 á 99,0 93,2 	è 93,8 89,2 	/I 89,8 97,5 è 	98,1 

9c , c 98,3 á 98,9 98,0 h 100,1 97,6  A 101,3 94,9 á 95,5 89,4 á 90,0 101,2 A 101,7 

10a vervroegd 10 jaar a 93,9 A 94,6 93,4 á 	96,1 92,9  á 97,5 87,4 á 88,2 77,8 á 78,6 93,1 	è 	93,8 

10b " b 101,5 è 102,2 101,0 á 	103,7 100,6  á 105,1 97,3 á 98,1 91,1 	á 91,9 101,8 A 	102,5 

10e " " 
 c 108,4  á 109,2 108,0  á 	110,7 107,5  è 112,1 101,9 á 102,7 92,2 h 93,0 109,7  h  110,4 

Ila 20 jaar a 96,6 A 97,2 96,2 	á 	98,5 95,8 á 99,8 92,4 á 93,1 85,5 A 86,1 97,1 & 	97,7 

1lb , " b 98,2 á 98,8 97,8 á 	100,1 97,4  á 101,3 95,1 	á 95,7 90,4 A 91,0 99,1 	á 	99,7 

Ile , " c 102,1 	á 102,7 101,7  á  104,0 101,3 A 105,3 97,8 A 98,5 90,8 á 91,4 104,4 á 105,0 

12a 30 jaar a 96,9 á 97,5 96,5 á 	98,7 96,2 á 99,9 93,5 A 94,1 87,6 á 88,2 97,7 á 	98,3 

12b " b 97,4 á 98,0 97,0 è 	99,2 96,7 á 100,4 94,5 á 95,1 90,2 A 90,8 98,5 á 	99,1 

12e t1 
" c 99,7 á 100,3 99,3 a 	101,5 99,0 á 102,7 96,2 h 96,8 90,4 á 91,0 102,2 á 102,7 

nr. afschrijv. periode n.v.t. (tabel 26) y li  .. 	0,5 /
H 	

0 ic  -  0,034 ic  =  0 i r i c+0,025=0,09 

7 normaal 10 jaar 104,1 	è 104,6 103,8 á 	105,7 103,5 á 106,7 101,5 	á 	102,0 96,4 h 	96,9 104,7 á 	105,1 

8 20 jaar 100,8 A 101,3 100,5 á 102,3 100,2 á 103,3 99,1 á 	99,6 95,8 A 	96,2 101,4 a 101,9 
9 , 30 jaar 99,8 è 100,3 99,5 á 	101,3 99,2  A  102,2 98,4 á 	98,9 96,0 á 	96,5 100,3 á 	100,7 

10 vervroegd 10 jaar 107,6 á 108,1 107,3 A 109,2 106,9 A 110,2 104,6 A 105,1 100,3 A 100,8 107,5 á 108,0 

11 , 20 jaar 103,5 A 	104,0 103,2 	A 	105,1 102,9 á 	106,1 101,6 	á 	102,1 98,3 è 	98,8 103,5 á 104,0 

12 if 30 jaar 102,1 	A 	102,5 101,8 a 103,5 101,4 á 	104,5 100,5 A 	101,0 97,7 á 	98,2 101,8 A 	102,3 

or, 
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Bijlage 16. Berekening van het gemiddeld over de praktijkperiode te verwerven  

inkomen na belasting in de in casus I onder A omschreven alterna-

tieve situaties 

Deze berekening valt uiteen in een achttal stappen die we achtereenvolgens 

zullen beschrijven. 

(1) Opstelling van een overzicht van inkomsten en uitgaven per jaar van prak-

tijkuitoefening, v66r aftrek van inkomstenbelasting  

Dit overzicht wordt gegeven in tabel I (pag. B 16.3). De posten (a), (b) 

en (c) volgen rechtstreeks uit de onder A gegeven beschrijving van de 

casus. Voor de berekening van de kosten van het sociaal zekerheidspakket 

(post (d 1 ) en (d 2)) zij verwezen naar bijlage 15 onder 15.3 en 15.4. De 

opstelling resulteert in de netto inkomsten per jaar v66r aftrek van 

inkomstenbelasting ((e 1 ) t/m (e4)). 

(2) Berekenin van het er aar te betalen bedra aan inkomstenbelastin 

Voor deze berekening dient eerst per jaar een overzicht te worden opge-

steld van belastbare inkomsten en fiscaal aftrekbare kosten. Deze opstel-

ling resulteert in het belastbaar inkomen in jaar t. 

Deze opstelling is in tabel II (pag. B 16.4) voor de jaren 1 t/m 7 volle-

dig uitgeschreven. 

Op basis van dit belastbaar inkomen kan vervolgens met behulp van de 

Inkomstenbelasting-tabel resp. de daaruit afgeleide formules in hoofdstuk 

IV, par. 3 (pag. 141) de verschuldigde inkomstenbelasting worden berekend. 

(3) Berekening van de netto inkomsten per jaar na aftrek van inkomstenbelas-

ting 

De onder (1) berekende netto inkomsten per jaar v66r aftrek van inkomsten-

belasting verminderd met het onder (2) berekende per jaar per alternatief 

te betalen bedrag aan inkomstenbelasting geeft de inkomsten per jaar per 

alternatief na inkomstenbelasting. Hierbij is nog geen rekening gehouden 

met eventuele extra inkomsten en uitgaven bij praktijkbeëindiging. 

(4) Opstelling van een overzicht van extra inkomsten en uitgaven bij praktijk-

beëindiging aan het eind van het 10e, 20e resp. 30 e  jaar, v66r aftrek van  

inkomstenbelasting  

Dit overzicht wordt gegeven in tabel III (pag. B 16.5). De daarin opgeno- 

men bedragen volgen rechtstreeks uit de onder A gegeven omschrijving van 
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de casus. De opstelling resulteert in de netto (extra) inkomsten bij prak-

tijkbeëindiging, v66r aftrek van inkomstenbelasting. 

(5) Berekening van het bij praktijkbeëindiging (extra) te betalen bedag aan  

inkomstenbelasting  

Deze berekening wordt weergegeven in tabel IV (pag. B 16.6). De eindafre-

keningswinst bij praktijkbeëindiging aan het eind van het 10 e , 20e  resp. 

30e  jaar bestaat uit de directe opbrengsten van goodwill en praktijkpand 

verminderd met de fiscale boekwaarde. Op deze eindafrekeningswinst wordt 

een vrijstelling in mindering gebracht van -anno 1977- f 20000. Het reste-

rende bedrag wordt, overeenkomstig het in de beschrijving van de casus 

onder (6) (pag. 264) gestelde, vermenigvuldigd met 0,5. 

(6) Berekening van de (extra) inkomsten bij praktijkbeëindiging na aftrek van  

inkomstenbelasting  

Dit bedrag wordt verkregen door het onder (4) berekende bedrag aan netto 

extra inkomsten vóór belasting te verminderen met de onder (5) berekende 

inkomstenbelasting over de eindafrekeningswinst. 

(7) Berekening van de contante waarde van de onder (3) en (6) beschreven netto 

inkomsten na aftrek van inkomstenbelasting per eind periode 1  

Deze berekening geschiedt door de netto inkomsten betrekking hebbende op 

periode t 1)  te vermenigvuldigen met de factor ( 
'1 1 12 )t-1 2)  

(8) Vertaling van de onder (7) berekende contante waarde in een gedurende 10,  

20, resp. 30 jaar, jaarlijks met 6,5% toenemende anniateit, rekening  

houdend met een disconteringsvoet van 12%  

Deze annuiteit wordt verkregen door de contante waarde per eind periode 1 

te vermenigvuldigen met de factor n 	
1 
	(waarbij n = 10, 20 of 

30). 	 ,1.065\t-1 
g.1 '1,12 

De op deze wijze berekende annuiteit wordt weergegeven in tabel 23 (pag. 

267-268). 

1) In de beschrijving van de casus worden inkomsten en uitgaven geacht aan het 
eind van de periode te worden betaald resp. ontvangen. 
2) In de beschrijving van de casus onder (8) (pag. 265) is de disconterings-
voet gesteld op 12%. 
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Tabel I. Overzicht van inkomsten en uitgaven per jaar voor de huisarts be-

schreven in casus I, v56r aftrek van inkomstenbelasting 

jaar 	(t): 1 	t/m 	15 16 t/m 30 	1 1 
Omschrijving 

(a) HC 1,065t-1 (f149603 è f150274)1,065 t 
-1 
 (f149603 á f150274) 1

1  

(b) hypotheeklasten 

(61) als 	1,02 P = f102000 

aflossing (1/30) f3400 f3400 

rente 8,875% f9053 - (t-1) f302 ƒ9053 - (t-1) f302 

(b2) als 1,02 P = f153000 

aflossing (1/30) 3'5100 f5100 

rente 8,875% f13579 - (t-1) f453 f13579 - (t-1) f453 

(c) onderhandse lenin: 

aflossing (1/15) f11973 A f11969 0 

rente 9,25% (f16613 - (t-1) 	f1108) 	a 0 

(f16607 - (t-1) 	f1107) 

(d) kosten soc. zekerh. 

(d1) conform schaal 151 

max. BBRA 1,065 t-1  f50629 1,065t-1 f50629 

(d2) conform LAD-rege- 

ling (pag. 	264 (7b)) 1,065 t-1  f53306 1,065t-1 f53306 

(e) Netto inkomstenstroom 

1766r belasting 

(e
1 
 ): 	(a)-(b

1 
 )-(c)-(d

1 
 ) 1,065t-1  (f98974 á 199645) 1,065t-1 	(f98974 á f99645) 

-(f41039 á f41029) -f12453 + (t-1) f302 

+ (t-1) (f 1410 á f 1409) 

(e2): (a)-(b1)-(c)-(d2) 1,065 t-1  (1'96297 á f96968) 1,065 t-1  (f96297 á f96968) 

-(f41039 á f41029) -ƒ12453 + (t-1) f302 

+ (t-1) 	(f 1410 á 1  1409) 

(e3): 
(a)-(6

2 )-(c)-(d 1 ) 1,065t-1  (f98974 á f99645) 1,065t-1 	(5'98974 á 5'99645) 

-(347265 á f47255) -1'18679 + (t-1) f453 

+ (t-1) 	(3 1561 á f 	1560) 

(e4): (a)-(62)-(c)-(d2) 1,065t-1  (f96297 á f96968) 1,065t-1  (f96297 á f96968) 

-(f47265 á f47255) -f18679 + (t-1) f453 

+ (t-1) 	(f  1561 A f 1560) 



Tabel II. Overzicht van de belastbare inkomsten en fiscaal aftrekbare kosten 

over jaar  1  tim 7 (alles x1 1) 
B 16.4 

omschrijving 	jaar (., 0 + 1 2 3 4 5 6 7 

(a) He  149603 A 1,065(149603 A 1,065 2 (149603 a 1,0653  (149603 A 1,0656  (149603 A 1,065 5  (149603 A 1,0656  (149603 b 

(b) hypotheekrente 

150274 

9053 

150274) 

8751 

150274) 

8449 

150274) 

8147 

150274) 

7846 

150274) 

7544 

150274) 

7242 (b1) als 1,02 P  .  1102000 

(b2) als 1,02 P  ..  1153000 13579 13126 12674 12221 11768 11316 10863 
(c) rente onderhandse lening 16613 á 16607 

50629 

15505 b 15500 

1,065(50629) 

14398 a 14392 

1,0652  (50629) 

13290 a 13285 

1,065 3  (50629) 

12183 A 	12178 

1,065 6  (50629) 

11075 A 11071 

1,065 5  (50629) 

9968 á 9964 

1,0656  (50629) 

(d) kosten sociale zekerheid 

(d 1 ) cf. schaal 151 max. BBRA 

(8 2) cf. LAD-regeling 53306 " 	(53306) " 	(53306) " 	(53306) " 	(53306) . 	(53306) " 	(53306) 
(e) afschrijving goodwill 35215 b 35202 

10800 

35215 8 35202 

10800 

35215 a 35202 

0 

35215 á 35202 

0 

35215 á 35202 

0 

0 

0 

0 

0 

(f) investeringsaftrek pand 

(f1) als 0,9 P - 190000 

(f2) als 0,9 P  -,  1135000 

(g) afschrijving pand 

16200 

3000 

16200 

3000 

0 

3000 

0 

3000 

0 

3000 

0 

3000 

0 

3000 

als 0,9 P  -  /90000 

(g1) normaal 

(g2) vervroegd in per. 6 en 7 3000 3000 3000 3000 3000 18750 18750 
als 0,9 P  ■  1135000 1500 1500 

(g3) normaal 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 
(g4) vervroegd in per. 6 en 7 4500 4500 4500 4500 4500 28125 28125 

(h) kosten geldleningen 2250 2250 
(h 1 ) als 0,02 P -f2000 5521 a 5520 0 0 0 0 0 0 

(h o ) als 0,02 P  ■  /3000 6521 A 6520 0 0 0 0 0 0 

(i) Belastbaar inkomen 1,065 x: 1 065 2  x: 1,065 	x: 1, 065k x: 1, 065 	x: 1,0656 x: 

(t1)  -  a-b 1 -c-d 1 -e-f 1 -g 1 -h 1  18773 á 19463 30175 A 30863 45139 A 45825 49591 á 50276 53700154385 83195883869 85124885797 

"2 )  "  a-b1-c-d1-e-f1-g2-h1 
H  a 	. " 	a 	" . 	a 	. . 	a 	. 0  A 	. 70604 a 71278 73302 á 73975 

(1 3 )  .  e-b 1 -c-.8 2-e-f 1 -g1-h1 16096 á 16786 27490 á 28186 42462 a 43148 46914 A 47599 51023 A 51708 80518 A 81192 82447 á 83120 

(6 4 )  "  a-b1-c-d2-e-f1-g2-h1 
x  a 	. " 	A  x x  a  0 0  a 	. " 	a 	" 67927 á 68601 70625 h 71298 

(1
5

)  ..  a-b
2
-c-d

1
-e-f

2-g 3-h2 6346 a 	7037 19588 á 20276 40092 a 40778 44977 a 45662 49485 á 50169 79347 á 80021 81614 A 82287 

( t6 )  "  a-b
2-c-d 1

-e-f 2-g4-h2 x 	21  x x  a 	" " 	a 	. " 	a 	" ... 	a 	. 60461 A 61135 63881 á 64554 

(17) ■  a-b2-c-d 2-e-f 2-g3-h2  3669 A 	4360 16911 á 17599 37415 a 38101 42300 A 42985 46808 á 47492 76670 A 77344 78937 A 79610 

(18) -  a-b2-c-d2-e-f2-g4-h2 x  
8 
	. . 	8 	 . . 	8 	" 

" 	a 	" . 	1  x 57784 1 58458 61204 8 61877 
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Tabel III. Overzicht van (extra) inkomsten en uitgaven voor de huisarts beschreven 

in casus I bij praktijkbeëindiging aan het eind van het 10 e , 20e  resp. 

30e  jaar, v66r aftrek van inkomstenbelasting (alles x f 1) 

Praktijkbeëindiging aan 

het eind van het: 10e jaar 20e jaar 30e jaar 

Omschrijving 

Opbrengst goodwill (a) 1)  0 0 0 

(b)  176074 á 176011 176074 A 176011 176074 á 176011 

(c)  1,0659  x 1,065 19  x 1,06529  x 

aflossing schuldrest 

onderhandse lening 

(190851 á 190920) 

-(59865 á 59844) 

(190851 á 190920) 

0 

(190851 á 190920) 

0 

Opbrengst praktijkpand 

1,065 10  70000 1,06520  40000 1,06530  10000 

als P = 100000 

restwaarde 

aflossing schuldrest hypoth. 

als P = 150000 

-68000 

1,065 10 105000 

-34000 

1,06520 60000 

0 

1,06530 15000 restwaarde 

aflossing schuldrest hypoth. -102000 -51000 0 

Netto inkomsten bij praktijk-

beëindiging, v66r belasting 1,065 	x: 1,065 19  x: 1,06529  x: 

(1) P=100000, goodwill:(a) 1)  2005 A 	2017 32324 10650 

(2) ie 	
9 	

II 	(b) 101902 A 101878 85541 á 	85522 39000 è 	38990 

(3) 
II 

9 	
II 	(c) 192925 á 192869 223243 á 223175 201570 á 201501 

(4) P=150000, 	" 	(a) 
le 

(5) 9 	
II 	(b) 

19990 á 	20002 

119886 á 119863 

48486 

101203 á 101684 

15975 

44325 á 	44315 

(6) 
/I 

9 	
li 	(c) 210910 a 210854 239405 A 239337 206895 A 206826 

1) Overeenkomstig de in casus I onder (4) (pag. 263) geformuleerde alternatie-
ven. 
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Tabel IV. Berekening van de bij praktijkbeëindiging (extra) te betalen inkom-

stenbelasting 

praktijkbeëindiging aan 

het eind van het 

10' jaar 

x 	fl 

20' jaar 

x  fl 

30u  jaar 

x 	fl 

opbrengst goodwill (a) 1) 
0 

176074 á 	176011 

0 

176074 á 176011 

0 

176074 á 176011 (b)  

(c)  1,0659 x 1,065 19 x 1,06529  x 

(190851 á 	190920) (190851 á 	190920) :190851 á 	190920) 

Praktijkpand 

1,065 10  70000 

70000 

1,06520 40000 

40000 

1,065 30 10000 

10000 

als P = 1100000 

directe opbrengstwaarde 

fiscale boekwaarde 

bij normale afschrijving 

bij vervroegde afschrijving 

als P = 1150000 

directe opbrengstwaarde 

fiscale boekwaarde 

bij normale afschrijving 

40000 

1,065 10  105000 

105000 

25000 

1,06520 60000 

60000 

10000 

1,065 30 15000 

15000 

bij vervroegde afschrijving 60000 37500 15000 

vrijstelling 1,0659 20000 1,065 19 20000 1,06529  20000 

Belasting over eindafrek.winst 1 , 065e x: 1 , 065 19  x: 1,06529 x: 

P = 1100000, 	normale afschr.I 

(1) opbrengst goodwill (a) 1)  7418 5255 0 

(2) ye 	(b) 57366 á 	57348 31864 á 	31854 8695 á 	8690 

(3) 
/I 	 II 	(c) 102877 á 102843 100715 á 100681 89980 á 89946 

P = 1100000, vervr. afschr. 

(4) opbrengst goodwill (a) 15928 7522 0 

(5) 
II 	 II 	(b) 65876 á 	65858 34131 	A 	34121 8695 á 	8690 

(6) 
II 	 II 	(c) 111388 á 	111354 102982 h 102947 89980 á 89946 

P.= f150000, normale afschr. 

(7) opbrengst goodwill (a) 16126 12883 0 

(8) 
II 	 II 	(b) 66075 á 	66057 39491 á 	39482 10955 á 10950 

(9) 
II 	 II 	(c) 111586 	á 	111552 108342 á 108308 92240 á 92206 

P = 1150000, vervr. afschr. 

(10) opbrengst goodwill (a) 28892 16283 0 

(11) fy 	tt 	(b) 78840 á 	78822 42892 á 	42882 10955 á 10950 

(12) 1, 	(c) 124352 á 	124318 111743 	á 	111709 92240 á 92206 

1) Overeenkomstig de in casus I onder (4) (pag. 263) geformuleerde alternatie-

ven; de fiscale boekwaarde van de goodwill is na 5 jaar reeds 0. 
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Bijlage 17.  (Toelichting op) berekeningen ten behoeve van casus II en III  

(hoofdstuk VII, par. 5.3, 5.4, 6.3 en 6.4)  

17.1. Berekening van de voor 1977 te begroten praktijkkosten exclusief de  

kosten die samenhangen met de investeringen in goodwill en praktijkpand,  

aan de hand van de hoofdstuk III ontwikkelde kostenformules, voor casus  

II 

In aansluiting op de in hoofdstuk III (pag. 114) ontwikkelde kostenformules 

kunnen deze kosten voor 1977 worden begroot op: 

20285 + 1 15,558z eg + 1 12 '
7 T H 

(2600-z
eg

) + 1 1021 y
N 
+ V

N 	
[1] 

We stellen, in overeenstemming met het veronderstelde verloop van deze kosten 

in de landelijke honoreringsovereenkomst tussen LHV en VNZ: 
zen  

T H  = 
 1; y

N  =  1 en VN =-----1L2600 x f 599 (hoofdstuk III, tabel op pag. 111, laatste 

kolom) 

Voorts geldt z
eg  = 

 z + aa  =  1523 + a 677 	 [2] 

waarbij 0,76775 < a < 1,06998 	 [3] 
(voor de berekening zij verwezen naar bijlage 15 onder 15.1) 

substitutie van deze waarden voor a in [2] geeft 2043 < z eg  < 2247 

substitutie van deze waarden voor z
eg in [1] geeft vervolgens een kostenbedrag 

van f 61268 á1 60636. 

17.2. Berekening van de omzet over 1976 voor casus II  

opbrengsten "normale" huisartsenhulp (O H) 

- ziekenfondsen: 1523 x 1 72,57 (incl. nabetaling) 	1 110524 

- particulieren: 677 ca  (1 28,547 - f 9,581 da ) 

subst. ca  =  3,5; da  =  0,7 (zie casus II onder (1)) geeft 	1 51751  

subtotaal 	 f 162275 

opbrengsten uit nevenfuncties (O N) 

Deze stellen wij, evenals in casus I I)  op 92,2% van de opbrengsten 

over 1977  =  0,922 x (1 4056 á f 3992) (casus II, onder (1))  =  1 3741 á f 3682  

Totale omzet over 1976 (OT): f 162275 + (1 3741 á f 3682)  =  f 166016 á 1165957 

1) Bijlage 15 onder 15.2. 
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17.3. Berekening van de kosten van een sociaal zekerheidspakket voor de huis-

arts—vrij beroepsbeoefenaar dat vergelijkbaar is met dat van een burger-

lijke rijksambtenaar die wordt gehonoreerd volgens schaal 148 max. BBRA 

(casus II)  

Bij schaal 148 max. BBRA bedraagt het honorarium (h A)  =  f 71949 (bijlage 1). 

In dat geval bedraagt voor de vergelijkbare vrije beroepsbeoefenaar: 

de pensioenpremie: 	pc  =  0,37427 hA  —  f 20  =  f 26908 (pag. 137, [p c5 1) 

de premies volksverzekeringen: s ic  =  f 

de premie arbeidsongeschiktheidsverzekering: 

6700 ( " 137, [V21) 

s 2C  =  0,08731 hA  + 0,02329 pc  — f 273  =  f 6636 ( " 139. [8121) 

Totale kosten 	 = f 40244 

17.4. Berekening van de omzet over 1976 voor casus III  

Behalve de tarieven wordt alles voor 1976 verondersteld hetzelfde te zijn als 

in de casus is gegeven voor 1977. 

opbrengsten "normale" huisartsenhulp  (O H ) 

— ziekenfondsen: gemiddeld bedrag aan abonnementshonoraria per ziekenfondsver-

zekerde over 1976 (jaarverslag 1977 Ziekenfondsraad (132)): f 68,28 

z(f 68,28)  =  (1881 á 1914) f 68,28  =  f 128435 á f 130688 

— particulieren: (838 á 851) c a  (f 28,547  —  f 9,581 da ) 

substitutie voor ca  = 2,5; da  =  0,8 geeft f 43748 á f 44427 

voor ca  =  5,0; da  =  0,5 	" 	f 99540 á f 101084 

— OH  over 1976 is derhalve minimaal f 172183, maximaal f 231772 

opbrengsten "overige" huisartsenhulp en nevenfuncties (ON) 

Deze stellen we evenals in casus I I)  op 92,2% van de opbrengsten over 

1977 = 0,922 x (f 18761 á f 19669)  =  f 17298 á f 18135 

De totale omzet over 1976 kan daarmee worden begroot op minimaal f 189481, 

maximaal f 249907. 

17.5 Berekening van de inkomsten na belasting van de huisarts uit casus II bij  

alternatieve waarden voor  y H , i c  en i r  — i c  

Deze berekening wordt weergegeven in tabel I (pag. B 17.4). Het commentaar 

daarop staat op pag. 276 (vóórdat de goodwill is afgeschaft) resp. pag. 292— 

293 (nadat de goodwill is afgeschaft). 

1) Zie bijlage 16 onder 16.2. 
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17.6 Berekening van de inkomsten na belasting van de huisarts uit casus III  

bij alternatieve waarden voor i c  en i r  - ic  

Deze berekening wordt weergegeven in tabel II (pag. 817.5). Het commentaar 

daarop staat op pag. 283 (vb6rdat de goodwill is afgeschaft) resp. pag. 296 

(nadat de goodwill is afgeschaft). 

17.7 Berekening van het bedrag waarmee in casus III, indien de goodwill is  

afgeschaft, de opbrengsten uit "normale" huisartsenhulp moeten worden  

verlaagd in verband met het wegvallen van de in het honorarium begrepen  

vergoeding voor "interest praktijkinvestering"  

De vergoeding voor "interest praktijkinvestering" bedraagt: 
f 	 - - per "zware" ziekenfondsverzekerde (z

1
): 	40166001 113 	

f 1,5165 
2 

Uit het jaarverslag van de Ziekenfondsraad (132) kan worden afgeleid 	= 

0,8058 
c (f 29,925 - f 10,059 d ) 

- per particulier (a). 	a 	a  x f 1,5165 
f 79,93 

a) Als He  =  f 138327 (laagste waarde voor He in casus III) 

geldt: z 1  =  0,8058 x 1881  =  1515,7; a  =  838; ca  =  2,5 en da  =  0,8 

De vergoeding voor "interest praktijkinvestering" bedraagt in dit geval 

(1515 , 7 + 1--25-6-9- 838) f 1,5165 = f 3168  
f 79,93 

b) als He  =  f 204605 (hoogste waarde voor H c  in casus III) 

geldt: z 1  =  0,8058 x 1914  =  1542,3; a  =  851, ca  =  5 en da  =  0,5 

De vergoeding voor "interest praktijkinvestering" bedraagt in dit geval 

(1524 , 3 	f 124 , 48 851) f 1,5165  =  f 4349 
f 79,93 



nr. fiscale 

afschrijv. 

pand 

prak- 

tijkpe- 

node 

opbr. 

good- 

will 

ultgangs-

situatie 

(tabel 24) 

y 	■ 0,5 H Y H ' 0 
ic 	0,034 i c  "  0 

ir  ■  ic+0,025 

■  0,09 

7a normaal 10 jaar a 85,8 al 	86,6 88,7 á 	91,7 91,6 á 	96,5 78,2 á 79,1 65,8 A 66,6 85,8 A 	86,6 

7b b 93,3 A 	94,2 96,3 A 	99,2 99,1 	A 	104,1 88,0 A 88,8 80,7 A 81,5 94,4 A 	95,2 

7c ,, 11  c 100,2 A 101,0 103,2 A 	106,1 106,0 A 110,9 92,6 á 93,4 81,8 A 82,6 102,3 A 103,1 

8e 11  20 jaar a 90,9 A 	91,6 93,4 A 	95,9 95,8 A 100,1 85,9 A 86,6 77,3 & 78,1 92,6 A 	93,3 

8b ,, b 92,4 li 	93,1 94,9 /I 	97,4 97,4 á 	101,6 88,5 A 89,2 82,8 :I 83,6 94,7 A 	95,3 

8e ,, .. c 96,4 b 	97,1 98,9 A 101,4 101,3 A 105,5 91,2 	A 91,9 83,2 A 84,0 99,9 A 100,6 

9a ., 30 jaar a 92,2 A 	92,9 94,6 A 	96,9 96,9 á 100,9 88,0 á 88,7 81,3 li 82,0 94,5 A 	95,1 

9b 11  b 92,7 A 	93,4 95,1 	b 	97,4 97,4 b 	101,4 89,1 	A 89,8 84,0 A 84,7 95,3 b 	95,9 

9e n. " c 95,0 A 	95,7 97,4 A 	99,7 99,6 A 103,6 90,8 A 91,5 84,2 A 84,9 98,9 A 	99,5 

10e vervroegd 10 jaar a 87,2 A 	88,0 90,2 A 	93,3 93,1 A 	98,2 79,2 A 80,1 67,7 è 68,6 87,0 A 	87,8 

10b b 94,8 a 	95,6 97,8 A 100,8 100,7 á 105,7 89,0 A 89,9 80,8 1 81,7 95,6 A 	96,5 

10e 11 11  c 101,8 A 102,5 104,7 A 	107,7 107,6 A 112,6 93,6 A 94,5 81,9 A 82,8 103,5 A 	104,3 

Ila 

Ilb 

., 

11  

20 jaar a 

b 

	

92,5 A 	93,2 

	

94,0 A 	94,7 

	

95,0 A 	97,6 

	

96,6 8 	99,1 

97,5 A 	101,8 

99,0 A 103,3 

87,2 á 88,0 

89,8 A 90,6 

78,7 á 79,5 

83,6 b 84,4 

93,9 .* 	94,5 

95,9 A 	96,6 

11c ,. 11  c 97,9 A 	98,6 100,5 A 103,0 102,9 á 	107,2 92,6 á 93,3 84,0 A 84,8 101,1 	A 	101,8 

I2a 11  30 jaar a 93,6 A 	94,2 95,9 A 	98,3 98,3 A 102,3 89,2 A 89,9 82,0 A 82,7 95,4 á 	96,1 

12b ,, ,. b 94,1 A 	94,7 96,4 A 	98,9 98,8 a 102,8 90,3 á 91,0 84,6 A 85,4 96,2 A 	96,9 

12c f1 11  c 96,4 A 	97,0 98,7 	A 	101,1 101,0 A 	105,1 92,0 á 92,7 84,8 A 85,6 99,9 A 100,5 

b) nadat de goodwill is afgeschaft 	(/) 	(2) 	(3) 	(4) 	(5) 	(6) 

nr. afschrijv. periode n.v.t. (tabel 27) Yll  "  0,5 y
H  = 

 0 i c 	0,034 ic  ' 	(") i r  =  ic+0,025 

=  0,09 

7 normaal 10 jaar 103,4 A 	103,9 105,4 b 107,5 107,5 	A 	111,1 100,1 	á 100,7 93,9 A 94,5 104,1 	A 104,6 ' 

8 20 jaar 100,1 A 	100,7 102,1 	A 	104,1 104,1 	A 	107,5 97,9 á 	98,5 93,7 A 94,3 101,1 	A 	101,6 

9 n 30 jaar 99,2 A 	99,8 101,2 	A 	103,1 103,1 	A 	106,4 97,4 A 	97,9 94,2 A 94,8 100,0 A 100,6 

10 vervroegd 10 jaar 106,2 A 106,8 108,5 A 110,8 110,7 A 	114,4 102,4 á 103,0 96,9 A 97,5 106,3 A 106,9 

11 11  20 jaar 102,6 A 	103,2 104,7 b 106,8 106,8 A 110,2 100,1 	A 100,7 95,8 A 96,4 102,9 A 103,5 

12 .. 30 jaar 101,3 1 	101,9 103,3 1 105,4 105,3 8 108,7 99,2 8 	99,8 95,5 1 96,1 101,4 8 	102,0 
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Tabel II. De inkomsten na belasting van de huisarts uit casus III, v66r (a) 

resp. na  (b) afschaffing van de goodwill, vertaald naar een gedu-

rende de totale praktijkperiode met een groeivoet i
c

1 ) per jaar 

toenemende annuttelt op niveau 1977, bij een "target-income" conform 

schaal 151 max. BBRA, uitgedrukt als percentage van het inkomen na 

belasting dat uit het "target-income" voortvloeit (in 1977 f 51627) 

bij alternatieve waarden voor 1m 	resp. 0) en de relatie 

tussen ir  en ic  (i r  =  ic  + 0,025). De overige factoren worden steeds 
geacht gelijk te blijven. 

v66rdat de goodwill is afgeschaft (1) 
	

(2) 
	

(3) 
	

(4) 

nr. fiscale 

afschrijv, 

pand 

prak- 

tijkpe- 

node 

opbr. 

good- 

will 

uitgangs- 

situatie 

(tabel 25) 

ic  =  0 ' 034 ic  =  0 i
r 
 = 

i C + 0 ,025 
=  0,09 

la normaal 10 jaar a 82,5 A 133,4 76,3 è 127,5 65,9 á 117,5 82,1 	á 	131,6 

lb ,/ y, b 89,9 á 143,2 85,9 á 140,1 80,2 á 135,9 90,5 á 142,7 

Ic 1, y, c 96,6 A 	151,8 90,3 A 145,8 81,2 á 	137,1 98,1 	A 152,6 

2a y,  20 jaar a 86,4 á 133,8 82,3 a 130,1 75,4 a 123,5 87,4 á 133,3 

2b ., H  b 87,9 á 135,8 84,9 á 133,4 80,6 A 130,3 89,4 a 136,0 
2c ., ge c 91,7 á 140,8 87,5 á 136,9 81,0 á 	130,7 94,5 á 142,6 

3a IV  30 jaar a 87,3 á 133,5 83,9 á 130,4 78,5 A 125,4 88,7 á 133,3 

3b I/ 19  b 87,8 á 134,1 84,9 a 131,7 81,0 á 128,7 89,5 á 134,3 

3c fit 1, c 90,0 á 137,0 86,6 A 133,9 81,2 á 	128,9 93,0 è 138,9 

4a vervroegd 10 jaar a 83,8 á 136,5 77,5 á 130,2 68,3 á 121,0 83,3 á 	134,1 

4b 11 Ig b 91,2 á 146,2 87,1 a 142,9 81,1 	á 	137,9 91,7 á 145,3 

4c ,, 11  c 97,9 á 154,9 91,5 á 148,5 82,1 a 	139,1 99,3 á 155,2 

5a 11  20 jaar a 87,7 á 136,2 83,6 á 132,2 76,9 è 	125,7 88,4 è 	135,1 

5b 91 ., b 89,2 á 138,2 86,1 A 135,6 81,6 á 	131,9 90,4 á 137,7 

5c it ,1 c 93,0 A 143,2 88,8 á 139,1 82,0 á 	132,4 95,5 á 144,4 

6a ,,  30 jaar a 88,4 á 135,4 85,0 á 132,2 79,3 á 	126,7 89,5 á 134,6 

6b 11 9V  b 88,9 A 136,1 86,0 á 133,5 81,8 á 130,0 90,3 á 135,6 

6c ,, IV  c 91,1 A 	139,0 87,7 á 	135,7 82,0 a 130,2 93,9 a 140,3 

b) nadat de goodwill is afgeschaft (I) 
	

(2) 
	

(3) 
	

(4) 

nr. afschrijv. periode n.v.t. (tabel 28) ic  =  0,034 ic  =  0 i r  =  i+0 , 025  C 
1 normaal 10 jaar 96,6 á 	139,1 94,4 a 137,0 89,7 á 132,6 97,1 	á 	139,4 

2 ie 20 jaar 93,7 a 135,5 92,2 á 134,2 89,2 á 131,6 94,4 á 135,9 

3 11 30 jaar 92,8 è 134,4 91,6 á 133,3 89,5 A 	131,6 93,3 è 134,6 

4 vervroegd 10 jaar 99,3 A 144,2 96,7 á 141,6 93,0 á 137,8 99,3 á 143,5 

5 11  20 jaar 95,9 á 139,2 94,2 á 137,6 91,3 á 134,8 96,0 á 138,1 

6 I/ 30 jaar 94,6 á 137,4 93,3 á 	136,1 90,8 á 133,8 94,5 a 136,5 
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Bijlage 18. Berekening van het gemiddeld over de praktijkperiode te verwerven  

inkomen na belasting voor de huisarts beschreven in casus I,  

indien de goodwill is afgeschaft  

Bij deze berekening zullen we dezelfde stappen volgen als in bijlage 16 zijn 

beschreven. Waar mogelijk zullen we volstaan met het aangeven van de verschil-

punten met de situatie v66r afschaffing van de goodwill. 

(1) Opstelling van een overzicht van inkomsten en uitgaven per jaar van prak-

tijkuitoefening, vóór aftrek van inkomstenbelasting  

Dit overzicht wordt gegeven in tabel I, pag. B 18.3. De posten (a) en (b) 

volgen rechtstreeks uit de beschrijving van de casus. Voor de berekening 

van de kosten van het sociaal zekerheidspakket (post (d)) zij verwezen 

naar bijlage 15 onder 15.3. De opstelling resulteert in de netto inkomsten 

per jaar v66r aftrek van inkomstenbelasting ((e 1 ) en (e 2 )). 

(2) Berekening van het per jaar te betalen bedrag aan inkomstenbelasting  

Voor deze berekening dient eerst per jaar een overzicht te worden opge-

steld van belastbare inkomsten en fiscaal aftrekbare kosten. Deze opstel-

ling resulteert in het belastbaar inkomen in jaar t. 

Deze opstelling is in tabel II (pag. B 18.4) voor de jaren 1 t/m 7 volle-

dig uitgeschreven. 

Op basis van dit belastbaar inkomen kan vervolgens met behulp van de 

inkomstenbelasting-tabel resp. de daaruit afgeleide formules in hoofdstuk 

IV, par. 3 (pag. 141) de verschuldigde inkomstenbelasting worden berekend. 

(3) Berekening van de netto inkomsten per jaar na aftrek van inkomstenbelas-

ting  

De onder (1) berekende netto inkomsten per jaar v56r aftrek van inkomsten-

belasting verminderd met het onder (2) berekende per jaar per alternatief 

te betalen bedrag aan inkomstenbelasting, geeft de netto inkomsten per 

jaar per alternatief na inkomstenbelasting. Hierbij is nog geen rekening 

gehouden met eventuele extra inkomsten en uitgaven bij praktijkbeëindi-

ging. 

(4) Opstelling van een overzicht van extra inkomsten en uitgaven bij praktijk-

beëindiging aan het eind van het 10 e , 20e  resp. 30e  jaar, vóór aftrek van  

inkomstenbelasting  

Dit overzicht wordt gegeven in tabel III (pag. B 18.3). De daarin opgeno-

men bedragen volgen rechtstreeks uit de onder A gegeven omschrijving van 

de casus. De opstelling resulteert in de netto (extra) inkomsten bij prak- 



393 

B 18.2 
tijkbeëindiging vóór aftrek van inkomstenbelasting. 

(5) Berekening van het bij praktijkbeëindiging (extra) te betalen bedrag aan 

inkomstenbelasting  

Deze inkomstenbelasting is hetzelfde als is berekend in tabel IV in bijla-

ge 16, pag. B 16.6 ingeval de goodwill—opbrengst 0 (a) bedraagt (de nrs. 

(1), (4), (7) en (10)). Voor de beschrijving van de berekening zij verwe-

zen naar bijlage 16 onder (5). 

(6) Berekening van de netto (extra) inkomsten bij praktijktijkbeëindiging na  

aftrek van inkomstenbelasting  

Dit bedrag wordt verkregen door het onder (4) berekende bedrag aan netto 

extra inkomsten vóór belasting te verminderen met de onder (5) berekende 

inkomstenbelasting over de eindafrekeningswinst. 

Berekening van de contante waarde van de onder (3) en (6) beschreven netto  

inkomsten na aftrek van inkomstenbelasting, per eind periode 1.  

Deze berekening geschiedt door de netto inkomsten betrekking hebbend op 

periode t 1 ) te vermenigvuldigen met de factor ( 	\ t-1 2) .  
'1,12 /  

(8) Vertaling van de onder (7) berekende contante waarde in een gedurende 10,  

20 resp. 30 jaar, jaarlijks met 6,5% toenemende annuIteit, rekening hou-

dend met een disconteringsvoet van 12%.  

Deze annusiteit wordt verkregen door de (contante waarde) per eind periode 

1 te vermenigvuldigen met de factor 	 (waarbij n = 10, 20 of 
n 	

1,065 

tijd ( 1,12/ 
30). De op deze wijze berekende annuIteit wordt weergegeven in tabel 26 

(pag. 287). 

1) In de beschrijving van de casus worden inkomsten en uitgaven geacht aan het 
eind van de periode te worden betaald resp. ontvangen. 
2) In de beschrijving van de casus onder (8) (pag. 265) is de disconterings-
voet gesteld op 12%. 

(7) 
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Tabel I. Overzicht van inkomsten en uitgaven per jaar voor de huisarts be-

schreven in casus I vóbr aftrek van inkomstenbelasting, indien de 

goodwill is afgeschaft 

jaar 	(t): 1 t/m 30 

Omschrijving 

(a) HC 
(b) hypotheekkosten 

1,065t-1 (1 145660 á f 146331) 

f 3400 

(b1) als 1,02  P  = 1 	102000 

aflossing (1/30) 

rente 8,875% 

(b2) als 	1,02  P  = f 153000 

aflossing (1/30) 

1 9053-(t-1) f 302 

f 5100 

rente 8,875% 

(d) kosten sociaal zekerheidspakket 

1 	13579-(t-1) 	1 453 

f 50629 conform schaal 151 max. BBRA 

(e) netto inkomstenstroom vfo6r 

1,065t-1 (195031 á 195702)-1 	12453 + (t - Of 302 
belasting 

(e1): (a) -(b 1 ) - (d) 

(e2): (a)-(b2)-(d) 1,065
t-1

(195031 á 195702)-f 	18679 + (t - 	1)1 453 

Tabel III. Overzicht van (extra) inkomsten en uitgaven voor de huisarts be-

schreven in casus I bij praktijkbeëindiging aan het eind van het 

10e, 20' resp. 30 e  jaar, vío6r aftrek van inkomstenbelasting, indien 

de goodwill is afgeschaft (alles x 1 1) 

Praktijkbeëindiging aan het 

eind van het: 10e jaar 20e jaar 30e jaar 

opbrengst praktijkpand 

1,065 10 	70000 1,065
20 

40000 1,065 30 10000 

als P = 100000 

restwaarde 

aflossing schuldrest hypotheek 

als P = 150000 

restwaarde 

-68000 

1,065 10  105000 

-34000 

1,06520  60000 

0 

1,06530  15000 

aflossing schuldrest hypotheek -102000 -51000 0 

netto inkomsten vóór belasting 

bij praktijkbeëindiging 1,0659  x: 1,065 19 x: 1,06529 x: 

(1) P = 100000 35970 32324 10650 

(2) P = 150000 53955 48486 15975 



voor jaar 1 t/m 7 voor casus I indien de goodwill is afgeschaft 

(alles x 1 1) 

omschrijving 	jaar  =  t 	1 2 3 4 5 6 7 

(a) Hc  145660 è 1,065 (145660 ál,065 2(145660 á 1,065 3 (145660 A ,065 (145660 á ,065 (145660 A1,065 (145660 A 

(b) hypotheekrente 

146331) 

9053 

146331) 

8751 

146331) 

8449 

146331) 

8148 

146331) 

7846 

146331) 

7544 

146331) 

7243 (b1) als 1,02 P  =  f 102000 

(b2) als 	1,02 P  -  f 153000 

(d) kosten sociale zekerheid 

13579 

50629 

10800 

13126 

1,065(50629) 

10800 

12674 

1,0652(50629) 

0 

12221 

1,065 3 (50629) 

0 

11768 

1,0654 (50629) 

0 

11316 

1,065 5 (50629) 

0 

10863 

1,065 6 (50629) 

0 

cf. schaal 151 max. BBRA 

(f) investeringsaftrek pand 

(f1) als 0,9 P  =  f 	90000 

(f2) als 0,9 P  -.  f 135000 

(g) afschrijving pand 

16200 

3000 

16200 

3000 

0 

3000 

0 

3000 

0 

3000 

0 

3000 

0 

3000 

als 0,9 P  ...  f 90000 

(g1) normaal 

(g2) vervroegd in jaar 1 en 2 	22500 22500 1500 1500 1500 1500 1500 

als 0,9 P  ..  f 135000 1500 1500 

(g3) normaal 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 

(g4) vervroegd in jaar 3 en 4 	4500 4500 31500 31500 2250 2250 2250 

(h) kosten geldleningen 

2000 0 

2250 

0 

2250 

0 0 0 0 (h1) als 0,02 P  -  f 2000 

(h2) 
als 0,02 P  =..  f 3000 3000 0 0 0 0 0 0 

(1) Belastbaar inkomen 1,065 x: 1,0652 x: 1,065 	x: 12.6± 2.1  1,0655 x: 1 0656  x. 2 -.___.. 
(i 1 )  =  a-b

1
-d-f

1
-g

1
-h

1 70179 á 70849 73857 a 74528 84937 A 85608 85803 A 86474 86601 á 87271 87335 A 88006 88012 á 88683 

(12 )  °  a-b1--d-f1-g2-h1 49179 A 49849 54138 á 54809 86259 á 86930 87045 á 87715 87767 á 88437 88430 á 89101 89040 á 89711 

(i3) =  a-b2-d-f 2-g 3-h2  57752 á 58423 63269 á 63940 79890 A 80561 81189 á 81860 82385 á 83056 83487 A 84158 84502 á 85173 

(i4) °  a-b2-d-f2-g4-h2 57752 á 58423 63269 A 63940 54101 A 54772 56974 A 57642 84134 á 84805 85130k 85801 86044 A 86715 



Lijst van belangrijkste symbolen. 

In de onderstaande lijst wordt voor de belangrijkste symbolen de betekenis 

aangegeven alsmede een verwijzing naar de pagina waar het symbool wordt gein-

troduceerd. 

Met het subscript A, B, C resp. 'C wordt aangegeven of we te maken hebben met 

de burgerlijke rijksambtenaar (A), de werknemer in de gezondheidszorg (B), met 

de vrije beroepsbeoefenaar met een sociaal voorzieningenpakket dat is afge-

stemd op dat van de burgerlijke rijksambtenaar (C) resp. op dat van de werkne-

mer in de gezondheidszorg (). 

Met het subscript a resp. z wordt aangegeven of het symbool betrekking heeft 

op particulieren resp. ziekenfondsverzekerden. 

a 	aantal particulieren (pag. 11) 

b, b, b, b' 	inkomstenbelasting (bA : pag. 128; b s : pag. 157; b c : pag. 134 
ABCC 

en 	pag 165) 

ca , c z 	contactfrequentie: aantal contacten per persoon per jaar (ca: 

pag. 11 en c z : pag. 22) 

da , d z 	consultratio (d a : pag. 11, d,: pag. 22) 

eA, eB 	aankledingspercentage (eA: pag 150 en e B : pag. 172) 

eal' ezl 	irregulariteitsperunage van het aantal consulten (e A l: pag. 

11 en ei:  pag. 22) 

ea2' e2 	
irregulariteitsperunage van het aantal visites (e a2 : pag. 11 

en e, 2 : pag. 22) 

f
A' 

f
B 	

franchisebedrag voor de vaststelling van het werknemersdeel 

in de pensioenpremie (fA: pag. 129; fg: pag. 158) 

G goodwill (pag. 240) 

5, Gk 	het bedrag dat de verkoper minimaal aan goodwill wil ont- 

vangen (Cv : pag. 244) resp. dat de koper maximaal aan good-

will wil betalen (G k : pag. 243) 

g invaliditeitsperunage (Bijlage 4, pag. 333) 

HC 	honorarium van de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar vóór aftrek 

van de uitgaven die samenhangen met de investeringen in good-

will en praktijkpand (pag. 195) 

h , h, h, h' 	honorarium (h A: pag. 128; h s : pag. 157; h c : pag. 133, h'c : 
ABCC 

pag 162) 
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intrinsieke waarde van een onderneming of praktijk (pag. 241) 

door de ondernemer verlangde rentabiliteit (pag. 241) 

door de koper (ik: pag. 243) resp. verkoper (i v : pag. 244) 

minimaal gewenste rentabiliteit 

ia 	groeivoet van het invaliditeitspensioen bij "MOVIR-DTO" als 

er sprake is van premie-vrijstelling (Bijlage 6, pag. 339) 

i c groeivoet loonindexcijfer (Bijlage 6, pag. 338). Deze groei-

voet wordt in een aantal situaties geacht te gelden voor een 

groot aantal variabelen. Voor een opsomming: zie pag. 264-265 

ip 

	

	verwachte gemiddelde prijsontwikkeling van het type onroerend 

goed waartoe het praktijkpand gerekend kan worden (pag. 263). 

r 	disconteringsvoet (Bijlage 6, pag. 338) 

j 	het relevante marginale belastingtarief volgens de "Blauwe 

Tabel voor Bijzondere Beloningen" (pag. 129) 

KH 	kosten huisartsenfunctie ("normale" huisartsenhulp) (pag. 

111) 

KN 	kosten van nevenfuncties en "overige" huisartsenhulp (pag. 

111) 

KT 	totale kosten van de huisartspraktijk (pag. 2) 

kA 	kindertoelage (pag. 128) 

kg, kc 	kinderbijslag (kB: pag. 157; kc: pag. 133) 

kv 	gedeelte van de vakantietoeslag dat afhankelijk is van het 

kindertal (pag. 128) 

prijs die voor een onderneming of praktijk wordt betaald 

(pag. 244) 

de "middelsom" van het honorarium over de laatste twee volle 

kalenderjaren voorafgaand aan de ingangsdatum van het betref-

fende pensioen (Bijlage 3, pag. 331) 

N aantal dienstjaren tot ontslag (max. 40) (Bijlage 4, pag. 

333) 

n aantal periodes (jaren), invulling afhankelijk van de context 

nA , nrs 	reiskostenforfait + 4% regeling + belastingvrije som voor een 

gehuwde zonder kinderen (nA : pag. 130, nB: pag. 160) 

n belastingvrije som voor een gehuwde zonder kinderen (pag. C 
140) 

O aantal dienstjaren tussen ontslag en ingangsdatum ouderdoms-

pensioen (Bijlage 4, pag. 333) 
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0a , Oz 	geldcomponent van de opbrengsten van Ta  resp. T z  (pag. 50) 

0H  opbrengsten uit "normale" huisartsenhulp (pag. 2) 

°N 	
opbrengsten uit "overige" huisartsenhulp en nevenfuncties 

(pag. 2) 

0T  totale opbrengsten van de huisartspraktijk (pag. 2) 

Ot 	overwinst over periode t (pag. 241) 

P investering in praktijkpand (pag. 263) 

P aandeel praktijk in rente en afschrijving woonhuis-praktijk-

pand (pag. 116) 

A, PB 	werknemersdeel pensioenpremie (PA: pag. 128; pB: pag. 157) P  

PC' 1:' 	
totale premie ouderdomspensioen (PC: pag. 133; p'c : pag. 162) 

Pal, Pzl 	(theoretische) prijs van een normaal consult (Pal: pag. 11; 

Pzl :  pag. 22) 

Pa2' Pz2 

Qa, Qz, Qq 

QA 

R, Rk, Rv  

r 

- 
T, T vv 

(theoretische) prijs van een normale visite (Pa2:  pag. 11; 

Pz2: pag. 22) 

kwaliteitscomponent van de opbrengsten van T a , Tz  resp. Tq  

(Pag. 50) 

belastbaar inkomen vermeerderd met de AOW/AWW- premie voor re-

kening van de werkgever (Bijlage 2, pag. 325) 

rentabiliteitswaarde van een onderneming of praktijk (R: pag. 

240) volgens de koper (Rk : pag. 243) resp. verkoper (R v : pag. 

244) 

invaliditeitspensioen als perunage van de "middelsom"; dit 

perunage is afhankelijk van het invaliditeitsperunage (g) 

(Bijlage 4, pag. 333) 

werknemersdeel sociale lasten (pag. 157) 

sociale verzekeringspremies (s c : pag. 137; s'c : pag. 174) 

werknemersdeel premies volksverzekeringen (pag. 159) 

premies volksverzekeringen (s ic : pag. 137; s' : pag. 175) 

werknemersdeel premies werknemersverzekeringen (pag. 159) 

premie arbeidsongeschiktheidsverzekering (s 2c : pag. 139; s c : 

pag. 164) 

totaal voor werk en vrije tijd beschikbare tijd van de huis-

arts (pag. 48) 

vrije tijd (pag. 48) resp. minimaal door de huisarts gewenste 

vrije tijd (pag. 49) 
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Ta, Tz 
	 tijd besteed aan "normale" huisartsenhulp aan particulieren 

resp. aan ziekenfondsverzekerden (pag. 49) 

Tb 
	 tijd, door de huisarts besteed aan "overhead" (pag. 49) 

Tn 
	 tijd, door de huisarts besteed aan nevenfuncties (pag. 49) 

To 	tijd, besteed aan overige huisartsenhulp (pag. 49) 

tijd, door de huisarts besteed aan kwaliteitsbevorderende ac-

tiviteiten (pag. 49) 

periode (jaar) 

t da ,  tdz 
	gemiddelde tijdsduur per consult (pag. 50) 

t va , t vz 	gemiddelde tijdsduur per visite (pag. 50) 

uA' u B' 
	gemiddeld jaarlijks inkomen v156r belasting over de uitke- 

ringsperiode bij volledige invaliditeit (uA: Bijlage 6, pag. 

338; u B : Bijlage 11, pag. 361; u c : Bijlage 6, pag. 340; ulc : 

Bijlage 11, pag. 364) 

VN 	kosten die afhankelijk zijn van omvang en samenstelling van 

het pakket nevenfuncties (pag. 111) 

verzekerd bedrag arbeidsongeschiktheidsverzekering (W: pag. 

129; W': pag. 165) 

verwachte netto winst over periode t, na aftrek van onderne- 
k 

mersloon (W t : pag. 241), zoals verwacht door de koper (Wt : 

pag. 243) resp. de verkoper (W t : pag. 244) 

inkomen na belasting (xA: pag. 128; 213: pag. 157; xc: pag. 

134; 	pag. 165) 

(netto) inkomen vr belasting (yA: pag. 128; yB: pag. 157; 

yc: pag. 134; 	pag. 175) 

premie—inkomen (pag. 159) 

aantal op naam van de huisarts ingeschreven ziekenfondsverze-

kerden (op jaarbasis) (pag. 9) 

tegemoetkoming ziektekosten (ZA:  pag. 128; z B : pag. 157) 

aantal ziekenfondsverzekerden of equivalenten daarvan (pag. 

111) 

gemiddeld aantal ziekenfondsverzekerden t/m 1800 (2 1 : pag. 

9), vanaf 1801 t/m 2000 (z 2 : pag. 9) resp. boven de 2000 zie-

len (z 3 : pag. 9) 

W, W' 

k v 
Wt ,  W t, Wt 

xA ,  x8› xC ,  

YA ,  Y13 , 
 Yef 

Yp 

ZA, z B 
z
eg 

z i'
Z 2
,z 3 

relevante marginale tarief der inkomstenbelasting (pag. 174) 

het gedeelte van de aan "normale" huisartsenhulp toegerekende 
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"gemengde kosten", dat niet varieert met de praktijkomvang 

(pag. 111) 

het gedeelte van de aan nevenfuncties toegerekende "gemengde 

kosten" dat niet varieert met omvang en samenstelling van het 

pakket nevenfuncties (pag. 111) 

6, 6' 
	

contante waarde per eind jaar 1 van de premies volksverzeke- 

ringen van de vrije beroepsbeoefenaar (s ic ) over n jaar (6: 

Bijlage 6, pag. 340; 6': Bijlage 11, pag. 363) 

aantal deelnemingsjaren van een huisarts in de Stichting Pen-

sioenfonds voor Huisartsen (pag. 136) 

contante waarde per eind jaar 1 van de premies volksverzeke-

ringen voor de werknemer in de gezondheidszorg (s 1B ) over n-2 

jaar (Bijlage 11, pag. 361) 

een particulier, uitgedrukt als equivalent van een zieken-

fondsverzekerde (pag. 188) 

a 
1 
	 de gemiddelde opbrengst per particulier ten opzichte van die 

per ziekenfondsverzekerde (pag. 188) 

a 
2 
	de contactfrequentie en consultratio van particulieren ten 

opzichte van die van ziekenfondsverzekerden (pag. 188) 



401 

Lijst van afkortingen 

AAW 	Algemene Arbeidsongeschiktheids Wet 

ABP 	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 

AKW 	Algemene Kinderbijslag Wet 

AOW 	Algemene Ouderdoms Wet 

AWBZ 	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

AWW 	Algemene Weduwen- en Wezenwet 

BBRA 	Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks-Ambtenaren 

BPI 	Bruto Praktijk Inkomen 

BTW 	Belasting Toegevoegde Waarde 

CAO 	Collectieve Arbeids-Overeenkomst 

CBS 	Centraal Bureau voor de Statistiek 

DGD 	Districts-Gezondheids-Dienst 

DGP 	Dienst Geneeskundige Verzorging Politie 

FOG 	Financieel Overzicht Gezondheidszorg 

GAK 	Gemeenschappelijk Administratie Kantoor 

GHI 	Geneeskundige Hoofd-Inspectie Volksgezondheid 

IZA 	Instituut Ziektekostenvoorziening voor Ambtenaren 

IZR 	Interprovinciale Ziektekosten Regeling 

KISG 	(Stichting) KLOZ Informatie Systeem Gezondheidszorg 

KLOZ 	Kontaktorgaan Landelijke Organisatie van Ziektekostenverzekeraars 

KNMG 	Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Genees- 

kunde 

KNMI' 	Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Pharmacie 

LAD 	Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband 

LHV 	Landelijke Huisartsen Vereniging 

LISZ 	Landelijk Informatie Systeem Ziekenfondsen 

LSO 	Leef Situatie Onderzoek 

"MOVIR-DTO (U.A.)""Maatschappij tot Onderlinge Verzekering van Individuele 

Risico's U.A.", waarin opgenomen de "Onderlinge Verzekerings-Maat-

schappij van Dierenartsen en Tandartsen tegen Geldelijke Gevolgen van 

Invaliditeit" 

NHI 	Nederlands Huisartsen Instituut 

NVOZ 	Nederlandse Vereniging van Ongevallen- en Ziekteverzekeraars 

PGGM 	Pensioenfonds voor de Gezondheidszorg, Geestelijke- en Maatschappe- 

lijke belangen 
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SPH 	Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen 

VNZ 	Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen 

VOEG 	Vragenlijst Onderzoek Ervaring Gezondheidstoestand 

WAO 	Wet op de Arbeids-Ongeschiktheidsverzekering 

WIR 	Wet Investerings-Regeling 

WAR 	Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 

WSW 	Wet Sociale Werkvoorziening 

ZFR 	Ziekenfondsraad 
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Summary 

The remuneration of the Dutch general practitioner in relationship with the  

possibility to sell, respectively the need to buy, the goodwill a medical  

practice  

In Dutch health care a large number of regulations and developments regarding 

the role of the general practitioner can be distinguished at this moment. 

Usually these regulations pay little attention to the remuneration of the 

G.P., who in the Netherlands is mostly paid as an independent contractor. Also 

the custom of paying or receiving goodwill when buying or selling a medical 

practice receives little attention. 

Nevertheless a good discussion about, e.g., reducing the number of patients 

per G.P., seems hardly possible if the remuneration of the G.P. and the issue 

of goodwill are not considered together. The fact is that the relation between 

remuneratidn and goodwill is twofold: on the one hand goodwill depends on the 

income-level, on the other hand the goodwill affects the income-level because 

of the consequences of the goodwill for practice costs and income-tax. 

In the "1974 Policy Proposal on the Structure of the Health Care System", the 

role of the G.P. in Dutch health care is described as a central one. 

Realization of this policy intention, however, will probably fail, if the 

financial consequences are insufficiently or wrongly considered in planning 

and decision-making. 

No comprehensive survey has been carried out of the remuneration of the G.P. 

as an independent contractor with regard to the issue of goodwill, although 

such a survey would seem to be of fundamental importance for well-balanced 

decision-making regarding the role of the G.P.. Through our research, based on 

1977 figures, we try to furnish material for such a total survey. 

Besides this, we present some findings about regulations which affect the 

remuneration of the G.P. and the goodwill-issue. In doing so, we hope to 

contribute to a good understanding of this matter in scientific, political and 

social circles, at a moment when this understanding is extremely relevant, in 

view of prevailing legislation. 

1) The privilege, granted by the seller of a business to the purchaser, of 
trading as his recognized successor; the possession of a ready-formed 
connexion of customers, considered as an element in the saleable value of a 
business, additional to the value of the plant, stock in trade, book-debts, 
etc. (Oxford English Dictionary). 
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We define the income of the G.P. as an independent contractor (before de-

duction of social costs and income-tax) as total practice earnings minus 

practice costs. 

Chapters I and II deal with practice earnings. 

In chapter I we consider the earnings out of what we call "normal" G.P.- 

services, by which we mean exclusively those kinds of services that are 

included in the capitation fee for sickfund members (about 70% of the 

population) and comparable services for private patients. Within this 

framework we pay attention to: 

- the capitation-fee for sickfund members 

- the fee for service payments by private patients 

- possible causes of the difference in the number of doctor-patient contacts 

between both categories 

- the "capacity" of the G.P. and possible consequences of a reduction of the 

number of patients per G.P. 

- the relation between practice-earnings and number of patients per G.P. in 

1977 

In chapter I we try to connect our research, which refers to the individual 

medical practice, with more general literature about the role of the G.P. in 

health care. 

In chapter II we look at the earnings out of what we call "other" G.P.- 

services (e.g. home-deliveries) and secondary occupations. 

Chapter III deals with practice costs. 

In principle we have enough material in chapters I, II and III to draw 

conclusions as to the income of the G.P. as an independent contractor. 

However, at the same time this could lead to much misunderstanding, because 

this income is not easily comparable with the income of the civil servant or 

the employee in the health care sector. Chapters IV and V deal with these 

comparisons. 

On the basis of the material, collected and developed in the preceding 

chapters, it is possible to comment upon frequent situations and (proposed) 

regulations concerning the remuneration of the G.P., which is done in chapter 

VI. In this chapter we present, among other things, some methods for 

reimbursing the practice costs by the sickfunds which are far more "friendly" 

for small practices than the existing ones. We also take a look at the 

possible results of the introduction of different capitation fees for 

different age-groups of sickfund patients. 



405 

The last chapter (VII) deals with the investments in goodwill and practice 

premises, which generally are the most important investments in a medical 

practice. 

As for goodwill attention is first paid to the concept of goodwill in law and 

economics. Subsequently we take a specific look at goodwill in the practice of 

the G.P.. Important issues are: 

— the position of buyer and seller and the "market" for medical practices 

— the amounts actually paid in 1977 

— the phenomenon of the so—called "disguised" goodwill—payments 

As for the investment in practice premises we examined what amounts were 

actually paid in 1977. 

In chapter VII we also present the results of our research into the relation 

between, on the one hand, the investments in goodwill and practice premises 

and the inherent financial and fiscal aspects, and on the other hand the 

remuneration of the G.P. as an independent contractor. Because many variables 

are involved and many alternative situations can be distinguished, we have 

opted for a case—study approach. 

On the basis of the information gathered and developed in chapter VII we go 

further into the question whether the abolition of the right to sell the 

goodwill of a medical practice is advisable and possible. We examined what 

conditions must be fulfilled, in what way its liquidation and financing can 

take place and to what level compensation must be paid to G.P.'s who lose the 

right to sell goodwill. 

As to the form of this dissertation, each chapter starts with an introduction 

explaining the main features of that chapter. 

The conclusions which are drawn in the various chapters are not summarized in 

a special chapter. The reason is that these conclusions generally have no 

absolute validity beyond the context of the relevant chapter. 
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Stellingen, 

behorend bij het proefschrift van J.P. Heesters: 

De honorering van de Nederlandse huisarts als vrij-beroepsbeoefenaar en de 

relatie met de goodwill-problematiek. 

1. Bij het vaststellen van het norminkomen van vrije beroepsbeoefenaren in de 

gezondheidszorg, is het beter aan te sluiten bij de honorering van de 

werknemer in de gezondheidszorg dan -zoals momenteel geschiedt- bij die van 

de burgerlijke rijksambtenaar. 

2. De wijze waarop de ziekenfondsen de praktijkkosten aan huisartsen vergoe-

den, vormt een belemmering voor praktijkverkleining. 

3. Voor een verklaring van de hoogte van de goodwill-betaling bij praktijk-

overdracht, moet vooral worden gekeken naar de motieven van de koper; de 

rechtvaardiging die de verkoper aanvoert om goodwill te vragen, voegt aan 

deze verklaring weinig toe. 

4. Het behandelen van interest over goodwill als "vaste kosten" in de lande-

lijke honoreringsovereenkomst tussen Vereniging van Nederlandse Ziekenfond-

sen en Landelijke Huisartsen Vereniging, doet geen recht aan het gegeven 

dat de hoogte van de goodwill sterk correleert met de praktijkomvang. 

5. Een systeem van honorering per verrichting voor artsen verdient overweging 

bij een artsentekort; als een artsenoverschot dreigt, moeten bij het hand-

haven van een dergelijk honoreringssysteem vraagtekens worden gezet. 

6. De voordelen van inflatie komen duidelijker naar voren als deze nagenoeg 

verdwenen is. 

7. Een geslaagde introductie van budgetfinanciering voor instellingen van 

gezondheidszorg, bernvloedt in sterke mate de rol die de wettelijk voorge-

schreven planning van voorzieningen speelt bij de kostenbeheersing. 



8. Een uniform "aankledingspercentage" voor verschillende groepen van vrije 

beroepsbeoefenaren, zoals medische specialisten, fysiotherapeuten en 

vroedvrouwen, is relatief nadelig voor de laag gehonoreerde groepen en 

werkt daarom denivellerend. 

9. De Nederlandse gezondheidszorg leert ons: "There is no profit like non—

profit". 

10. Een effectieve inzet van wetenschappers op het terrein van onderwijs en 

onderzoek, wordt niet gestimuleerd door bureaucratische verplichtingen en 

procedures. 

11. Het getuigt van moed als de voor gezondheidszorg verantwoordelijke be-

windslieden, behalve bij de officiële opening, ook bij de officiële slui-

ting van een instelling voor gezondheidszorg aanwezig zijn; wat de symbo-

liek betreft zouden zij in dat kader kunnen pogen de eindjes van het lint 

weer aan elkaar te knopen. 
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